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KÉTHETENTE MEGJELENŐ VÁROSI KIADVÁNY

25 éve működik
Tapolcán
Tourinform
iroda

4. oldal

Két sikeres
előadás
a Batsányi
színjátszóktól

2020. október 16.

5. oldal

VI. ÉVFOLYAM

Csendes
tornatermek,
„Csarnok
gondok”

Tisztelet az aradi vértanúknak

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Aradon kivégzett tábornokaira, vértanúira emlékezett október 6-án Tapolca. A régi temető melletti Katonai Emlékparkban zászlófelvonással, koszorúzással, néma főhajtással tisztelegtek
a hősök emlékművénél a város önkormányzati képviselői, a helyi pártok, hagyományőrzők és civil szervezetek tagjai,
vezetői...Folytatás az 5. oldalon Koszorúzással, majd színi előadással tisztelgett a város a szabadságharc vértanúi
előtt címmel...
Fotó: tl

Élhetőbb környezet
a foglalkozásokhoz
Egy hónapja fejeződött
be a Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyermekrészlegének felújítása.
A napokban ünnepélyes
keretek között, hivatalosan is átadták rendeltetésének a megújult teret.
Minőségi, élményszerű és praktikus teret kínál az elmúlt hónapokban megújult könyvtári részleg Fotó: tl

A 24 millió forintból, zömében pályázati forrásból átépült és megszépült

gyermekkönyvtár a korábbinál nagyobb alapterületen kínál a könyvtári
munkához és foglalkozásokhoz élhetőbb környezetet, használhatóbb
helyiségeket, tereket, bútorzatot ...folytatás a 4.
oldalon Átadták a gyermekkönyvtári részleget,
kitüntették a vezetőjét
címmel...

20. SZÁM

3. oldal

Legenda
- Miért is nem koccintunk
sörrel? - Azért, mert 1849.
október 6-án, az aradi vértanúk kivégzését elrendelő
Haynau, az osztrák seregek véreskezű főparancsnoka sörrel koccintott a
befejezett
hóhérmunka
örömére. „Az emberek és
a tények elmúlnak, de a
legenda, az örök” mondta néhány évtizede Fekete
István. Egyik legszerethetőbb írónk, a Tüskevár, a
Téli berek, a Vuk, a Zsellérek és a Koppányi aga
testamentuma szerzőjének
sörözési szokásairól bevallom semmit nem tudok.
Nem tudom például azt
sem, hogy vajon népszerű írónk koccintott-e barátaival egy-egy mámoros
sörözés alkalmával. A kort
ismerő tudós szerint, a
sörrel koccintás tilalmának legendájára ugyanis
semmiféle írásos bizonyíték nincs, az történeti
forrásokban nem jelenik
meg. Hermann Róbert
történész egy interjúban
azzal a feltételezéssel élt,
hogy a szóbeszéd abból
az időszakból származhat,
amikor Magyarországon
megjelent a tömeges sörfogyasztás. Szerinte elképzelhető, hogy a legendát
borkereskedők
találták
ki, hogy hazafias színben
tüntessék fel a borivást,
szemben a sörözéssel. Szerencsére a tilalom csak
150 évre szólt, így az 1999ben lejárt- tudhatjuk meg
a kedvenc kocsmánkban,
az egymáshoz koccanó
söröskorsók mámorában.
Ami azonban biztos, hogy
a hős aradi tábornokok
halála mindig más volt,
több volt a magyarok számára, mint egy száraz történelmi tény, és igazabb is
a legendák többségénél.
Töreky László
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HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT

Közel húsz napirendi pontot tárgyaltak
Név szerinti szavazással
elfogadták a költségvetés
módosítását, kivezették
a rendszerből a hirdetési
felületeket korábban érintő “nullás” adót és többek
között egyhangúlag elfogadták a városi cégek,
alapítványok működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolókat Tapolca
Önkormányzata Képviselő-testülete október 2-i
nyilvános ülésén.
A Tapolcai Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolóját, ahogy korábban az
illetékes bizottságok, úgy
egyhangúlag
elfogadták
az önkormányzati képviselők is. Az ülésen részt
vett Dr. Fellegi Norbert
megyei rendőrfőkapitány
és Lóránd György tapolcai
rendőrkapitány, akik helyi
és országos kitekintésben
értékelték a bűncselekmények számának alakulását,
illetve a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos eredményeket és problémákat
elemeztek (a rendőrség
beszámolójával hamarosan

önálló cikkben foglalkozunk). Három nem szavazat mellett, név szerinti
szavazással elfogadta a képviselők túlnyomó többsége
a város 2020-as költségvetését érintő módosításokat.
Az előterjesztésben foglaltak szerint a költségvetés
bevételi- és kiadási főös�szege 4.261.409.000 forintra emelkedett. Az emelkedés egyik oka, hogy a
város megkapta az államtól
a bérintézkedésekkel kapcsolatos többletkiadásokra
(minimálbér és a pedagógusok 10 százalékos béremelésére) járó 57 milliós
keretet. (Az elfogadott előterjesztés, ahogy a napirendi pontokban foglaltak teljes terjedelemben a www.
tapolca.hu városi információs felületen keresztül
elérhető). Minden 100 százalékban önkormányzati
tulajdonban lévő cég 2019es pénzügyi, gazdasági beszámolóját és aktualizált
terveit egyhangúlag elfogadta az önkormányzati
testület. A cégek figyelmét
ugyanakkor a döntéshozók

Minden önkormányzati tulajdonú cég 2019-es gazdasági, pénzügyi beszámolóját elfogadták a képviselők F:tl
a határozati javaslatban
felhívták arra, hogy a jövőben saját területük erősségeit és veszteségeit szem
előtt tartva, a korábbinál
is nagyobb figyelmet fordítsanak a takarékos és
hatékony gazdálkodásra.
Fideszes képviselők tartózkodása mellett döntöttek
a város képviselői három
laktanyai ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.
A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző
Iskola és Gimnázium és az

Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2019es évi beszámolóját is elfogadták. Az utóbbi kapcsán
Dobó Zoltán polgármester
azt mondta, hogy a tapolcai állatmenhely az egyik
legjobb, ha nem a legjobb
állatmenhelye az országnak. Elhangzott, a menhely megérdemli a város
támogatását, de a cégek,
magánszemélyek adományai további segítséget jelenthetnének a fenntartó
számára. /tl/

Ösztöndíj támogatásról és konzorciumi részvételről döntöttek
Tapolca ismét csatlakozik a Bursa Hungarica
Ösztöndíj-pályázathoz,
illetve konzorciumi megállapodást köt több Veszprém megyei várossal egy
energetikai fejlesztéseket
előkészítő uniós pályázat
elnyerése érdekében –
születtek meg a döntések
a város önkormányzatának minapi rendkívüli
testületi ülésén.
A képviselők egyhangúlag
elfogadták, hogy Tapolca
hárommillió forint keretösszeggel
csatlakozzon
a szociálisan hátrányos
helyzetű fiatalokat segítő
Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázathoz.
Elhangzott, a korábbi időszakban kevés pályázó
volt (mindössze 1.220.000
forintot fordítottak e célra), ezért a 3.000.000 forintos keretösszeg emelése
továbbra sem indokolt.
A döntés értelmében az
önkormányzatnak a pályázatokat 2020. október

Döntöttek a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatról F:mr
5-ig ki kell írnia. A pályázók 2020. november
5-ig rögzíthetik pályázatukat az EPER-Bursa
Rendszerben, majd a kinyomtatott pályázatokat
az előírt mellékletekkel
december 7-ig kell leadniuk az önkormányzati hivatalban- áll az elfogadott
előterjesztésben. A második napirendi pontot is
ellenvélemény nélkül fogadta el a testület. A város
önkormányzati képviselői
támogatták, hogy Tapolca elinduljon az EUCF

– European City Facility
– “Városokkal a városokért” program – helyi
fenntartható energetikai
beruházások támogatása”
című pályázatán. Tapolca
képviselő-testülete Ajka
Város
Önkormányzata
vezetésével, Balatonfüreddel, Pápával és Várpalotával közösen, konzorciumi
formában nyújtja be pályázatát az Európai Unió
Horizont 2020 kutatási
és innovációs keretprogramjában
meghirdetett
célokra. A képviselők fel-

hatalmazták Dobó Zoltán
polgármestert, hogy a
pályázat benyújtásához a
konzorciumi megállapodást aláírja és a szükséges
nyilatkozatokat megtegye.
A pályázat elnyerése esetén pénzügyi, technikai
és jogi segítséget kaphat
a város olyan beruházási
koncepciók
kidolgozásához, amelyek alkalmasak befektetői (vagy akár
közvetlen és hazai EU-s)
források bevonására az
energiahatékonyság és a
megújuló energia terén
tervezett beruházásaikhoz. A teljes rendelkezésre álló keretből összesen
200 európai város és önkormányzat részesülhet
testreszabott, gyors és
egyszerűsített pénzügyi
támogatásban pályázatonként 60.000 euró átalányösszeg, valamint szakértői
támogatás
formájában,
fenntartható energia-befektetésekkel kapcsolatos
beruházási koncepciók kidolgozására. /tl/
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Falugyűlés – megvitatták közös A cél, hogy lehetőleg
dolgaikat a diszeliek FÓRUM mindenki felszínen
tudjon maradni
Falugyűlést hívott össze
október 8-án Tóth Bálint
önkormányzati képviselő Diszel városrészben,
hogy az aktuális ügyeket
megvitassa választókerülete lakóival. A járványügyi ajánlásokat betartva
gyülekeztek a diszeliek
a Csobánc Művelődési
Házban, ahol a fő téma az
összejövetelnek is otthont
adó, egykor közösségi
munkával, a falubeliek
által épített kultúrház felújítása volt.

A Közösen Tapolcáért Helyi Közösség által benyújtott és elnyert CLLD pályázatnak köszönhetően,
hamarosan megjavítják az
épület tetőzetét, kicserélik
a nyílászárókat, megújítják a belső tereket, külső
szigetelést, új bútorzatot,
modern, akadálymentesített mosdókat kap az öreg
épület. Az árajánlatok beérkeztek a lehetséges kivitelezőktől, már kiválasztották a nyertest, hamarosan a
munkálatok ütemezésének
ideje is kiderül- tájékoztatott Tóth Bálint, aki a kultúrház padlásterének kipakolásához kérte a diszeliek
segítségét. A képviselő elmondta, hogy a korábban
tornateremként is műkö-

A résztvevők számos problémában kérték Tóth Bálint
önkormányzati képviselő segítségét
Fotó:mr
dő épületben már nincsenek testnevelés órák, de a
munkaterület átadásának
kezdetéig a népszerűvé vált
gerinctorna megtartható.
Az összejövetel második
témája a faluban tapasztalható gyorshajtás volt. Tóth
Bálint javaslatát, mely az
egész településre kiterjedően 40 km/órás sebesség
korlátozásról szólt, támogatták a jelenlévők, néhány
útszakasz további 30 km/
órás táblával való ellátása
mellett. Szóba került a járdák gyomtalanítása, renoválása, esetleges új szakaszok építése. Ez utóbbival
kapcsolatban elhangzott,
hogy pályázatot nyújtott
be az önkormányzat, aminek várják az eredményét.
Többen felvetették a bolt
hiányából adódó gondokat

a városrészben, amelynek
megoldására a mozgó bolt
szolgáltatás igénybevételét
tartanák jó ötletnek. Az
egybegyűltek megvitatták
az idén saját szervezésben
lebonyolított szüreti felvonulás tanulságait, valamint
a gyűjtésből megmaradt
pénzadomány sorsát. Úgy
döntöttek, hogy a közel 100
ezer forint egy részét a helyi
gyermekek mikulás ünnepségére fordítják, a többi pedig tartalékba kerül további
programokra. Szó volt az
este folyamán a temetőkerítés befejezéséről, elhagyott
roncsautókról, önkormányzati és magáningatlanokkal
kapcsolatos problémákról,
amelyek
megoldásához
kérték a településrész önkormányzati képviselőjének segítségét. /km/

Jó közérzettel az egészségért
Monspart Sarolta, a
Nemzet Sportolója címmel kitüntetett tájfutó
világbajnok, tizennégyszeres magyar bajnok,
sífutásban
hatszoros
magyar bajnok tartott
előadást a Városi Moziban.
Az első nő Európában,
aki három órán belül futotta le a maratoni távot.

A Nemzet
Sportolójának
tanácsait és
módszereit
megfogadva, erőt
meríthettünk egy
neves tájfutó
életútjából, megpróbáltatásaiból
Aktív sportpályafutását
kullancs okozta betegség
(enkefalitisz)
szakítot-

Monspart Sarolta közvetlensége és humora megérintette a jelenlévőket
Fotó: hg
ta meg. Ma nőket buzdít
arra, hogy egészségesen
éljenek, és ennek egyik
lehetséges módja a futás, gyaloglás. Sajátos
hangvételű, jó hangulatú előadását folyamatos
kacagás és taps kísérte.
Kendőzetlenül beszélt az
élet múlásának velejáróiról és az egészséges életmód feltételei megteremtésének lehetőségeiről. A
rendezvény közös sétával
kezdődött, a Mozitól in-

dulva megkerülték a Malom-tavat, majd visszatértek a kiindulópontra. A
meghitt beszélgetésekkel
tarkított sétát követően
bepillantást
nyerhetett
az érdeklődő közönség, a
sportoló életútjába, melyből erőt merítve indulhatott el saját pályáján. A
humorral átszőtt, hasznos
tanácsokat adó előadás az
EFI (Egészségfejlesztési
Iroda) szervezésben valósult meg./hg/

Az iskolák október 1-től
- a legújabb kormányrendelet előírásainak, illetve
annak a tankerület általi értelmezésnek eleget
téve- megszüntették az
iskola falain belüli, tanórákon kívüli foglalkozásokat. Az ország számos
tanintézményéből a délutáni, koraesti edzések
más intézményekbe költöznek át, vagy időlegesen
megszűntek. Rédli Károly
igazgatótól megtudtuk,
Tapolcán a Csermák József
Rendezvénycsarnok számára nem várt
terhet jelentettek a friss
fejlemények. A változás
bizonyos
szempontból
kényszerpályára állította
az intézmény korábban
megszokott,
olajozott
működését. Nem meglepő, hogy a csarnok teremhasználatának kompromisszumos megoldásai
gyakran nem elégítik ki a
sportolásra vágyók minden igényét.

- A Balatonfüredi Tankerületi Központ álláspontja,
hogy senki nem léphet be
a tanórákon kívül az intézményi területekre, tehát
az iskolai tornatermekbe, a
vívótermekbe sem- mondta el lapunk érdeklődésére
Puskás Ákos alpolgármester, a Tapolca Városi Sport
Egyesület elnökhelyettese.
Szerinte az új előírás nem
igazán érthető, sőt kifejezetten abszurd, hogy azok
a gyerekek, akik délelőtt az
iskola falai között tanulnak,

részt vesznek a testnevelésórákon, azok délután már
nem edzhetnek ugyanott. Ha csak az emiatt kiszorult
kosarasokat említjük, ők 30
órát edzettek hetente a Kazinczy, a Bárdos, a Batsányi
tornatermeiben. A rendezvénycsarnok munkatársait
mindenképpen köszönet illeti, hiszen olyan sportfoglalkozásoknak is helyszínt
biztosítanak a rendelkezésre álló időtartományban,
amelyek korábban nem
is jelentek meg náluk. A
szempont az, hogy elsősorban az utánpótlás korosztály ne legyen vesztese
a megváltozott teremhasználati menetrendnek, még
ha a csökkentett óraszám
őket is érinti. Ilyen például
a vívók átköltözése is, nekik
a karzaton tudtunk ideiglenes pástot biztosítani. A
TIAC futsalosai és számos
szabadidős csapat pedig
kiszorult a csarnokból,
ők nyilván elszenvedői a
szükségszerű kompromis�szumoknak, de nem mindenki örül annak sem, ha
a korábbi négy óra helyett
csak kettőt kap. Azt szeretnénk, hogy lehetőleg mindenkinek jusson egy kicsi,
mindenki felszínen tudjon
maradni - hangsúlyozta
Puskás Ákos. A TVSE elnökhelyettese ugyanakkor
reményét fejezte ki, hogy
az illetékes döntéshozók
felismerve az okozott problémákat, módosítják az iskolák, iskolai tornatermek
délutáni működésére is vonatkozó előírásaikat. /tl/
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Átadták a gyermekkönyvtári részleget, kitüntették a vezetőjét
...Folytatás a címlapról...
Dr. Décsey Sándor igazgató a megjelent könyvtári
és hivatali dolgozók, önkormányzati
képviselők
jelenlétében méltatta a
beruházást. – Egy ország,
egy nemzet életében nem
lehet olyan nehéz időszak,
hogy a kultúrára, a művelődésre, a művészetekre ne
áldozzon pénzt. Könyvtárunk megújulása egy olyan
nehéz időszakban történt,
amikor nem lehettünk
nyitva és nem fogadhattunk olvasókat. 2016-ban
már készen álltak a tervek,
akkor forráshiány miatt
meghiúsult a beruházás.
Idén 18.4 millió forint
CLLD-s pályázaton elnyert

Dobó Zoltán és
Dr. Décsey Sándor Fotó:tl

támogatás, 4.6 milliós önkormányzati hozzájárulás,
majd 1.1 millió forint plusz
támogatás segítette a beru-

A méltatásban
kiemelték Vasáros
Ferencné sokrétű
szakmai tudását,
elhivatottságról
tanúskodó
életútját.
A Veszprém Megye
Könyvtárügyéért díjat a Könyvtáros
Hivatásért
kategóriában
vehette át

Gratuláció és kitüntetés egy csokor virág kíséretében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete részéről a gyerekek Márti nénijének
Fotó: tl

házás létrejöttét – mondta
el az intézmény igazgatója. Dobó Zoltán örömének
adott hangot, hogy egy
olyan színvonalas közösségi tér jött létre a városban,
amelynek létjogosultságát
a könyvtárba látogató fiatalok számának emelkedése igazolhatja majd. – Ma,
amikor a gyermekek figyel-

méért versenyt folytatnak a
média szereplői, mi is csak
új élményekkel, élményszerűen tálalt kultúrával és
minőségi közösségi helyszínnel tudunk versenyben
maradni- hangsúlyozta a
város polgármestere, majd
köszönetet mondott a pályázatban közreműködőknek, a kivitelezőknek és

Elismerésben részesült a 25
éves helyi Tourinform Iroda
Október 7-én, Budapesten
rendezték meg az Országos Tourinform Találkozót a Tourinform irodahálózat munkatársai és az
irodák fenntartói számára.
A Magyar Turisztikai
Ügynökség által szervezett rangos szakmai eseményen a jubiláló tapolcai
iroda elismerésben részesült.

A rendezvény keretében a
szakemberek tájékoztatást
kaptak az MTÜ képviselőitől az Ügynökség aktuális, a Tourinform hálózatot és a magyar turizmust
érintő eredményekről és
tervekről, de az irodahálózat munkatársai szakmai
prezentációk
keretében
egymással is megosztották bevált gyakorlataikat,
fejlesztéseiket. A koronavírus-járvánnyal összefüggésben elhangzott, hogy a
turisztikai szektor számára
különösen nehéz elmúlt
félévben a körülményekhez
képest jól teljesített az irodahálózat, a személyes forgalom 35%-os csökkenése
ellenére sem szűnt meg iro-

da. A Tourinform hálózat
kiváló munkáját jól mutatja, hogy idén még jobban
szerepelt az irodák többsége a munkájuk minőségét,
az információszolgáltatás
színvonalát mérő próbavásárlásokon. A Tourinform
találkozón elismerték a
hálózatban 5, 10, 15, 20
vagy 25 éve dolgozó munkatársakat, illetve a jubiláló
Tourinform irodákat. Az
elismerést Böröndy Tamás
irodavezető a tapolcai Tourinform Iroda 25 éves fennállása apropóján vehette át
az adományozótól. /tl/

Puskás Ákos és Böröndy
Tamás Budapesten F:h.f.

a könyvtár dolgozóinak.
A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete részéről
Fábiánné Sáray Anna gratulált a beruházáshoz és a
szervezet nevében kitüntetést adott át Vasáros Ferencné, a városi könyvtár
gyermekkönyvtári részlege
vezetője részére. A Vesz-

prém Megye Könyvtárügyéért-díjat a Könyvtáros
Hivatásért kategóriában
vehette át. A méltatásban
kiemelték többek között a
tapolcai könyvtáros sokszínű szakmai tudását,
képzettségét, szakmai elhivatottságról tanúskodó
életútját, precizitását, kötelességtudatát. /tl/

Gondozottjaikkal ünnepelték az
Idősek világnapját
A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
idősek nappali ellátásával foglalkozó intézményének dolgozói a közelmúltban köszöntővel,
kedves, verses képeslap- ajándékkal, finom
házi süteményekkel telt
asztallal és élőzenés műsorral kedveskedtek gondozottjaiknak az Idősek
világnapja alkalmából.
A Szent István utcai intézmény foglalkoztató helyiségében helyet foglaló
szépkorúakat Sipos Rita
igazgató és Szabó Ágota
nappali ellátás vezető köszöntötte. – Szüleink és
nagyszüleink
mosolya,
gondoskodása rengeteg
erőt sugároz felénk, kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs a számunkra. A mi feladatunk,
hogy lehetővé tegyük az
öregkorhoz méltó életet,
hogy támaszt nyújtsunk
a pihenés éveiben. Fontos, hogy érezzék, nem
hagyjuk magukra önöket.
Kívánom, hogy sokáig, és

Szabó Ágota ajándékkal kedveskedik az időseknek F: tl
jó egészségben élvezzék
még környezetük figyelmét, a klubélet örömeit,
a család szeretetét- fogalmazott az igazgató. Az elhangzott kedves szavakat,
gondolatokat
követően
Sajcz Gábor nosztalgikus,
meghitt harmonika előadása varázsolta el a szép
muzsikára mindig fogékony nyugdíjasokat. Szabó
Ágota nappali ellátás vezető lapunknak elmondta, a
koronavírusos helyzet számos idős gondozottjukban

kelt félelmet, ezért ők mostanában inkább otthon
maradnak, nem látogatják
az intézményt. – Alaplétszámunk 30 fő, jelenleg
17 és 20 fő között vannak
azok, akikről rendszeresen
gondoskodunk az érvényben lévő járványügyi előírások betartásával. Akik
otthon maradnak, azokkal
telefonon tartjuk a kapcsolatot, illetve, ha valamire szükségük van, segítünk- árulta el lapunknak
az intézményvezető. /tl/
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A megtorlás éveinek tapolcai életképei
A Batsányi Színjátszók és
a Batsányi Táncegyüttes
tagjai az Amikor a harangok is sírtak-címmel,
N. Horváth Erzsébet, a
darab írója-rendezője és
Fülöp Ádám zeneszerző
nevével fémjelzett zenéstáncos színmű előadásával állítottak emléket
a 1848-49-es szabadságharc utolsó napjainak,
a forradalom leverését
követő időszak magyarországi és tapolcai történéseinek, helyi kötődésű
hőseinek. A darabot a
népes szereplőgárda október 6-án, az Aradi vértanúk emléknapján, illetve október 7-én adta elő a
Tamási Áron Művelődési
Központban. Az előadás
a Tapolcai Városszépítő
Egyesület, illetve az egyesületet képviselő Varga
Károlyné szervezésében,
a város és cégeinek támogató együttműködésével,
a “Közösen Tapolcáért”
TOP-7.1.1 – 16 H-SZA
2019-00795 számú projekt pályázati forrásából
valósulhatott meg.

polgárainak és hőseinek
emléket állító előző darabtól eltérően ezúttal nem
élő előadásban megszólaló hangszeres produkciók
alkották a darab gerincét.
Fülöp Ádám zeneszerző
írt N. Horváth Erzsébet
szövegeire
fülbemászó
dalokat,
hangszórókon
bejátszott igényesen hangszerelt dalbetéteket, amelyeket a kilenc jelenetből
álló színmű egyes szereplői több esetben a színpadon maguk énekeltek el. A
“Kokárdák…” -ból már jól
ismert népes helyi amatőr
színjátszó játékát most is
a Batsányi Táncegyüttes
kiváló táncosainak koreográfiái egészítették ki. A
“Harangok…” a szabadságharc utolsó napjaiba, a
világosi fegyverletétel körüli vitákba, vívódásokba,
a megtorlás időszakába, a
szabadságharc elbukásának fizikai és lelki következményeibe avatja be a
közönséget. A megtorlás,
majd később a nemzet
szívében zajló ellenállás
éveinek tapolcai életképei

Bakos Nándor, Tihanyi Zoltán, Zsigó Balázs, Antalóczy
Zoltán, Hangodi László és Bognár Róbert
Fotó: mt
Az Amikor a harangok is
sírtak a két éve márciusban bemutatott Kokárdák
és Koszorúk történetének
folytatása. A forradalom
és szabadságharc kitörése időszakának, tapolcai

között olyan, helytörténeti szempontból ismert és
jelentős tapolcai családi
sorstragédiák vagy éppen
örömteli történések sejlenek fel a múlt ködéből,
mint a Horváth József által

A színpadon balról Bognár Róbert, Rompos Alida, Horváth Lídia, Szabó Zoltánné
Korponai Kitti, Zsigó Balázs, Horváth József és Németh József
Fotó:mt
alakított Török János honvéd alezredes, mezőgazdász, újságíró, Redl József
honvédszázados
(Zsigó
Balázs alakítja) és hitvese Tausz Rozália (Szabó
Zoltánné Korponai Kitti),
Miltényi József huszárszázados (Antalóczy Zoltán),
Dobossy Lajos tanító és
családja (Bognár Róbert,
Rompos Alida és Horváth
Lídia), Poklostelki Ács
Ferenc és hitvese Bertalan Judit (Hangodi László,
Kovács Edina), Noszlopy
Gáspár (Réwész Dávid),
ifj Noszlopy Antal (Fiam
Kristóf), Noszlopi Antalné
Bárány Julianna (Dominek
Ilona), Noszlopi Anna
(Tóth Edit), Csuba János
kocsmáros (Tihanyi Zoltán), Tausz József városbíró (Németh József), Tausz
Józsefné (Pásztor Miklósné), Márkus Jánosné Mari
(Pokó Istvánné), Szarvas
József honvéd (Bakos Nándor) Szarvas Józsefné Teri
(Kócs Ida) Szarvas Marika
(Antalóczy Lilla Anna),
Berkes Györgyné Gizi
(Kudlik Konczek Kriszti-

na), Tóth Ferkó (Ifju Zalán) és Berkes Gyuri (Bíró
Gergő). A krónikás Nagy
Ágoston szerepét alakító,
éneklő Torma Tamás a korabeli eseményekhez kötődő nagy történelmi nevek,
Görgey Artúr főparancsnok (Takács Péter), Poel-

emlékezhessünk és tiszteleghessünk őseink előtt.
A színművet, a Batsányi
Színjátszók játékát, Fülöp
Ádám remekbe szabott
dalait, a Batsányi Táncegyüttes művészi tánc
koreográfiáit és minden
technikai közreműködő

N. Horváth Erzsébet a darab írója és rendezője Fotó:TVT
tenberg Ernő (Németh János) és Damjanich János
(Baracskai László) vértanú
tábornokok, aradi várkapitány és a barikád másik oldalán álló Haynau
(Fülöp Ádám) lépnek elő,
hogy közös történelmi
múltunk tragikus időszakára irányítva a figyelmet,

teljesítményét nagy tapssal
jutalmazta a hálás tapolcai
közönség. /tl/

Koszorúzással, majd színi előadással tisztelgett
a város a szabadságharc vértanúi előtt
...Folytatás a címoldalról...
Később a Batsányi Színjátszók és a Batsányi
Táncegyüttes tagjai az
Amikor a harangok is sírtak-címmel, N. Horváth
Erzsébet író-rendező és
Fülöp Ádám zeneszerző
nevével fémjelzett zenéstáncos színmű előadásával állítottak emléket a
szabadságharc leverését

követő esztendők, évtizedek magyarországi és
tapolcai
történéseinek,
helyi hőseinek. A tapolcai
amatőr színjátszók játékát
zárt előadáson korábban
rögzítette a Tapolcai Média, így azt a város tanintézményei az iskolák
falai között már a délelőtti
órákban levetíthették diákjaiknak. /tl/

A város méltón emlékezett idén is a vértanúkra Fotók: tl
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Aki / ami / amely / mely

A címbeli négy kötőszó használatát illetően
sokszor bizonytalanok
vagyunk: nem mindig
tudjuk, hogy helyettesíthetik-e egymást, és ha
igen, milyen esetekben.
A választékos írott magyar
nyelvben amelyet használunk, ha a mellékmondatunkkal főnévvel megnevezett tárggyal, elvont
dologgal, gyűjtőnévvel,
személyekből álló csoporttal vagy állattal kapcsolatos további információt fejezünk ki. Például:
Megtaláltuk a telefonodat,
amelyet tegnap az öltözőben hagytál. Gazdira talált
a kutya, amelyet a múltkor sétáltattunk az állatotthonban. Ha az állathoz
személyesebb érzelmi viszony fűz bennünket, aki
kötőszót is használhatunk.
Az aki egyre gyakrabban

hallható napjainkban tárgyakra, fogalmakra vonatkozóan is, noha a személyesség ilyenkor nem
indokolt.
Amikor a főmondati elemet nem nevezzük meg
főnévvel, és például egy
névmással jelöljük (pl. ez),
továbbá amikor a mellékmondat nemcsak egy
elemre utal (mint a fenti
példában a kutyára), hanem a főmondat egészére, akkor az ami a helyes:
Ez az, amiről meséltem.
Mindent elfelejtettem, ami
akkor történt. Ilyenkor éppen az számítana durva
hibának, ha az amely használatával kívánnánk szebben kifejezni magunkat.
A mely az amely egy régiesebb, ezért választékosabbnak tartott alakja.
Írásban gyakrabban találkozhatunk vele, a beszélt
nyelvben viszont meglehetősen ritka. De visszaszorulóban van az amely
használata is: szerepét
egyre inkább átveszi az
ami, így annak bővülni
látszik az előző bekezdésben bemutatott szerepköre. Ezzel egy nyelvi változásnak lehetünk szem- és
fültanúi, a változás pedig
minden
használatban
lévő nyelvet érint. Az
amely szerepében használt
ami-t tehát nem érdemes
üldözni, mások beszédében rendszeresen ki-

javítani, hiszen sem írásban, sem beszédben nem
kell minden helyzetben
egyformán viselkedünk
nyelvileg. A helyzet hivatalosságától, a beszélgetőpartnerek tulajdonságaitól
(pl. életkorától) függően
beszédstílusunk is többféle lehet, mint ahogyan futni, grillezni, füvet nyírni,
házat építeni, tárgyalásra,
színházba vagy koncertre
menni sem ugyanabban
az öltözetben szoktunk.
Első
példamondatunk
tehát helyes a következő
formában is: Megtaláltuk
a telefonodat, amit tegnap
az öltözőben hagytál.
Aki mégis ragaszkodik
az amely (vagy a mely)
használatához – ez mindenkinek szíve-joga –,
győzödjön meg arról,
hogy kellő magabiztossággal ismeri-e rájuk vonatkozó szabályokat.
Dr. Parapatics Andrea
nyelvész, egyetemi docens

Nagyon jó érzés, hogy
végre a járvány előtti időszakhoz hasonló érdeklődést tapasztaltunk intézményünk iránt. Legutóbb
a foltvarró klubunk kiállítása, majd a helyi színjátszók próbái, előadásai
már a tavalyi év azonos
időszakának
hangulatát, látványát idézték. A
bridzs klub, a képzőművész kör, bélyeggyűjtők, a
musical színpad tagjai, a

diabetikus klub, színjátszó
klubunk, a sakkedzések és
a többi, gyakorlatilag a
ház összes kisközössége
elindította foglakozásait – árulta el lapunknak
Barczáné Tóth Boglárka.
Megtudtuk, október 21én a tavasszal elmaradt
Sütő György kiállításnak
adnak helyszínt, később,
a városi képzőművészkör
éves nagykiállítását pótolják november közepén.
Az igazgató, a Batsányi
Színjátszók – már lezajlott- előadását, majd a
bérletes színházak újraindulását, a ház saját színjátszó klubjának november
végére tervezett előadását
különösen örömteli fejleménynek tartja. – Október 19-én a Bánfalvy
Stúdió- Nicsak, ki lakik
itt?- című darabja kerül
színpadra, majd a TÁMK
saját amatőr színjátszói
jönnek az Adáshiba- című

Fényével figyelmezteti
az autósokat a város
második okos zebrája
A gyalogos közlekedés
biztonságát
jelentősen
növelő SafeCross Okos
Zebrát adtak át a Juhász
Gyula utca és a Bem
utca kereszteződésénél
a mai napon. Az első
ilyen rendszert Tapolcán
2019-ben, az Ady Endre
utcában, a Bárdos Lajos
általános iskola mellett
építették ki, azóta ott – a
korábbi évektől eltérőennem történt baleset.

A Generali a Biztonságért
Alapítvány, a Tapolcai
Rendőrkapitányság és Tapolca város közös projektje
ezúttal egy olyan gyalogátkelőhelynél valósulhatott
meg, amelyen átlagban
napi hatezer autó, háromszáznál is több teherautó

második okos zebrája a
város egyik legforgalmasabb, és ebből adódóan
egyik legveszélyesebb helyén szolgálja a közlekedésbiztonságot. Kis Kádi
Gábor, a Generali a Biztonságért Alapítvány területi igazgatója elmondta, a
statisztikák szerint évente
mintegy 1000 embert ütnek el országszerte. – Alapítványunk fő célkitűzése
a baleset-megelőzés, a gyalogosok védelme. Ennek
érdekében 2018 óta 30
okos zebra létesítését támogattuk 50 millió forint
értékben- hangsúlyozta.
Szűcs Alfréd projektvezető,
a tervező és kivitelező Pearl
Enterprises Kft. munkatársa arról beszélt, hogy a
rendszert úgy alakították

„A cikk az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
ÚNKP-20-5 kódszámú Új
Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott
szakmai
támogatásával
készült. A szerző a cikk
elkészítésekor a Magyar
Tudományos Akadémia
Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesült.”

A kényszerpihenő után mozgalmas
hónapok jönnek a TÁMK-ban
Visszatért az élet a Tamási Áron Művelődési
Központba. Elkezdték
közművelődési tevékenységeiket, újra elindulhattak a szakkörök, klubok,
oktatások, kis- és nagytermes
rendezvények.
Amint azt Barczáné Tóth
Boglárka intézményvezetőtől megtudtuk, színházi élményekben sem
lesz hiány az elkövetkező
időszakban.

2020. október 16.

Dobó Zoltán, Kis Kádi Gábor és Szűcs Alfréd ünnepélyesen átadják a biztonságtechnikai fejlesztést Fotó: tl
és nagyjából másfélezer
gyalogos halad keresztül
egy átlagos hétköznapon.
A város nevében Dobó Zoltán mondott köszönetet a
2.8 millió forintba kerülő
beruházás költségeinek 50
százalékát biztosító Generali a Biztonságért Alapítványnak. A polgármester
szerint, Tapolca immár

ki, hogy a gyalogos megjelenését, mozgását már a
zebrára lépés előtt érzékelje és a LED fényforrások
időben történő bekapcsolásával figyelmeztesse és
lassításra vagy megállásra
ösztönözze a gépjárműveket. Megtudtuk, jelenleg
114 hasonló rendszer működik az országban. /tl/

Barczáné Tóth Boglárka
intézményvezető Fotó: tl
produkcióval november
23-án. A két előadásra
szóló bérletek már korábban elkeltek, az utóbbi
produkció pótelőadásaira
pedig hamarosan elindul
a jegyárusítás- tájékoztatta lapunkat a TÁMK vezetője. /tl/

Különösen reggelente, de szinte egész nap nagy forgalmat bonyolít a Juhász Gyula utca és zebrája
Fotó: tl

2020. október 16.

TAP

SPORT

LCAI ÚJSÁG 7

Küzdeni akarásból jelesre vizsgázott a TIAC Óvodások sakkoztak

Budapesten

Nyolcadik győzelmét is
megszerezte a Tiac VSE
megyei I. osztályú labdarúgó csapata, így nyolc
forduló után továbbra is
veretlenül vezetik a bajnokságot.
Gólzáporos mérkőzést és
kiélezett párharcokat hozott a Balatonalmádi SE
vendégeskedése. A négy
sárga- és két piros lappal
tarkított férfias küzdelemből végül a tapolcai alakulat került ki győztesen.
Dobján Krisztián, a TIAC
vezetőedzője következőképp értékelte a mérkőzést: -Az első félidőben, a
kezdés után rögtön megszerezte csapatunk a vezetést Tóth Marcell klasszis
találatával. Pár perccel később egy eladott labdából

A Magyar Sakkszövetséggel karöltve, a Tapolca VSE sakkszakosztálya rendezte a 2020.
évi Magyar Óvodás Bajnokságot Budapesten.

Kiss János kilencedik gólját szerezte a bajnokságban,
nagy szerepe van a csapat sikerében
Fotó: hg
váló kontra után Kiss János újra megszerezte csapatunknak a vezetést. 60
perc elteltével egy kiállítás
utáni büntetőből ismét kiegyenlített a Balaton parti
csapat, Péter Bence pedig

Jogos büntetőt értékesít a vendég csapat
egyenlített az Almádi. A
gólváltást követően inkább mezőnyjáték folyt,
kapura a vendégek voltak
veszélyesebbek. Fordulás
után pár perccel egy ki-

kisebbek
bajnoksága.
Sokan várták már ezt a
megmérettetést és nagy
volt az öröm, hogy mégis
lesz Óvodás Bajnokság.
Tapolcáról népes csapat

Fotó: hg

mehetett a második sárga
után zuhanyozni. Röviddel ezután újabb gólváltás következett. Előbb a
vendégek szerezték meg
a vezetést egy szép labda-

járatás végén, majd egy
újabb kontra után Dobján Adrián egyenlített. A
vendégek hiába játszottak
jobban és veszélyesebben, a kihagyott helyzetek és a rendkívül nagy
akarással játszó fiataljaink miatt nem tudták az
emberelőnyt kihasználni.
Ráadásul nem bírták elviselni ezt az állapotot és
az utolsó percekre megfogyatkoztak egy szándékos
ütés következtében. Ettől
csapatunk
mozgósítani
tudta az utolsó energiákat
és a hosszabbításban Tóth
Marcell parádés szabadrúgás gólja után sikerült
tovább folytatni a győzelmi sorozatot – összegezte a tréner. A tabellát így
továbbra is a TIAC vezeti
24 ponttal a második, egy
mérkőzéssel kevesebbet
játszó 18 pontos Tihanyi
FC előtt. /hg/

A legkisebbek nagyon várták már a megmérettetést,
ezúttal Budapesten sakkozhattak
Fotó:TVSE
Az idei évben szeptemberre tolódott a leg-

Sós Ninett második,
Darvalics Luca negyedik
lett
Fotó: TVSE

indult a fővárosba, ahol
szép eredmények születtek. Sós Ninett a dobogó
második fokára állhatott
fel, Darvalics Luca 4. helyen végzett az országos
döntőn. Az élmezőny
mögött végzett Ágh Rebeka, míg Éder Zoltán és
Szabó Bálint eredménye
is bizakodásra ad okot.
Az Istvándi Lajos vezette, Kosztolánczi Gyula,
Paréj József, Presznyák
István segítette tapolcai
szervező csapat minden
résztvevőt díjjal jutalmazott. /hg/

A fővárosban jártak vívóink Fölényes győzelmet arattak fiatal kosarasaink
Sokan döntöttek úgy,
hogy elindulnak a Kadet és Junior Párbajtőr Magyar Kupán és
egyben
korosztályos
válogatón, melyet a
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban
rendeztek Budapesten.
A tapolcai vívók tekintetében a következő eredmények születtek: Kadet
Női Párbajtőr: 93 indu-

lóból, Kovács Bianka 28.,
Kovács Fanni 72. lett.
Kadet Férfi Párbajtőr:
95 indulóból, Bicsérdi
Csongor felversenyzett
30., Süketes Miklós Csaba felversenyzett 78. lett.
Junior Férfi Párbajtőr:
110 indulóból, Kauker
Dominik 6., Kovács Benedek 24., Cséri Bence
47., míg Kovács Dániel
az 53. helyen végzett. /
hg/

Kauker Dominik (kékben) hatodik helyen végzett
Fotó MVSZ

A Csermák József Rendezvénycsarnokban tartották meg az Országos
Kosárlabda
Gyermek
Bajnokság U12-es korosztályának első fordulója.

A túlnyomórészt U11-es
játékosokból álló tapolcai alakulat, Szombathely,
Celldömölk és Becsehely
csapatait látta vendégül. A
szombathelyi és becsehelyi
társulat ellen is jól kezdtek
játékosaink és negyedről
negyedre
folyamatosan
növelték előnyüket. A játék folyamán sok lepattanó és labdaszerzést követően szép egyéni kosarak
születtek. A felállt véde-

Tapolcai Kisgepárdok és edzőjük Molnár Lajos.
Mindkét győzelmüket megérdemelték Fotók:TVSE
kezéssel szemben pas�szolásban sem volt hiány,
ennek is köszönhetően
sorra potyogtak a kosarak. Csapatunk végül két
megérdemelt győzelmet
elérve a dobogó élén végzett. Tapolcai Kisgepárdok
– Ricsilla Becsehely

55:18 12:6,18:2,7:10,18:0)
Edző: Molnár Lajos
A forduló végeredménye:
1. Tapolcai Kisgepárdok
2. Szombathelyi Sportiskolás Csajok
3. Ricsilla Becsehely
4. Celldömölk VSE
/hg/
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Pozitív gondolatokkal a megbetegítő
negatívak ellen LELKI EGÉSZSÉG
A tapolcai Lelki Egészségfejlesztési Központ
szakmai vezetője és
munkatársai egy kedves,
szívderítő akcióval készültek a Lelki Egészség
Világnapjára, 2020. október 10-re.
Az akció elsődleges célja az volt, hogy felhívják
Tapolca lakosságának figyelmét a lelki egészség,
a mentálhigiéné fontosságára. Ennek apropójából
a LEK munkatársai október 9-én, az esti órákban
kedves motivációs üze-

Györkös Vivien és Magvas Zoltán az esti akcióban F: tl
neteket, derűs hangvételű
jótanácsokat helyeznek el
Tapolca város fáin, oszlopain, számos frekventált
helyszínen.– Aki a pozitív üzenetet másnap, vagy
később felfedezi, átérzi,
az elviheti magával, kirakhatja otthonában. Így
minden nap szembesülhet „önmaga értékességével”, a lelki egészség fontosságával- hangsúlyozta
az első kis cetli kihelyezésekor Magvas Zoltán, a
LEK szakmai vezetője.

Megtudtuk, a Lelki Egészség Világszövetsége 1992
októbere óta, minden évben október 10-én tartja
világszerte a lelki egészség világnapját. A világnap célja a figyelemfelkeltés, illetve a pszichiátriai
problémákkal küzdőkkel
szembeni
előítéletek
megváltoztatása. Itthon
1994 óta hirdetik a szakemberek, hogy a pszichés
betegségekkel élők is emberi bánásmódot érdemelnek. /tl/

2020. október 16.

