
A Magyar Közút Non-
profit Zrt. és Tapolca vá-
ros önkormányzatának 
közös finanszírozásában 
kezdődött meg több száz 
méternyi, a közútkezelő 
gondozásában lévő  belte-
rületi útszakasz felmarása 
és aszfaltozása az elmúlt 
napokban.

A munkálatok az utóbbi 
években leginkább elhasz-
nálódott, erősen nyomvá-
lyúsodott útszakaszokat 

érintik a Dobó lakótelep 
bejáratától a Keszthelyi úti 
körforgalomig, továbbá a 
déli elkerülő egyes szaka-
szait. A gépjárművek hala-
dását a munkálatok idején 
is biztosítja a kivitelező, 
de a forgalom lassulása jól 
érzékelhető, hiszen több 
ponton félpályás tereléssel 
biztosítják a közlekedés fo-
lyamatosságát. Dobó Zoltán 
polgármestertől megtudtuk, 
a beruházás mintegy 50 mil-
lió forintból valósul meg, 

amelyhez a város is hozzájá-
rul. – Első körben azokat az 
utakat jelöltük ki a javításra, 
amelyek a legrosszabb álla-
potban voltak és nyilvánva-
lóan veszélyeztették a közle-
kedésbiztonságot. Tervben 
van a hasonlóan rossz ál-
lapotba került Veszprémi 
út előtti két körforgalom 
felújítása is, azonban erre – 
az ütemezés szerint- csak a 
munkálatok második fázisá-
ban kerül sor. A közútkezelő 
a jövő év elejére tervezi, ígé-
ri azok felújítását- mondta 
el lapunknak a tapolcai pol-
gármester. /tl/
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Borokról,
borászatról 
sokféle
szemszögből

Életmód
tanácsadó: van 
megoldás a női 
problémákra

Helyi
művészek 
kiállítása az 
interneten 5. oldal3. oldal4. oldal

A szociálpszichológiából 
ismert elv, hogyha többen 
is segíthetnének egy bajba-
jutott emberen, akkor a je-
lenlévők a másiktól várják 
azt, hogy megtegye a kezdő 
lépést. Csak félve teszem 
hozzá, hogy gyakran a má-
sodik, harmadik lépést is az 
teszi meg, aki először nyúj-
tott segítő kezet. Az emberi 
viselkedés tapasztalati meg-
figyelése annál inkább igaz-
nak bizonyul, minél többen 
vannak jelen az esetnél és 
kevésbé, ha csak néhány fő 
a „közönség”. Nem szeret-
nék ítélkezni senki felett, 
hiszen soha nem tudhat-
juk, hogy milyen tragikus, 
megdöbbentő vagy undort 
keltő szituációban lesz úrrá 
rajtunk a bénultság. Sokkal 
inkább attól tartok, hogy 
az utcán fekvő, vagy ép-
pen egy égő házban rekedt 
ember ma már sok esetben 
csak lelketlen közönnyel 
találkozik. Amikor nem ősi 
félelmek vagy viselkedési 
törvényszerűségek blokkol-
ják a segítségnyújtást, ha-
nem puszta érzéketlenség. 
Ilyen világban létezve kü-
lönösképpen megbecsülést 
érdemelnek azok, akik - egy 
tűzoltó barátom szavaival 
élve - akkor mennek az égő 
házba, amikor onnan min-
denki más menekül. 
                      /Töreky László/ 

Úgy cselekedtek, ahogy kellett

Aszfaltozási munkálatok a Keszthelyi úton a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. kivitelezésében                    Fotó:tl

50 millió tapolcai utakra

Lángoló házból mentett embereket és állatokat, valódi hősként viselkedett az a két tapolcai fiatalember, akit a 
napokban bátor kiállásukért kitüntetett a város... Cikkünk a második oldalon olvasható Tettükkel, bátorságukkal 
példát mutattak mindannyiunknak a közönnyel szemben címmel...                      Fotó: tl
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Egy közelmúltban tör-
tént tragikus kimene-
telű tapolcai háztűznél 
két helyi civil bátor kiál-
lásával, önzetlen segít-
ségnyújtásával mutatott 
példát mindannyiunk 
számára. Gál Attila és 
Harangi Sándor lélek-
jelenlétét, példaértékű 
kiállását Dobó Zoltán 
polgármester és Tölgyes 
Zsolt polgárőr vezető 
köszönte meg a város-
házán a napokban.

Az elmúlt hónapban tör-
tént Fazekas utcai tűzhöz 
nagy erőkkel vonultak 
ki a tűzoltók, de akkorra 
már a szomszédok, Ha-
rangi Sándor és Gál At-
tila megtették azt, amiért 
a legnagyobb tisztelet és 
megbecsülés illeti őket.
Értesítették a mentőket 
és a tűzoltókat és egyide-
jűleg a házból igyekeztek 
kimenteni az élőket. – 
Bízom benne, hogy a kö-
zöny világában egy ilyen 

bátor és önzetlen kiállás,  
a hétköznapok hőseinek 
tettei,  példát mutatnak  
a közösségnek- fogalma-
zott a város polgármeste-
re, aki köszönő oklevelet 
adott át a két tapolcai fi-
atalembernek. Mint azt 
a kitüntetettektől meg-
tudtuk, Gál Attila az égő 
ház konyhájából húzta 
ki az akkorra már halott 
férfit, majd a szomszé-
dos, még nem lángoló 
házrészből kivezette az 
áldozat édesanyját. Köz-
ben a mentőápolóként 
dolgozó Harangi Sándor 
is a helyszínre érkezett, 
azonnal hívta a 112-es 
számot, riadóztatta akit 
csak tudott, majd Atti-
lának segített az utcára 
kivezetni az idős nénit. 
A tűzoltók, mentők ér-
kezéséig még tették, amit 
kell, például kimentették 
a lakásból a házhoz tarto-
zó három kistestű tacskó 
keverék kutyát is. Gál At-
tila lapunknak elmondta, 

rosszul élte meg, hogy 
időközben egy nagyjából  
harmincfőnyi csoporto-
sulás jelent meg és bá-
mészkodott a helyszínen. 
– Fotóztak, videóztak, 
mint a katasztrófa turis-
ták, de nem segített sen-
ki. Még a nénit és a ku-
tyákat sem tudtuk rájuk 

bízni- tapasztalta meg az 
emberi  közönyt Attila. A 
történtek alaposan meg-
viselték mindkettőjüket, 
pedig Sándor, mint men-
tőápoló viszonylag gyak-
ran találkozik hasonló 
esetekkel, Attila pedig 
valaha önkéntes tűzoltó 
is volt Zalahalápon.  /tl/

Tettükkel, bátorságukkal példát mutattak 
mindannyiunknak a közönnyel szemben

Mindketten rosszul élték meg a történteket, de akkor 
és ott úgy cselekedett Gál Attila és Harangi Sándor, 
ahogy kell                                                                        Fotó: tl

A kórház előtti járda-
szakasznál, továbbá az 
áruház és az OTP előtt 
úgynevezett biztonsá-
gi védőzónát jelölt ki a 
város. A sümegi ABC 
melletti társasház föld-
szintjén, a volt nevelési 
tanácsadó helyén pedig 
a mentőszolgálat ideig-
lenes mintavételi helyet 
igényelt és kapott az ön-
kormányzattól- tájékoz-
tatott a város polgármes-
tere.

Dobó Zoltán elmondta, 
Tapolca óvodáiból (nov-
ember 19-i adatok szerint) 
két dolgozó van karan-
ténban, a házi szociális 
segítségnyújtást biztosító 
szociális intézményrend-
szerből 1, a bölcsődé-
ből jelenleg senki nincs 
egészségügyi kezelés, vagy 
megfigyelés alatt. A Ka-
zinczy Ferenc tagintéz-
ményben már rosszabb a 
helyzet, ott a felső tago-

zatos intézményi oktatást 
fel kellett függeszteni  11 
dolgozó karanténba kerü-
lése miatt. A kórház előtti 
járdaszakaszhoz hason-
lóan másik két biztonsági 
védőzónát is kialakítottak, 
az egyiket az OTP bank 
és az áruház előtti for-
galmas járdaszakaszon, 

a másik Ady Endre utcá-
ban, a korábbi Pedagógi-
ai Szakszolgálat helyisége 
előtt lesz. Ez utóbbi helyen 
azért, mert a mentőszol-
gálat ez irányú kérésének 
eleget téve, egy PCR min-
tavételi helyként használ-
ható földszinti helyiséget 
biztosít hamarosan a vá-

ros a mentőszolgálat szá-
mára. A zónákon belül 
kötelező a maszkhaszná-
lat.  A polgármester figyel-
meztetett, a város piacain, 
a lomis magánpiacokat is 
beleértve, szintén kötelező 
az orr-száj maszk haszná-
lata, kérte a lakosságot en-
nek betartására, illetve az 
üzemeltetőket az előírás 
betartatására. Elhangzott, 
a városi tulajdonú Cselle 
Ház Kft. kiképzett szak-
emberei 50 százalékos té-
rítés ellenében továbbra 
is vállalják üzletek, társas-
házak, lakások fertőtlení-
tését, érdemes élni a szol-
gáltatással. Dobó Zoltán 
tájékoztatatóját azzal zár-
ta, hogy november 27-én, 
pénteken 17 órától  online 
lakossági tájékoztatót és 
fórumot tart a Tapolcai 
Média facebook felületén, 
ahol bárki felteheti kér-
déseit a várossal, illetve a 
járványhelyzettel kapcso-
latban.  /tl/

Védett biztonsági zónákat és egy ideiglenes 
mintavételi helyet is létesítenek

A kórház előtti maszkhasználati szigorítás az áruház-
nál és az OTP-nél is érvényes, a biztonságot szolgálja 
az említett forgalmas helyeken                                       Fotó: tl

BIZTONSÁG
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Aki váltott már hivatalo-
sabb jellegű (tehát nem 
családtagoknak, közeli 
ismerősöknek szánt) üze-
netet valamely digitális 
felületen, megtapasz-
talhatta, hogy időnként 
vagy saját maga, vagy be-
szédpartnere bizonytalan 
a megszólítási formát il-
letően. Ha este hét órakor 
írok valakinek üzenetet, 
akkor Jó estét kívánok!-
kal köszönjek? Ha pedig 
késő éjjel küldöm el, ak-
kor illik-e elnézést kérni 
a zavarásért? Írjam, hogy 

Viszontlátásra!, pedig so-
sem találkoztunk szem-
től szemben? Aláírjam-e 
a nevem, miközben úgyis 
látják, hogy ki küldte az 
üzenetet?

A digitális világ rengeteg 
változást hozott a nyelv-
használatban is. Ne csak 
az új szavakra (pl. appli-
káció, mém), meglévő sza-
vak rövidítéseire (pl. sztem 
’szerintem’) vagy új rövi-
dítésekre (pl. LOL = laugh 
out loud ’hangosan nevet’) 
gondoljunk, hanem nyelv-
használati, (nyelvi) illem-
tani szabályok módosulá-
sára, újak megjelenésére 
is. Az okostelefonok és a 
csevegőprogramok olyan 
lehetőségeit teremtették 
meg az egyébként írásos 
kommunikációnak, hogy 
közel annyira egyidőben 
tud zajlani, mint az élőbe-
széd. Természetesen elő-
fordul, hogy a címzett nem 
tudja vagy akarja azonnal 
elolvasni a kapott üzene-
tet, de gyakori, hogy a kéz-
besítés utáni pillanatban 

már meg is születik a vá-
lasz. Az új lehetőségekkel 
már jóval előbb élhettek 
a felhasználók, minthogy 
szabályokat, tanácsokat 
kaphattak volna hozzá. A 
mai gyerekeknek, fiatalok-
nak már a szüleik is ma-
gától értetődően használ-
ják a digitális eszközöket, 
mégsem egyszerű ezzel 
kapcsolatos szabályokat 
felállítaniuk, hiszen évről 
évre újabb technikai lehe-
tőségek újabb kihívásaival 
kell szembenézniük. 
Az említett egyidejűség-
ből, az írásos kommuni-
káció szinte szinkron jel-
legéből fakadóan sokan 
úgy kezelik a digitálisan 
küldött üzeneteket, mint-
ha valóban szóban han-
goznának el. Ezért is lesz 
egyértelmű a számukra az, 
hogy napszaknak megfe-
lelően köszönjenek, hogy 
egyszerre csak egy „léleg-
zetvételnyi” részt küldje-
nek el, és aláírás nélkül 
hagyják soraikat. Formális 
helyzetben, illetve isme-
retlen címzettek esetén 
azonban célravezetőbb 
lehet egy nagy szövegben 
(azaz nem szavanként 
vagy mondatonként el-

küldött sorok formájában) 
elküldeni az üzenetet, ahol 
a megszólítás és a zárás 
időponttól függetlenül a 
hivatalos levelek elvárása-
it követi: Tisztelt Igazgató 
Asszony! Kedves Tanár úr! 
Tisztelt Illetékesek!; Tisz-
telettel, Üdvözlettel, Szíves 
üdvözlettel stb. 
Mivel a kapott üzenet 
az egyéni beállításoktól 
függően nem feltétlenül 
zavarja meg (pl. hangjel-
zéssel) a címzett életét, 
és semmi sem kötelezi 
az azonnali válaszadásra, 
voltaképpen felesleges a 
küldés időpontjára utal-
ni a levélben (pl. elnézést 
kérni a késői zavarásért). 
Az elektronikus levelező-
rendszerek automatikusan 
feltüntetik az üzenet tár-
gyát (ha kitöltjük), a kül-
dés időpontját és a feladó 
nevét. Ezek közül az utób-
bi az, amit érdemes külön, 
aláírásként is feltüntetni, 
jelölve a levélíró intézmé-
nyi hovatartozását, ha van, 
és az üzenet szempontjá-
ból fontos további adatait 
(pl. telefonszám, honlap-
cím, lakcím, egyetemi azo-
nosító stb.). 
Ha a feladó és a címzett 

közötti viszony a későb-
biekben bizalmasabbá, az 
üzenetváltás pedig gyako-
ribbá válik, ezek a digitális 
világ előtti időkből szár-
mazó szabályok módosul-
hatnak, és közelíthetnek 
az informális stílusban 
megengedett lazább nor-
mákhoz (pl. elmaradhat 
vagy rövidülhet a megszó-
lítás, az elköszönés és az 
aláírás). 
Ne feledjük azonban: a 
jelen írásban közölt ta-
nácsok akár néhány éven 
belül is érvényüket ve-
szíthetik. A digitális világ 
okozta (nyelvi) változások 
sora csak most kezdődik 
igazán.
Dr. Parapatics Andrea 
nyelvész, egyetemi docens

„A cikk az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
ÚNKP-20-5 kódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Prog-
ramjának a Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési és Innová-
ciós Alapból finanszírozott 
szakmai támogatásával ké-
szült. A szerző a cikk elké-
szítésekor a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíjá-
ban részesült.”

Jó estét kívánok!

Rejtett izmokról-nőknek őszintén

A jólneveltséggel járó 
hagyományos szemér-
messég odáig terjed, 
hogy a fehérneművel fe-
dett testrészeinket alig 
ismerjük, nehezen be-
szélünk róluk. Van, amit 
csak tisztálkodáskor 
„illik” érinteni, pedig a 
testi önismeret fontos 
a problémák felismeré-
sében. Gyakran hallott 
mondatok: „..persze, van 
ilyen-olyan tünetem,de 
hát ebben a korban már 
mindenkinek van... úgy 
megszoktam már… szin-
te természetes…” stb.

Anatómiánk egyforma. A 
„rejtett izmok”, a meden-

cealap izmai, amelyek víz-
szintesen helyezkednek el 
testünkben. Funkciójukat 
tekintve a támasztásban, 
ürítésben, szaporodásban, 
örömszerzésben van sze-
repük. Edzés hiányában 
hasizmunk, bicepszünk 
veszít erejéből. Itt sincs 
ez másként, mivel ezen 
izmaink vízszintes elhe-
lyezkedéséből adódóan 
folyamatosan viselik belső 
szerveink súlyát. Az izom-
zatot gyengítő fontosabb 
tényezők: várandósság, 
szülés, nehéz fizikai mun-
kavégzés, túlzásba vitt 
kondizás, rossz testtartás, 
gyakori tamponhasználat, 
a változókor, kielégület-
lenség a szexuális élet-
ben...
Ilyen terhelés mellett iga-
zán szükséges a gáttáji 
izomzat napi tréningezé-
se. Az lenne ideális, ha a 
fiúk-lányok már iskolás 
korban megtanulhatnák 
saját testük anatómiáját, 
belső szerveik és izmaik 
karbantartásának és erő-
sítésének módszerét, és 
azokat az életmódbeli szo-
kásokat, amelyek védőha-

tást gyakorolnak a gátra. 
Mert a legjobb gyógymód 
a megelőzés. Japánban 
erről a témáról nem új-
ságcikk, hanem tankönyv 
készült…
Ilyen tankönyv híján fi-
gyeljünk, és időben ve-
gyük észre azokat a jeleket, 

amelyek a kezdődő, vagy 
már kialakult izomgyenge-
séget jelzik. Ilyen, ha leve-
gő jut a hüvelybe, ha nem 
jól zárnak a záróizmok, 
vagyis nem száraz a fehér-
nemű. Ezek a szőrmentén 
megfogalmazott jelek na-
gyon megkeserítik a min-

dennapokat. (Rizikós a 
köhögés, nevetés, tüsszen-
tés, a szökdelés, a futás, az 
emelés…) Panasz esetén 
fontos az orvosi szakérte-
lem, ám gyakran kiderül, 
hogy „csak” izomgyenge-
ség húzódik a háttérben. 
Ezek a tünetek, a trénin-
gen összeállított, egyéni 
gyakorlatsor végzésével, és 
a napi tevékenységben ja-
vasolt módosítások alkal-
mazásával, néhány hónap 
gyakorlással jelentősen 
csökkennek, sokszor meg-
szűnnek. A rendszeresen 
és szakszerűen végzett 
intimtorna hatásaként a 
műtét, a tabletta, és renge-

teg jól reklámozott termék 
válhat feleslegessé.Aki 
használja az intimtornát, 
garantáltan jól- sőt jobban 
veszi a női élet gátfutásá-
nak akadályait. Az izom-
fejlesztésen túl testi önis-
meretet is tanul, tudatosan 
építi be mindennapjaiba a 
nőies életstílust. Könnyeb-
ben hangolódik a szexu-
alitásra, erősebb izomzat 
birtokában jobban hordja 
magzatát, tudatosabban, 
kevesebb károsodással 
szül, majd hamarabb rege-
nerálódik. Leszálló ágban 
több boldog éve lesz, keve-
sebb vizeletfelfogó betétet 
használ.   Lehóczki Laura

Csoportos foglalkozáson is működik a torna     Fotó: ll

Lehóczki Laura az EFI szervezésében adott tanácsokat nőknek a Tapolcai Média felületein

Az életmód
tanácsadó
szerint gyakran 
csak
izomgyengeség 
húzódik meg 
egyes 
kellemetlen női
problémák
hátterében
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A hazai borkultúráról, 
piaci esélyekről, a 2020-
as nedűk minőségéről, 
technológiákról beszél-
gettünk három ismert 
és kiváló helyi, környék-
beli borásszal a Tapol-
cai Média stúdiójában a 
napokban. Közülük ket-
ten országosan is ismert, 
elismert szakemberek: 
Borbély Tamás, az Év 
Borkészítője cím egyik 
idei várományosaként és  
Kulka Gábor borász, aki 
a Balaton Borrégió Bor-
bíráló Bizottságának tit-
káraként jött el hozzánk. 
A harmadik főszereplő, 
a mindössze egyhektáros 
szőlőterületen gazdál-
kodó Pálosi János nevét 
pedig az autós oktatás 
mellett, egyre többször 
hallhatjuk egy lapon em-
líteni a reduktív techno-
lógiával készült, de egye-
di, elegáns szép borokkal, 
és biztosak vagyunk ben-
ne, hogy ez így marad a 
jövőben is.

Kulka Gábor 1971-ben 
végzett a Kertészeti Egye-
temen, mint mondta, ak-
koriban a 10 milliós ha-
zai lakosságra vetítve, 35 
liter volt az egy főre mért 
borfogyasztási adat Ma-
gyarországon. Ma ez az 
érték a lecsökkent lakos-
ságszám mellett mindösz-
sze évi 23 liter. A negatív 
számok, a jól érzékelhető 
mérséklődés persze nem 
csak Magyarországon jel-
lemző, szerte Európában 
csökkent a szőlőből ké-
szült alkoholos nedű for-
galma. Ennek okaként a 
szakember a motorizációt, 
az autózás tömeges elter-
jedését jelölte meg, de az 
utóbbi éveknek azt a hozo-
mányát is, amely az olcsó 

tömegborok forgalmának 
nagyfokú visszaesését 
hozta magával. Ugyanak-
kor a minőségi, illetve a 

drágább prémium borok 
iránti kereslet megnöveke-
dett. A szakember szerint, 
a hazai szőlőtermelési ága-
zatnak a 2020-as év nehéz, 
de a tavalyihoz képest 20-
30 százalékos mennyisé-
gi vesztesége ellenére is 
kedvező volt a minőségi 
borkészítés szempontjá-
ból. - Száraz volt a nyár, 
de mentes a hosszan tar-
tó nagy kánikulai mele-
gektől, így kiérlelt, szép 
összetételű savakkal dol-
gozhattak a borászok. Az 
eső ugyan a szüretek előtti 
utolsó pillanatokban ér-
kezett, ám szerencsére a 
legrosszabb forgatókönyv 
nem következett be, a ki-
sebb volumenű mennyisé-
gi veszteséget nem követte 
minőségromlás. - A Ba-
latoni borrégió borainak 
bírálatakor már bőven ta-
lálkozunk az új borokkal, 

közöttük pedig szinte alig 
található olyan, amely a bí-
rálók szerint kifogásolha-
tó. Ez bizonyítja számunk-
ra, hogy a 2020-as kiváló 
évjárat lesz. Különösen jó-
nak ígérkezik fő fajtánk 
az olaszrizling minősége, 
amelynél a mennyiség is 
rendben volt, szemben a 
korai fajtákkal, amelyből 
kevesebbet szüretelhettek 
a gazdák- mondta el Kulka 
Gábor, aki szerint minél 
értékesebb egy bor, annál 
később hozza ki azokat az 
illat-, és zamatanyagokat 
amelyeket a borász vár 
tőle. Ez az ígéret pedig bő-
ven benne van az idei, friss 
borokban. 
Borbély Tamást aligha 
kell bemutatni a környé-
ken élő borkedvelőknek 
és szakmabelieknek. Idén 
immár kilencedik alka-
lommal jelölték az Év Bor-
termelője címre, amit a 
hazai borász szakma Kos-

suth-díjaként is emleget a 
szaksajtó. A cím legfiata-
labb várományosa koráb-
ban elnyerte az Év Agrár-
embere díjat a fiatal gazda 
kategóriában, ami talán 
reménykeltő a december 
elején esedékes Év Borter-
melője cím esélyeire nézve 
is. A Magyar Borakadé-
mia szakavatott, hozzáértő 
tagsága ezúttal is öt jelölt-
ből választja ki a győztest, 
azonban a járványhelyzet 
miatt idén elmarad a ha-
gyományos, bor melletti 
személyes bemutatkozás. 
Helyette az akadémia elin-
dította az online bemutat-
kozás lehetőségét a külön-
féle média csatornákon, 
ahol várhatóan december 
4-én hirdetnek eredményt. 
Borbély Tamás elmondta, 
az Év bortermelője cím 
elnyerése komoly rangot 
jelent, hiszen attól még, 
hogy személyre szól, va-
lójában egy munkásságot, 
az egyre kiválóbb borokat, 
a márka mögötti csapat-
munkát, esetükben a csa-
lád és a kollégák össztelje-
sítményét is értékelik vele. 
- A szüleim által elkezdett 
márkaépítést már szinte az 
első pillanatoktól támo-
gattuk a húgommal, szinte 
az egész életünk a szőlő 
és a bor körül forgott és 
forog a mai napig. Szeren-
csésnek tartjuk magunkat, 
hogy mindazt amit a múlt-
ban létrehoztunk, ma is 
együtt tudjuk tartani, irá-
nyítani- árulta el Borbély 
Tamás, aki a díj esetleges 
elnyerésétől a dicsőségen 
túl, a piaci részesedés nö-
vekedését, a borfogyasztók 
kiemelt figyelmét is remé-
li. Ugyanakkor, mint azt a 
fiatal borász hangsúlyozta, 
már a jelölés önmagában 
is hatalmas elismerést, 
büszkeséget jelent számá-

ra, hiszen egy személyben 
képviselheti a márkát és a 
borvidéket. Tamás bízik 
benne, hogy a díj történe-
tében először végre szemé-
lyében a Badacsonyi Bor-
vidék adhatja idén az Év 
bortermelőjét. 
Pálosi János nevét a leg-
többen autós oktatóként, 
egy autós iskola vezető-
jeként ismerik, de talán 
egyre többen vagyunk 
azok, akik ihattunk re-
duktív technológiával ké-
szített könnyed, gyümöl-
csös, magas minőséget 
képviselő boraiból. Azt 

mondja, családi birtokuk 
kapcsán már két évtizede 
folyamatos a kapcsolata 
a bortermeléssel, a szőlé-
szettel, ami már elég hosz-
szú idő ahhoz, hogy valódi 
eredmények is szülessenek 
minőségi téren is. - A csa-
ládi örökséget én vittem 
tovább és mindig az ak-
kori legjobb tudásom és 
ízlésem szerint próbáltam 
borokat létrehozni. Mos-
tanra teljesült az a cél, 
hogy azokkal a fajtákkal 
dolgozhatok, amelyeket 
én is szeretek, amikkel 
mindig is szerettem vol-
na foglalkozni - árulta el. 
A mindössze egyhektáros 
birtokméret az üzletme-

netben is meghatározó. 
Mosolyogva fogalmaz:  
„talán üzletileg a lehető 
legrosszabb konstrukció”. 
Ugyanakkor a mindenna-
pi autósoktatói ülőmunka 
és a vele járó sok beszéd 
után valóságos felüdülés-
ként éli meg a szőlővel, a 
borral való gyakran ma-
gányos foglalatosságot. És 
hogy mi hozott számára 
áttörést a minőség terén? 
- Öt-hat éve kezdtem el a 
tartályos, reduktív, hűtés-
sel irányított erjesztést az 
illatos fehérboroknál. A 
tudatos szőlőtelepítéssel, 
az eszköz és géppark fej-
lesztéssel akkor már a faj-
tatiszta, fajtajelleges borok 
elkészítését céloztam. Ma 
öt különböző szőlőfajtával 
dolgozom, amelyből cser-
szegi fűszeres kizárólag 
tartályos erjesztést, érle-
lést kap, az olaszrizling, a 
rajnai rizling és természe-
tesen a vörösnél  a borok 
hordós érlelése is része az 
elkészítési folyamatnak- 
mondta el érdeklődésünk-
re Pálosi János. 
És, hogy mitől lesz a bo-
rásznak stílusa, csak rá jel-
lemző borai? Erről nagy-
jából egységes véleményt 
képviselt három borász 
b eszé lgetőpar tnerem. 
Mindhárman egyetérte-
nek azzal, amit Borbély 
Tamás fogalmazott meg 
nagyon frappánsan, min-
denki számára érthető 
módon: korántsem mind-
egy, hogy milyen szőlővel, 
milyen évjáratban, hol és 
ki foglalkozik!  És még ak-
kor jön a borász, aki a saját 
meglátását, ízlését érvé-
nyesíti a borokban, igyek-
szik egy önálló műalkotást 
létrehozni, még akkor is,  
ha ez esetben  nem tollal, 
ecsettel, vésővel zajlik az 
alkotás folyamata. /tl/ 

Kevesebb fogyasztó, egyre jobb borok

A Tapolcai Média stúdiójában balról Kulka Gábor, Borbély Tamás és Pálosi János bo-
rászok. Beszélgetés témája az idei borok és a borkultúra egyéb vonatkozásai Fotó: TVT

Borbély Tamás: 
korántsem
mindegy, hogy 
milyen szőlővel, 
milyen
évjáratban, hol 
és ki foglalkozik. 
Ezek határozzák 
meg a borok, a 
borász stílusát

Az idei évjárat 
kiváló minőségű 
italok készítését 
teszi lehetővé a 
hozzáértő
borászok számára.
Száraz volt a
nyarunk, de a 
hosszantartó 
kánikula 
elmaradt, a nedűk
szépek,
harmonikusak 
lesznek
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Alkotói bemutatkozás négy témában, online
Működése 11 éves törté-
netében először rendez 
úgynevezett online kiál-
lítást a Tapolcai Városi 
Képzőművész Kör a Ta-
polcai Média közremű-
ködésével.

A járványhelyzet miatt 
a Tamási Áron Műve-
lődési Központ falain 
belül  működő alkotói 
csoport 10 amatőr mű-
vészének képeit és a kör 
vezetőjének gondolatait 
egyelőre csak a kulturá-
lis intézmény facebook 
oldalán tekinthetik  meg 
az érdeklődők november 
24-től. A Covid-helyzetre 
való tekintettel maradt el 
a Tapolcai Városi Képző-
művész Kör hagyomá-

nyos nyári közös tárlata, 
melyet a Tapolcai Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont november hónap-
ban pótolt volna. Mivel 

a járványhelyzet most 
sem teszi lehetővé a ki-
állítás élőben való meg-
tekintését, ezért egyelőre  
azt csak online formá-

ban tudják biztosítani 
– mondta el lapunknak 
Tihanyiné Bálint Zsu-
zsanna művészeti vezető 

és Barczáné Tóth Boglár-
ka a befogadó kulturális  
intézmény vezetője. A 
rendhagyónak tekinthető 
online képzőművésze-

ti tárlat ezúttal tíz helyi 
alkotó számára nyújtja a 
bemutatkozás lehetősé-
gét a tőlük megszokott 
tematikus megközelí-
tésben. Ezúttal olyan iz-
galmas témákat ajánlott 
feldolgozásra a kör mű-
vészeti vezetője, mint az 
„állat, de másképp”, az 
„enterieur”, a „ mennyor-
szág”, és a legizgalmasabb 
téma a „giccs, de NEM 
giccsesen”. Ezeket a témá-
kat a kör tagjai szabadon 

választhatták, tehát nem 
kötelezően elvégzendő  
feladatként kapták. – 
Természetesen a kiállítási 
hely mérete miatt, most 
is előnyt élveznek azok 
az alkotások, melyek az 
adott év témáit dolgoz-
zák fel. Ezzel az alkotók 
nemcsak önmaguk folya-
matos fejlődését, az iz-
galmas, változatos témák 
kapcsán sokoldalúsá-
gukat mutathatják meg, 
hanem egy-egy kiállítás 

a nézőközönségnek is 
folyton új meglepeté-
sekkel szolgálhat - fogal-
mazott Tihanyiné Bálint 
Zsuzsanna, aki Barczáné 
Tóth Boglárka a TÁMK 
igazgatójával együtt 
ígérték, hogy a kiállítást 
a járványveszély elmúl-
tával  közönség előtt is 
megnyitják majd.  Tehát 
a későbbiekben élőben is 
megtekinthető lesz a mű-
velődési intézmény aulá-
jában.  /tl/

Somogyiné Varga Anikó festménye a néptánc, a táncos 
színeit és lendületét egyaránt tükrözi                   Fotó: tl

Vetsey Károly hangulatos festménye enteriőr témában

Tihanyiné Bálint Zsuzsanna a kör vezetője mutatta be a kiállítást                  Fotók: tl

Ajándék a helyi művésztől

Tíz helyi
alkotóköri tag
közös kiállítását 
a járványhelyzet 
rendhagyóvá tette 
az elmúlt
napokban.

A képen látható, Jézus születését ábrázoló kedves hangulatú kisplasztikát Hor-
váth Róbert szobrászművész ajándékozta a napokban a TÁMK-nak. A helyi alko-
tókör tagjának gyönyörű alkotása a karácsonyi ünnepek idején megvilágítva lesz 
látható a művelődési központ bejáratának üvegfala mögött.                             Fotó:tl
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Láthatatlan tapolcai katonasírok: németek  75 éve történt  
Tapolca és a város tá-
gabb közigazgatási terü-
letének földjében máig 
nyugszanak jelöletlen és 
elsimult-eltűnt hantok 
alatt olyan porladó né-
met katonák, akik szá-
mára az 1945. március 
végi tapolcai harcok ide-
jén ért véget a 2. világ-
háború – és egyben az 
életük is. De véget ért-e 
számukra ez a háború 
úgy, hogy a hátramara-
dóik valójában sohasem 
tudhatták meg, hogy hol 
és miként teljesedett be 
a végzetük? A teljesség 
ismeretének hiányában 
is a számuk legalább hú-
szas nagyságrendre rúg.

A tapolcai ütközet nap-
ján 1945. március 27-én 
délelőtt a zsidó temető-
nél rögtönzött harcál-
láspontjukon kelepcébe 
esett 128. páncélgránátos 
ezredbeli 7 katonáról és 
sorsukról már esett szó. A 
várost a Haraszt irányá-
ból érő heves szovjet pán-
célostámadás kísérőgya-
logságának előrevetett 
osztagai lerohanták, el-
fogták, majd a helyszínen 

lelőtték mindannyiukat. 
A mészárlásról egyik-
másik síremléken még 
ma is drámai módon val-
lanak a velük végző gép-
pisztolysorozatok löve-
déknyomai. Holttesteik a 
ma már nem található és 
csak műszeres vizsgálat-
tal kinyomozható bedőlt 
temetői kút fenekén por-
lanak, ahová legyilkolóik 
behajigálták őket.
A Régi temetőben 10 fő 
körülire tehető az ott elte-
metett német katonák szá-
ma, de valamennyiükre 
rátemettek már, s látható 
emlékjele vagy bármi-
lyen jelölése egyiküknek 
sincs. Nagyobbrészt a 

Dózsa György utcai ke-
rítés mentén sorakoztak 
csoportos és egyéni sír-
hantjaik, de nyugvóhely 
jelöléseik idő múltán 
nyomtalanul elenyésztek. 
De mégsem észrevehe-
tetlen módon. A szóban 
forgó területen, inkább 
a Petőfi liget felé eső te-
metősarokhoz közelebb 
az 1980-as évek közepén 
készülgetett I. N. Béke ut-
cai villanyszerelő és párja 
majdani végső pihenő-
helye. A kriptaépítmény 
gödrének kiásása közben 
a munkások egy díszes 
növénymintákat mutató, 
cirádás fémveretekkel el-
látott, berogyott kopor-
sóra bukkantak. A füves 
felszínen semmiféle jele 
nem mutatkozott, hogy 
ott már pihenne valaki. 
A koporsó egy magasabb 
tiszti rendfokozatot vi-
selt, kitüntetéssel és ro-
hamsisakban eltemetett 
személy földi maradvá-
nyait rejtette. Hasonló 
esetekre ennek a korszak-
nak is megvolt a maga 
hallgatólagos protokollja. 
A kiemelt csontmaradvá-
nyoknak mélyítettek egy 

oldalfülkét a kibetonozás 
előtt álló munkagödör-
ben, abba koporsódesz-
kástól, de a rohamsisak 
nélkül berakosgatták a 
találtakat, ezután rábeto-
noztak. A rangos teme-
tési mód felveti annak a 
lehetőségét, hogy talán 
Drechsler repülő őrnagy, 
pilóta sírja nyílt meg egy 
rövid időre, aki Junkers 
Ju-88 G típusú kétmoto-
ros nehézvadásza fedélze-
tén USA P-51 „Mustang” 
vadászgépekkel vívott 
egyenlőtlen légiharc 
közben, 1944. október 
18-án délután háromne-
gyed 2-kor halt repülő 
hősi halált Zalaszántó-

nál. Személyzetének két 
másik tagjával itt Tapol-
cán temették el őket. Ha 
így volt, akkor az azóta 
elhunyt Béke utcai I. N. 
bácsival, mint volt fegy-
vertársak alusszák örök 
álmukat egymás mellett, 
aki szintén repülő katona 
volt a háborús években. 
Ő az egyetlen tapolcai re-
pülős, aki Junkers Ju-87 
„Stuka” zuhanóbombá-
zón szolgált mint fedél-
zeti rádiós, Lévay Győző 
repülő százados 102/1. 
„Pávián” bombázószáza-
dában.
Más. Van két hatalmas 
nyárfa a kisapáti úti 
vasúti átjárótól a Szent 
György-hegy felé féljobb-
ra a rétben, úgy jó 400 
méter távolságra. 1945 
márciusában még csak az 
egyik állt, s akkoriban az 
is mindössze fácskaként 
nődögélt. A közelében 
vesztette életét egy 17-18 
éves forma nagyon fia-
tal német katona. Arcra 
bukva feküdt, szőke haját 
meg-megborzolta szél, 
jól lehetett látni súlyos 
fejsebét, amely a vesztét 
okozta. Tőle alig 1 méter 
távolságra a város felé 
futó harckocsi lánctalp-
nyom tépte fel a rét fü-
vét. A katona láthatóan 
ki lett fosztva, ruházata 
is hiányos volt, csak egy 
megbontott vaj és az evő-
készlete hevert mellette. 
A harci zaj csitultával az 
egykor Honvéd utcai la-
kos, Bárka Feri bácsi erre 
ballagott a Szent György-
hegyi szőlőjébe és szó 
nélkül tudta mi a ke-

gyeleti illendőség. A kis 
nyárfától néhány méterre 
egy kisebb gránátrobba-
nási tölcsér tátongott az 
ég felé. A szerencsétlen 
sorsú ifjú németet egy út-
közben talált dróttal bele-
húzta a mélyedésbe, majd 
a lehetősége szerint pusz-
ta kézzel nagyjából be-
hantolta. Ezután a fele-
dés ideje következett, de 
csak 1947-ig terjedően. 
Ez év nyarán tért haza a 
hosszabbra nyúlt szovjet 
hadifogságból a tapolcai 
Berkes Gáspár honvéd, 
akinek aztán ugyan-er-
re vezetett a mindennapi 
gyalogútja a kedves mo-
gyorós-hegyi szőlőbirto-
kára. Egy napon azt látta, 
hogy a sekély mélységben 
nyugvó katona csontjait 
előtúrták a vadállatok és 
azok szétszóródva fehér-
lettek a gyepen. Háborús 
hadiszolgálata idején ő is 
láthatott cifra dolgokat, s 
ő is tudta mi a kegyeleti 
illendőség. Újratemet-
te a kis németet, ezúttal 
már mélyebbre, azután 
pedig hasított két ágat a 
szomszédos és már na-
gyobbacska nyárfáról. Az 
ágakból keresztet rögtön-
zött, amit fejtől való sír-
jelként leütött a hantba. 
Hát, ilyen biztos történt 
máshol is, de itt biztosan 
megtörtént. A kiskatona 
keresztje gyökeret vert és 
szárba szökött, majd fács-
kává, utóbb pedig pom-
pás faóriássá terebélyese-
dett. Így vált környékünk 
bár kevesek által ismert, 
mégis legmonumentáli-
sabb és legünnepélyesebb 

jelöletlen 2. világhábo-
rús hadisíremlékévé. Ám 
mégsem teljesen igaz a 
jelöletlenségi mivolta. E 
történet így-úgy, de ter-
jedt az elmúlt 2-3 évtized-
ben, s egyesek lelkivilágá-
ban nem is nyom nélküli 
módon. Két éve nyárutó-
ján esett. Hallván az eset-
ről, s mert családi birtok 
is volt a terület egy derék 
diáklegényke (nevezzük 
talán Daninak), a Tapol-
cai Múzeumbarát Diák-
kör régi tagja (ez idő sze-
rint már Szent Benedek 
Rendje pannon-halmi fő-
apátsági gimnáziumának 
növendéke), gondolt egy 
komolyat. Önrészt vállalt 
a történet folytatásából és 
saját elhatározásból, két-
kezi munkájával barká-
csolt egy jelölőkeresztet, 
rajta gondos megformá-
lású kétnyelvű felirattal, 
nevezetesen: „Egy isme-
retlen német katona 1945 
– Ein unbekannter 
deutscher Soldat 1945”. A 
kereszt a nyughelyen álló 
nyárfaóriás tövénél felál-
líttatott s a zordabb időjá-
rású téli hónapok kivéte-
lével tavasztól ősz végéig 
jelzi és hirdeti, hogy mi-
től különleges ez a hely. S 
végül válaszra nem váró 
költői kérdésként még 
feltehető, hogy vajon van 
e bármiféle baj „ezekkel 
a mai fiatalokkal”? Mert 
amíg láthatunk és tapasz-
talhatunk ilyen és ehhez 
hasonló példákat (is), hát 
addig bizony akad leszűr-
ni való jó tanulság (is).
Hangodi László 
történész-főmuzeológus

Lövésnyomok a zsidó temetőben napjainkban                                  (A szerző felvétele)

A Két Fa idén február-
ban. A bal oldali fa jelzi a 
nyugvóhelyet
            (A szerző felvétele)

Tavaszidőben 70 évvel 
később
            (A szerző felvétele)



A megyei bajnokságban 
szereplő TVSE férfi ké-
zilabdacsapat hét mér-
kőzéséből eddig sajnos 
még egyet sem tudott 
nyerni. Legutoljára Ajka 
csapatával játszottak 
zárt kapus mérkőzést.

A hét csapatos megyei 
bajnokság utolsó he-
lyén áll a TVSE férfi 
kézilabdacsapata. Bár 
a pandémiás helyzet is 
nehezíti a mérkőzések 
lebonyolítását és a felké-
szülést, Tölli Tamás, ve-
zetőedző mégis bizakodó 

és reméli, hogy hamaro-
san erőre kap csapata.A 
KK Ajka II. elleni mér-
kőzést és a jövőre vonat-

kozó terveket a követke-
zőképp foglalta össze az 
edző: - Az első félidőben, 

míg volt erőnk, addig 
tudtuk tartani a tempót 
a csapattal. A félidő kö-
zepére csökkenteni tud-
tuk a különbséget négy 
gólra, azonban a rutinos 
játékosok hiánya miatt 
a második félidő kezde-
tén ismét megugrott az 
Ajka és jól használták ki 
helyzeteiket. Egy új, fia-
talokból álló csapatot épí-
tünk, hosszú út áll még 
előttünk, de bízom a srá-
cokban. A vírussal terhelt 
időszakban vettem át a 
csapat vezetését. Nehezí-
tő körülmény még, hogy 

a hétközi edzéseket sok 
játékos nem tudja láto-
gatni iskolai elfoglaltságai 
miatt, ilyenkor 7-8-an va-
gyunk, a pénteki edzés vi-
szont kevésnek bizonyul 
a figurák begyakorlására, 
pedig akkor 12-13 fővel is 
dolgozunk. Akár több hét 
is eltelhet egy-egy mér-
kőzés között, azonban 
ezek a fiúk szeretik a ké-

zilabdát, ezért kitartanak 
és mindent megtesznek a 
jobb szereplés érdekében. 
Két tapasztaltabb játé-
kossal is erősödtünk az 
elmúlt hetekben, remél-
jük, hogy sikerül őket be-
építeni és hasznos tagjai, 
mozgató rugói lesznek 
az együttesnek. A jövőre 
vonatkozóan, bízunk egy 
jó felkészülésben, alapo-
zásban, hiszen összeállt 
a csapat. A szünet után 
szeretnénk eredményeket 
elérni, pontokat szerez-
ni és egy egységes csapat 
képét mutatni. A tapolcai 
csapat legeredményesebb 
tagja Nagy György, aki 
eddig hét mérkőzésen 38 
gólt szerezett. A követke-
ző mérkőzés november 
29-én lesz, hazai pályán 
az Ősi Andreotti SE csa-
pata ellen. /hg/

TAP     LCAI ÚJSÁG   7SPORT2020. november 27.

Hiányzott a közönség 
biztató ereje, szurkolása 
valamint a koncentrált-
ság ahhoz, hogy a TVSE 
női kézilabda csapata 
győzzön a Kilián DSE 
Pápa csapata ellen. 

Negyedik vereségét szen-
vedte el a TVSE női ké-
zilabdacsapata a megyei 
bajnokságban. A tabella 
harmadik helyén álló ta-
polcaiak zárt kapus mér-
kőzésen fogadták a pápai 
rivális csapatát. Antal 
Edit, a TVSE vezetőedző-
je értékelte a mérkőzést: 
-Nagyon szomorú va-
gyok, nem csak azért mert 
kikaptunk, hanem azért 
is, mert zárt kapu mögött 
kellett játszanunk és így 
a szurkolóközönségünk 
sem tudott biztatni min-
ket. Biztos vagyok benne, 
hogy ezt az 5 gólos kü-
lönbséget sikerült volna 
csökkentenünk, ha érez-
zük a közönség buzdítá-
sát, de ez most így alakult. 
Az első félidőben kiha-
gyott ziccereink, kapufá-
ink, pontatlanságainkból 
kifolyólag az ellenfél el 
tudott húzni öttel, így lett 
12:17 a félidő eredmé-
nye. A pápai csapat hosz-
szú évek óta mumusa a 
mieinknek. Egyszerűen 
mintha nem találnánk 
az ellenszerüket, ugyan-
akkor az is igaz, hogy az 

utóbbi időben mutatott 
edzésmunka sajnos előre-
vetítette az eredményt. A 
második félidő képe már 
mást hozott. Bár az ellen-
fél volt, hogy 12-13 pont-
tal is vezetett, a lányok 
küzdeni akarásból jelesre 
vizsgáztak és újra sikerült 
felzárkózni, így alakult ki 
a 35:30-as vendég győze-
lemmel zárult végered-
mény. Védekezést váltot-
tunk, 5:1-es védekezéssel 
jöttünk ki a második já-
tékrészre, így jól le tudtuk 
szűrni a beállós és átlövő 
játékát, ezáltal megakadt 
a Pápa gépezete és tud-
tunk ziccereket kialakíta-
ni. Későn ébredtünk, így 
már kevés volt az idő, de 
az ember mindig tanul és 
szeretnénk a tanultakat 
előnyünkre fordítani. 
A kapusokra ezen a mér-

kőzésen nagyon nagy fel-
adat hárult és jól segítették 
hátulról a védekezést. A 
jövőre nézve, hiszen még 
többször játszunk velük 
az idényben, szeretnénk 
a hazai mérkőzéseinket 
megnyerni, az idegenben 
játszottakon pedig tiszte-
sen helytállni.
A négy csapatos megyei 
bajnokságban a körbeve-
réseknek köszönhetően 
szoros az állás. A TVSE 
6 mérkőzéséből, 4 győze-
lemmel és 2 vereséggel 4 
pontot gyűjtött, így pilla-
natnyilag a harmadik he-
lyen állnak. A góllövőlis-
tát Dorfinger Réka vezeti 
47 góllal. 
A csapat következő mér-
kőzésére november 29-én 
kerül sor, amikor is hazai 
pályán látják vendégül az 
Úrkúti Sk csapatát. /hg/

Vereség a mumus csapat ellen

Zárt kapuk mögött folyt a küzdelem Pápa ellen Fotó:hg

A Kiscápák május 10-étől 
kezdtek edzeni Kehidán, 
kültéri medencében 
szeptember végéig. Egész 
nyáron korán keltek, min-
den hétköznap edzettek 
esőben, szélben, hideg-
ben, csak ha villámlott, 
akkor maradt el edzés. A 
tavaszi karantén alatt heti 
ötször online edzettek 
a gyerekek csoportosan 
otthonról. Szeptember 
óta, hétről hétre derül ki, 
hogy éppen hol tudják 
megoldani az edzéseket. 
Legtöbbször a sümegi 
uszodában vagy egy héví-
zi szálloda medencéjében 
készülnek az úszók.

Az embert próbáló nyá-
ri edzéseknek meg lett az 
eredménye Marcaliban au-
gusztus 26-án.
Verebélyi Zalán korosztá-
lyában: 50m pillén, mellen, 

vegyes-váltóban 1., 50m 
gyors, gyorsváltóban  2., 
50m háton pedig a 3. he-
lyen végzett.
Német Emília 50m gyor-
son 3., 100m gyorson 4., 
vegyes-váltóban 1., gyors-
váltóban csapattársával, 
Sipos Amandával 1. helye-
zett lett. A november 21-
én Győrben rendezett ver-
senyen nem értékelték az 
indulókat. Egyéni idők ja-
vítása volt a cél. Zalán 50m 
pillén úszott egyéni csúcsot 
(jelenleg a ranglistán 10. 
hely). Amanda 50m gyor-
son, mellen, 100m gyor-
son, mellen úszott egyéni 
legjobbat. Emília 50m há-
ton, gyorson, 100m gyor-
son, mellen úszott egyéni 
csúcsot. A következő ver-
senyre két hét múlva kerül 
sor Győrben, a Keszthelyi 
Kiscápák készülnek a meg-
mérettetésre. /hg/

Keményen készülnek 
a tapolcai úszók

Német Emília gyorsváltóban csapattársával Sípos 
Amandával első lett                               Fotó: helyszíni felvétel

Utolsó helyen állnak a férfi kézisek

Bár a csapat összeállt, az 
eredmények még nem ér-
keznek                    Fotó: hg
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Egy hivatali 
ügyintézés
kellemes
tapasztalata
Ebben az évben elértem 
a várva várt nyugdíjkor-
határt, melynek során 
elindítottam nyugdíja-
zási kérelmemet. A ta-
polcai hivatalnál jelent-
keztem, ahol Tóth Éva 

ügyintézőhöz kerültem. 
Tudtam, hogy bonyolult 
eljárás elé nézek, de na-
gyon szakszerű, korrekt, 
türelmes, alapos, határ-
időn belüli eljárásban 
részesültem. Köszönöm 
a tapolcai iroda munka-
társainak, különöskép-
pen Tóth Évának a nem 
egyszerű, felelősségteljes 
munkáját!!! Tisztelettel: 
egy tapolcai elégedett új 
nyugdíjas!

A sportszer üzlet ajándéka

A FODISZ (Fogyatékosok 
Országos Diák-, Verseny- 
és Szabadidősport Szö-
vetsége) a DECATHLON 
Magyarországtól támo-
gatásként 400 db Adidas 
focilabdát kapott, melyet 
felajánlottak tovább ajándé-
kozásra, bízva abban, hogy 
a gesztus még inkább erő-
síti kapcsolatukat az egyes 
megyékben működő intéz-
ményekkel. A Szász Márton 
Általános Iskola három fut-
ball labdát kapott. Az FVSE 
képviseletében Egyedné 
Kiss Katalin adta át Frang 
Vivien intézményvezetőnek 
az ajándékot. /hg/ Jó helyre kerültek az ajándék labdák      Fotó: Facebook

A felajánlott 400 db labdából három a tapolcai Szász 
Márton Általános Iskolának jutott a FODISZ jóvoltából

OLVASÓI LEVÉL

1973-ban így készült el a temetői kerítés festése az ipa-
ri iskola tanulóinak segítségével.  Köszönjük a kordo-
kumentumot Peszleg Gyula ny. szaktanárnak.  


