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múlva már
az NB III-as
osztály elérhető cél lehet

Kiépült a WIFI-rendszer

Hét tapolcai helyszínen, hét kültéri és hat beltéri végponton építettek ki az elmúlt hetekben ingyenesen használható wifi szolgáltási pontokat a beruházás kivitelezésével megbízott TARR Kft. munkatársai. Tapolca még 2019
őszén nyerte el a vezeték nélküli hálózat közösségi célú kiépítésére a 15000 euró, azaz 5.5 millió forint körüli
összeget a “WiFi4EU” elnevezésű EU-s pályázaton... Folytatás a 2. oldalon Ingyenesen használható wifi a város számos pontján címmel...

Megújulás előtt
Újabb belvárosi homlokzatot újítanak fel.
Ezúttal az Arany János
utca első saroképületét
állványozták fel és látták
el védőhálóval a szakemberek.
Az önkormányzat és a
társasház összefogásával,

közös finanszírozásában
újulhat meg a homlokzat. Az épület közvetlen szomszédságában és
a főutca másik oldalán
lévő patinás épületek a
korábbi években már
új külsőt kaptak, így jól
érzékelhető volt az esz-

3. SZÁM

7. oldal
Jegyzet
A buszpályaudvar környékének, a belváros közlekedési rendjének megújulása az idei év városi
feladatai közül az egyik
legfontosabb. Az elmúlt
hetekben is tárgyalások
zajlottak, a beruházással
érintett városrész ideiglenes forgalmi rendjének
tervezése,
kialakítása
van napirenden. Ezen
belül a távolsági buszok
menetrendjének -az átmeneti időszakra vonatkozó- megszervezése az
egyik sarkalatos pont.
A feladat ráadásul a különböző speciális szabályok, előírások miatt
manapság már nem is
túl könnyen kivitelezhető, hiszen a munkálatok
miatt, meg kell változtatni egy hosszú évtizedeken keresztül kialakult
rendszert úgy, hogy se
az utazóközönség, se a
Volán érdekei, se a beruházás
költségvetése
ne sérüljön túlságosan.
Csak egy példa a felmerült problémákra: bizony
az is többmilliós üzemanyag többletköltséggel
jár, ha a buszok a pályaudvar ideiglenes lezárása
miatt, egy ideig hosszabb
útszakaszon tudnak csak
megfordulni. Ami biztos,
valakinek ezt is meg kell
majd fizetnie...
/Töreky László/
tétikai kontraszt. Legutóbb 2019 őszén újult
meg belvárosi homlokzat Tapolcán, akkor a
polgármesteri
hivatal
tőszomszédságában álló
Keszthelyi úti társasház
külső megjelenése nyerte
vissza régi fényét. A Fő
tér egy másik épületének
homlokzati megújítása
pedig jelenleg előkészítő
fázisban van. /tl/
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Ingyenesen használható wifi a város számos pontján
...Folytatás a címoldalról...
A beruházás természetesen az okostelefonnal, illetve táblagéppel rendelkező
helyieknek és turistáknak
jelent jó hírt. – Mivel a pályázat benyújtásakor nem
kellett meghatározni, hogy
hol és milyen helyeken
kell a beruházásokat megvalósítani, így a konkrét
döntések a lakossági és a
turisztikai igények felmérése és mérlegelése alapján
születhettek meg- mondta
el lapunknak Puskás Ákos
alpolgármester.
Eszerint egy kültéri és egy
beltéri egységet a Dobó
tér 3. szám alatti Dobó
Művelődési Háznál építettek ki a szakemberek, de
Diszelben a felújítás alatt
lévő Csobánc Művelődési
Ház is ingyenesen használható kültéri és beltéri
wifi eszközzel gazdago-

dott. A Csermák József
Rendezvénycsarnoknál
mostantól kültéren, a Tamási Áron Művelődési
Központban pedig házon belül egy, kívül pedig
két szabadtéri wifi eszköz
biztosítja az intézmények
és közvetlen környékük
közösségi internet ellátottságát. További kültéri
hálózati végpontot létesítettek a szakemberek a
Déli Városkapu Parknál és
a Belvárosi Irodaháznál.
(A turisztikailag szintén
frekventált Malom-tónál
már korábban is működött ingyenes wifi) A polgármesteri hivatalnál szintén folytak munkálatok a
napokban, ott mostantól
két beltéri és egy kültéri
eszköz biztosítja mindenki számára az ingyenesen
elérhető internetes kapcsolatot. – A WiFi4EU

Többek között a TÁMK melletti kavicsos parkoló is internettel lefedett terület lett
Fotó: tl
hálózatra egyszerűen csak
rá kell csatlakoztatnunk
okoseszközünket- mondta Puskás Ákos, de hozzátette, minden nap 24
órakor törli a szolgáltató
a kapcsolatot, így másnap
újra csatlakoznunk kell, ha
igénybe akarjuk venni a

szolgáltatást. A rendszert
egyébként három évig
kötelező működtetnie a
városnak, ahogy Tapolca
költségvetése biztosítja a
teljes rendszer működtetésének nagyjából százezer
forintos havonta fizetendő
költségét is. /tl/

Összefogva keresték, végül egy garázs aknájába
szorulva találtak rá
Az elmúlt héten közel
negyvenfős, rendőrökből
és helyi civilekből álló
csapat indult el egy otthonából ismeretlen helyre távozott mozgáskorlátozott férfi keresésére
Tapolcán. A rendőrkapitányságon tartott eligazítást követő fél órán belül
megtalálták az eltűnt személyt.
Amint arról a Tapolcai
Média internetes felületén
élőben már hírt adott, sok
tapolcai magánszemély,
köztük több helyi polgárőr
érezte úgy, hogy szeretné
segíteni a rendőrség munkáját. A részvételre Dobó
Zoltán polgármester kérte
a tapolcaiakat, miután felajánlotta segítségét a rendőrségnek. Az önkéntesek
elsőként- természetesen
rendőri irányítás melletta Halápi úti garázssor és
környékének átfésülésére
indultak.
Az eltűnt férfit végül saját garázsának aknájába
beszorulva megtalálták.
A garázs ajtaja látszólag
kívülről egy lakattal zár-

va volt, hang nem hallatszott ki. – Ennek ellenére
döntöttek úgy a rendőrök,
hogy egy kölcsönkért eszközzel a garázsajtót fel
kell feszíteni- számolt be
a történtekről a helyszínen jelenlévő kollégánk.
A döntés helyesnek bizonyult. Kiderült, a keresett
férfi belülről zárta magára
az ajtót, azután történt vele
az őt mozgásképtelenné
tevő baleset. (szerk. megj:
Amikor korábban a helyszínen keresték a férfit,
megtévesztő lehetett, hogy
a garázsajtón kívülről egy

Kevesebb, mint fél
óra leforgása alatt
megtalálták az
elveszett személyt,
aki saját
garázsának foglya
volt egy
éjszakán át
“trükkös lakat” függött.
Úgy tűnt, hogy az zárja az
ajtót, pedig nem az zárt

A kiérkező mentők szállították kórházba a szerencsétlenül járt tapolcai férfit
Fotó: mt
valójában.)
A tapolcai
polgárőrök facebook oldalukon így számoltak be a
történtekről: ” … a rendőrség koordinálása mellett
nagyobb létszámú erőkkel
– a rendőrök mellett közel
30 fő önkéntessel – kezdődött a kutatás. Az utolsó
ismert hely irányában kezdődött a keresés, így ellenőrzésre került a személy által használt garázs is, ami
zárva volt. Kollégánk zseblámpával be tudott annyira
világítani, hogy meglátta
azt a kerékpárt, amivel a
keresett személy közlekedett. Az ajtót nem sikerült

akkor kinyitni, sem felfeszíteni, így kollégánk egy
közeli telephelyről kért egy
feszítővasat. Ezzel már sikerült felfeszíteni az ajtót
és a garázsban megtalálták
az idős férfit. Legyengült
állapotban volt, de élt! A
helyszínre érkező mentők
és tűzoltók meg tudták
kezdeni az ellátását. Köszönöm társaimnak, hogy
reggel elsőként jelentkeztek a kutatásra! Köszönet
továbbá mindenkinek, aki
jelentkezett a felhívásra és
segített! “ -írták bejegyzésükben a tapolcai polgárőrök. /tl/
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Már oltanak a háziorvosok
Dr. Varga István háziorvos a napokban elmondta, kollégáihoz hasonlóan egy listát kapott,
amelyben már regisztrált
80 éven felüli, a körzethez tartozó tapolcaiak
nevei szerepeltek. 10-en a
Kazinczy-téri háziorvosi
rendelőben megkapták
az oltás első adagját. Később hat személyt az oltópontnak kijelölt tapolcai
kórházba irányítottak.
– A NEAK-tól, a Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelőtől kaptunk egy
levelet, amelyben arra kérik a háziorvosokat, hogy
segítsék a praxis legidősebb lakói számára az oltás
megszervezését. - Én egy
34 nevet tartalmazó listát

Dr Varga István: nem jelentkeztek mellékhatások
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Elkerülte az Arany János
utcai idősotthont a vírus,
de az elzártságot rendkívül
nehezen élik meg a lakók

Dr. Bartalis Imre az elsők között kaphatta meg háziorvosától a Moderna vakcinát
Fotók: helyszíni felvétel
kaptam, azzal az utasítás- vakcinát. A beadást kösal, hogy a lista sorrendjé- vetően nem jelentkeztek
től eltérni nem
mellékhatálehet és az első A háziorvosi
soktudtuk
tíz beteget a
meg. Hamar e n d e l ő b e n rendelők
rosan arról is
kell
beolta- a napokban
tájékoztatta a
ni- árulta el a
NEAK a praTapolcai Mé- kapták meg az
xisokat, hogy
dia kérdéseire oltáshoz
a tapolcai kórválaszolva Dr.
ház is oltópont
Varga István. A szükséges első
lett. Az utasíkörzeti orvos a adag vakcinákat tás szerint, a
következő nakörzetben kipokban már át is vehette és jelölt újabb hat időskorú
beadhatta a kiértesítettek- személyt már a helyi kórnek a tíz fő részére leszál- házba kellett irányítania az
lított első adag Moderna orvosnak. /tl/

Egy százéves lakó és egy immunbeteg
is megkapta az oltást a Dr. Somogyi
József Idősek Otthonában
Túl vannak már az első
oltáson a tapolcai Dr.
Somogyi József Idősek
Otthona lakói, dolgozói
is. Dr. Somogyi Katalin
intézményvezető számolt
be erről a Tapolcai Médiának szerdán.
Az intézmény vezetője elárulta, a lakók jól vannak,
mellékhatások,
tünetek
nem jelentkeztek, így ő
is csak ajánlani tudja a
koronavírus elleni vakcinát mindenkinek. – Egy
százéves és egy immunbeteg lakónk is megkapta
az oltást. Utóbbi esetében
volt némi dilemmánk,
de szerencsére őnála is
minden rendben zajlott,
jelenleg jól van, panasza
nincs. Az elmúlt hónapokban nálunk is voltak
betegek, de ma már mind
a lakók, mind a dolgozók
egészségesek-tette hozzá
a doktornő, aki az otthon
lakóinak mentális állapotáról is beszélt. – Nehéz
időszak van mögöttünk és
még előttünk is, hiszen la-
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Dr. Somogyi Katalin : “Dolgozóink ezekben a nehéz
időkben szinte családtagként viselkednek lakóinkkal,
odaülnek az ágyuk szélére, megfogják a kezüket, igyekeznek számukra lelki támaszt is nyújtani”
Fotó: tl
kóink nem találkozhatnak
szeretteikkel. Dolgozóink
éppen ezért a legnagyobb
szeretettel, szinte családtagként igyekeznek bánni
időseinkkel, odaülnek az
ágyuk szélére, fogják a kezüket, igyekeznek pótolni
a pótolhatatlant. Most már
kialakítottunk egy szobát
is, ahol hozzátartozókat
fogadhatunk, igaz egyelőre csak felügyelet mellett,
plexin keresztül láthatják
egymást a családtagok,

de legalább egy kicsit elbeszélgethet szeretteivel a
nagyszülő, dédszülő. Nagy
szerencsénk, hogy egy
szépen karbantartott és
viszonylag nagy udvarral
rendelkezünk, ahol engedélyezett időpontokban,
az időjárás és gondozottjaink egészségi állapota
függvényében sétálhatnak,
friss levegőt szívhatnak lakóink- mondta el a Tapolcai Médiának Dr. Somogyi
Katalin. /tl/

Nagy Judit: ” A közelmúltban az ajkai kórházból megérkezett hozzánk az oltócsoport és az előzetes igényfelmérések alapján beoltották lakóinkat és dolgozóinkat.”
Fotó: tl
Nagy Judit szerint a
tapolcai
Megbecsülés
Idősek Otthona lakói a
több hónapos elzártságot, szeretteik, unokáik,
dédunokáik fizikai hiányát nagyon nehezen
élték és élik meg. – Ezt a
hiányt rendkívül nehéz,
gyakorlatilag lehetetlen
pótolni- árulta el az intézményvezető. Ugyanakkor szerencsére az
otthon lakóit és dolgozóit egyaránt elkerülte
a vírus, senki nem betegedett meg közülük.
Ellátottjaik fele igényelt
és kapott védőoltást az
elmúlt héten- tudtuk
meg.
Mindezek ellenére az
idősotthon igyekszik házon belül szabadidős, ünnepi programokat szervezni a lakóknak, persze
gondosan betartott biztonsági előírások mellett.
Mostanában a farsangra
készülnek, amelyet sajnos idén az adventhez, a
karácsonyhoz hasonlóan az intézmény falai és
egymás között rendezik
csak meg, hozzátartozók,
fellépők nélkül. – Ami

viszont öröm számunkra, hogy a mentősök, az
orvosi ügyelet és a házi
teszteléseink során mindenki negatívnak bizonyult, elkerült bennünket
a vírus. Hetente kaptunk
a népegészségügyi központtól védőfelszereléseket, tisztító-fertőtlenítő
szereket, talán ennek is
köszönhető, hogy sikeresen tudtunk védekezni.
Az elmúlt héten az ajkai
kórházból megérkezett
hozzánk az oltócsoport és
az előzetes igényfelmérések alapján beoltották lakóinkat és dolgozóinkat.
Ellátottjaink nagyjából
fele vette igénybe a védőoltást. Közben létrehoztunk egy biztonsági plexivel ellátott látogatófülkét,
ahova előzetesen bejelentkezhetnek és egy fél
órás beszélgetésre bejöhetnek idős szerettükhöz
a hozzátartozók. A hét
három napján tudunk
erre lehetőséget biztosítani számukra, két másik
napon pedig csomagot
adhatnak be hozzánk –
tájékoztatott Nagy Judit
a tapolcai Megbecsülés
otthon vezetője. /tl/
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Díjat kapott a Tavasbarlang- Az értékelések szerint az egyik
legminőségibb turisztikai attrakció
Az Év Turisztikai Attrakciója 2020 minőségdíj
3. helyezését nyerte el a
Tapolcai-tavasbarlang a
Szallas.hu értékelő rendszere alapján. A földalatti látványosság feltárása
egyidős a balatoni térségi
turizmus megindulásával, az első látogatók 100
éve járhattak benne- számolt be a rangos elismerésről a balatonifutár.
info.
Élményekben gazdag kínálata azóta is része az üdülőrégió vonzerejének, ma
pedig egyik kiemelkedő
kuriózuma a Bakony-Balaton Geoparknak. A földalatti világ csodáinak megismerhetőségét a 2015-ben
kialakított látogatóközpont
tette még sokoldalúbbá,
méltón kiemelve és tovább
növelve a természeti képződmény turisztikai szerepét. – A kapott elismerés

Puskás Zoltán, a létesítményt fenntartó Balatonfelvidéki Nemzeti Park
Igazgatóságának igazgatója. – A látogatóközpont
megvalósításával a fogadókészség színvonalának
igen jelentős emelésére
került sor, a látnivalók pedig olyan infrastruktúrával
egészültek ki, amik jól igazodnak a jellemzően nagy
látogatottsághoz. A Szallas.
hu minőségdíja mögött
nyilvánvalóan mindaz ott
van, ami a látogatottság
emelkedését
generálja.
Hiszen minden tekintetben 21. századi igényű,
kulturált körülményekkel
találkoznak a turisták. A
Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatósága úgy valósította meg a természeti
örökség fejlesztését, hogy a
szóban forgó érték komplex védelem mellett, korszerű módon legyen bemutatható. – A fejlesztést

A Bakony-Balaton Geopark kincseiről színes fotók adnak felejthetetlen élményt, de
a búvárok munkájának megismertetése is a programok között van
Fotó: bfnpi
a tavalyi évet leszámítva a
járványügyi helyzet miatt
– támasztotta alá az eredményt az igazgató. – Minden téren igyekszünk kihasználni a korszerűsítési

A Tavasbarlang forgalma a jellemző évi 100 000 fős látogatottsága 150 000 főre nőtt
a minőségi és tartalmi fejlődésnek, modernizációnak köszönhetően
Fotó: bfnpi
váratlanul ért bennünket, s
természetesen nagy örömmel fogadtuk – kommentálta a minőségdíj hatását

követő évek során a korábban jellemző évi 100 ezer
fős forgalom mintegy 150
ezerre nőtt, természetesen

lehetőségeket. Ennek egyik
lényeges eleme a beléptető
rendszer modernizálása
volt, az online jegyvásárlás

bevezetésével. A komplex
kínálat másfél órás időtöltést biztosít. A Kisfaludy
Sándor utca 3. szám alatti fogadóépületi bejárat is
egy látványos hangulati
eleme a város arculatának. Az előcsarnokban az
emeletre felnyúló sziklafalban térkép jelzi a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
további bemutatóhelyeit
is. Az info pulton megtekinthető az igazgatóság
honlapja, amely segít a tájékozódásban. A „Csodálatos karszt” című kiállítás
feltárja a földalatti világ
misztikumát. Az emeleti
helyiségekben a földtörténeti múlttal – barlangi
őslényekkel és régészeti leletekkel, kincsőrző barlangokkal, a Bakony- Balaton
Geoparkkal, barlangászok
és búvárok tevékenységével – ismerkedhetnek meg
a látogatók. A Bakony-Balaton Geopark természeti
kincseiről színes fotók adnak felejthetetlen élményt.
A vetítőteremben 3 D-s
film mutatja be a víz útját,

Az elmúlt napokban több gyalogost érintő baleset
történt a megyében -figyelmeztet a rendőrség
A Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság
munkatársai azt tapasztalták, hogy a járművezetők közül sokan továbbra
sem fordítanak elég figyelmet a gyalogos-átkelőhelyek megközelítésének szabályaira. A megyei
főkapitányság illetékességi területén 2021. január
1-jén 0 órától 2021. január 11-én 24 óráig 5 gyalogost ütöttek el- tudtuk

meg. Tapolcán szerencsére nem történt ilyen eset a
vizsgált időszakban.
Négy esetben a kijelölt
g yalogos-átkelőhelyen
(Balatonalmádi, Pápa és
Zirc) történt a baleset, egy
gyalogos pedig az úttesten akart átkelni Ajkán,
mikor elütötték. A közúti
közlekedési balesetekben
3 személy sérült meg súlyosan, 2 fő pedig nyolc

amely a környezeti nevelésnek egyik jelentős eleme is egyben. A kiállítás
megtekintése után nyílik
lehetőség a legkülönlegesebb élményt nyújtó város alatti csónakázásra. A
belső udvaron játszótér és
mászófal várja a gyerekeket. – A kínálattal, szolgáltatásokkal igyekszünk
követni a felmerülő igényeket – tette hozzá Puskás
Zoltán. – Egyebek közt az
udvari játszótér fölé napvitorlát helyeztünk, a bejáratnál a barlangi környezeti
fényképezkedésre teremtettünk lehetőséget. A forgalom további növelését nem
célozzuk, az adottságokkal
így van összhangban a kialakított minőségi fogadókészség. Az Év Turisztikai
Attrakciója címmel az eddigi elismerések sora gyarapodott, hiszen 2017-ben
Veszprém Megye Értéke
minősítő címet, 2016-ban
az Év Ökoturisztikai Látogatóközpontja címet kapta
meg. /tl, balatonifutar.info
alapján/
napon belül gyógyuló
sérüléseket
szenvedett.
A KRESZ szabályai mindenkire, így a járművezetőkre és a gyalogosokra is
egyaránt vonatkoznak. Az
elmúlt évek adatai alapján a gyalogosokat érintő
baleseteken belül vezető
helyen áll, hogy körültekintés nélkül lépnek az
úttestre. Gyakori a tilos
jelzésen, illetve a tiltott
helyen áthaladás is. Különösen fontos tehát a körültekintés, ami nemcsak
az autóvezetők, hanem a
járókelők felelőssége is. /
tl/- forrás,fotók:police.hu/
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Mi végre vagyunk a világon?- Dr. Bartalis Imre 10. könyvéről
A cím egy frissen megjelent életrajzi könyv címe
is egyben, melynek alcíme
így szól: Fáj az elmúlás. Az
idén 90 éves Dr. Bartalis
Imre nyugalmazott állategészségügyi főtanácsos
sorrendben 10. műve az
elmúlt hetekben jutott el
hozzám. Imre bácsi személyre szólóan dedikálta
és el is küldte számomra
azzal a borongós hangulatú mondattal kiegészítve,
hogy „utolsó könyvemet
ajánlom sok szeretettel...”.
Akkor nehezen hittem,
hogy egy személyes történetekkel teleírt könyv
képes választ adni a világ
talán legnehezebb, legtöbbet emlegetett filozófiai,
lételméleti kérdésére... De
azt sem tudtam még akkor,
hogy valójában nem egy
megválaszolhatatlan kérdésre kapok majd valamiféle választ, hanem inkább
arra, hogy mit tett, hogyan
érzett és gondolkodott
egy élethivatásában és írói
szenvedélyében is sikeres
ember, hogy az élet, az élete végül értelmet nyerjen.
Ha nem ilyen járvánnyal
sújtott időket élnénk mint
mostanában, akkor első
dolgom az lett volna, hogy
felkeresem Imre bácsit az
otthonában,
beszélgetek
vele legújabb művéről és
arról, hogy valójában mit
is gondol az életről. Végül
úgy döntöttem, hogy az első
betűtől az utolsóig elolvasom a Mi végre vagyunk a
világon-című könyv kicsivel
kevesebb, mint 280 oldalát.
Gondoltam, mivel életrajzi
irodalomról van szó, abból minden fontosat megtudok. A kiadó Alpha-Vet
Állatgyógyászati Kft-t képviseletében Dr. Móré Attila
címzetes egyetemi docens a
könyv előszavában a szerző
által a műben is megemlített
adventi istentisztelet részletét idézi: „... gyertyának
kell lennünk. A gyertyát ha
meggyújtjuk, fényt áraszt
maga körül, ha kezünket
közel tesszük hozzá, meleget
érzünk és közben a gyertya
lassan elég. Elmondhatjuk-e
majd, ha gyertyánk lángja utolsót lobbantja, hogy
életünk folyamán fényt és
meleget árasztottunk magunk körül? Mert élni csak
így szabad és így érdemes!”
Nehéz lenne jobban, szemléletesebben megfogalmazni azt, amit Dr. Bartalis Imre
gondol arról, hogy milyen
életelvek mentén érdemes
hajtani az élet szekerét. Azt

a bizonyos néha vidáman
gördülő, máskor döcögősen, egykedvűen járó, vagy
éppen félig kifordult kerékkel bukdácsoló szekeret. A
születéstől, de még inkább
születés előzményeitől egészen a máig ívelő Dr. Bartalis
életrajzi mű több, mint egy
életrajz. Több, mert a nyugalmazott állatorvos korábbi könyveihez hasonlóan
rendkívül tanulságos és szórakoztató olvasmány. Mert
tíz év híján egy évszázadnyi
élet meghatározó pillanataiba, iskolai tanulmányaiba,
családi, szakmai, hitbéli és
alkotói történéseibe nyújt
betekintést úgy, hogy közben több generáción átívelő, személyesen megélt,
átélt korrajzot is ajándékoz
az olvasónak. És több azért
is, mert közel negyven lejegyzett, gondosan válogatott valós eseményben egy
olyan szellemi ember világlátása, életszeretete, élni
akarása jelenik meg, aki az
élet nehezebb próbatételeiben is meglátta az értelmet,
a humort, az isteni gondviselés jelenlétét. Mi végre
vagyunk a világon? Talán
nem mindannyian ugyanazért, hiszen mindenki
számára létezik egy üzenet,
ami csak neki szól-állítja a
szerző, aki az áhított üzenetet a szentírás kenyérszaporításról szóló fejezetéből
olvasta ki és értette meg.
A történet szerint három
hallal és öt árpakenyérrel
jóllakatta az Úr a sokezres
tömeget, férfiakat, nőket,
gyermekeket vegyesen. „
Igen ám, de maradt még 12
kosár élelem. Mi történt azzal? Ezt nem említi a szentírás...”- gondolkoztatja el az
idős szerzőt az ősi történet.
A kérdésre a válasz megszületik és egy öreg, komótosan

„ Egész
életemben vidám
ember voltam.
Szerettem a jó
társaságot.
A rosszból is
tudtam jót
fabrikálni... „
csattogó ereklyén, az örök
írótárs Olympia írógépen
meg is íródik: „ Amikor a
csodálatos kenyérszaporítást többször elolvastam,
rájöttem, hogy három hal és
öt árpakenyér megelégedetté, jóllakottá tette a letelepí-

Dr. Bartalis Imre kedves régi fényképei és Olympia írógépe társaságában Fotó: tl
tett mintegy ötezer férfit és
szám szerint meg nem említett nőket és gyermekeket...
Az igehallgatás után ne dőljünk hátra jóllakottan a karosszékbe, hanem szedjük
össze a morzsáinkat, vigyük
magunkkal és másoknak
is adjunk belőle, azoknak,
akik éheznek, mert csak így
tudjuk igazán magunkévá
tenni a csodálatos kenyérszaporítás üzenetét. Ezért
vagyunk a világon, hogy az
éhezőknek elvigyük a lelki
örömöt, a megnyugvást, a
segítséget. Minden ember
számára van üzenet, csak rá
kell találni azokra.” Ezekkel
a sorokkal zárul annak a
könyvnek az utószava, amelyet szerzője írói pályafutása
befejező munkájának tart.
Én abban reménykedem,
hogy sokan elolvassák majd
Dr. Bartalis Imre történeteit és erőt merítenek belőle
önmaguk létküzdelmeihez,
ahogy erőt merített a szerző
Albert Schweitzer írásaiból,
vagy éppen Márton Áron
erdélyi püspök bölcs gondolataiból. Mert Imre bácsi
történeteiből, pályafutásának epizódjaiból egy olyan
ember életenergiája sugárzik, akit nem tudott legyűrni az emberi rosszindulat
és a sokszor gyalázatosan
viselkedő politika sem. Akit
a műveltsége, józan gondolkodása és az Istenbe vetett
bizalma túllendített minden
nehézségen. „Egész életemben vidám ember voltam.
Szerettem a jó társaságot. A
rosszból is tudtam jót fabrikálni, a kudarcokon átsiklani, a szépet és a tanulságosat
keresni mindenben...”- írja
magáról Dr. Bartalis Imre

utolsó könyve lapjain.
... Imre bácsival háziorvosa
rendelőjében találkoztam a
napokban. Megköszöntem
a könyvet. Néhány szót váltottunk, jó formában volt,
nem aggódott az oltás miatt,
azt mondta, nem kell tartani
tőle... /Töreky László/

Dr. Bartalis Imre körzeti
állatorvosként nyolc éven
keresztül volt a Kerta labdarúgó csapatának edzője. A
nyolcvanas években hat éven
át kántorizált a zánkai katolikus templomban. 1989ben az országban elsőként
alapította meg a Veszprém
Megyei Állatorvosi Kamaráét, amelynek elnökévé
választották. 1990-ben a
megyei kamarák szövetséget
alkottak, amelynek szintén
országos elnökévé választották. 1993 óta a Magyar Újságírók Közösségének tagja
és két cikluson át a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság munkájában vett részt. A mai
napig 10 könyve jelent meg.
Különböző napilapokban,
folyóiratokban több mint
hatszáz szakmai, szépirodalmi kritikai politikai írását
közölték. 1991-ben a Békés

megyei kamara által létrehozott újságból Országos
Kamarai Híreket alapított,
amelynek 10 éven keresztül
rovatvezetője volt. Sokoldalú
írói és újságírói tevékenységéért ítélte oda a Magyar
Újságírók Közösségének vezetője Dr. Bartalis Imrének
a Petőfi Sándor Sajtószabadság díjat. Az 1931-es
születésű gyémántdiplomás
állatorvos már betöltötte 50.
életévét, amikor úgy érezte,
hogy le kell írnia mindazt a
sok élményt, amit munkája,
élete során átélt, megtapasztalt. A Paraszti huncutságok, avagy egy állatorvos
naplótöredékei című könyve
nagy sikert aratott az olvasóközönség körében. A kötet népszerűségére jellemző,
hogy a mai napig a könyv
négy kiadása látott napvilágot. Azóta Dr. Bartalis
Imre számos, elsősorban a
parasztok, a paraszti létforma iránti szeretettől
áthatott, személyes történeteket feldolgozó, jelentős
kordokumentum-értékkel
bíró művét vehették kézbe az
olvasók: Későn jöttél mama:
Egy állatorvos családregénye
/1999/, Üzenet a harmadik
évezred emberének /20022003/, Ne hagyd abba, Apa
/2005/, Mindig az igazat,
csakis az igazat /2005/, Velünk élő történelem /2007/,
Magyar tragédiák /20092014/. A felsorolt írásokban
a gyermekkor, a szülői házban töltött idő, az élethivatás
évtizedei, szakmai és magánéletének, emberi kapcsolatainak örömteli, humoros,
vagy éppen nehéz pillanatai
villannak meg az elmúlt évszázadból.
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Notórius ittas sofőrt
fogtak el a városban
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Hirdessen

nálunk!
Hirdető felületeink:
-Belvárosi digitális óra hirdető tábla
-Webes felület /facebook-honlap/
-TV/ Képújság
-Tapolcai újság

A szonda egy nap alatt többször is jelzett a férfinál F: ill.
Járőrök igazoltattak egy
autóval közlekedő helyi
férfit 2021. február 1-jén,
9 óra 24 perckor Tapolcán. A 63 éves sofőrnél
alkoholszondás
ellenőrzést végeztek, amely
pozitív értéket mutatott,
ezért további mintavétel
céljából előállították és
büntetőeljárás indult ellene- tájékozatta lapunkat a helyi rendőrkapitányság illetékese.
A rendőrök megállapították továbbá, hogy a
tapolcai lakos vezetői jogosultsága szünetel egy
korábbi ittas járművezetés miatt, ezért engedély

nélküli vezetésért is tettek
ellene szabálysértési feljelentést. A szabadon bocsátott férfira nem sokkal
később, 11 óra 10 perckor
a rendőrök ismét Tapolca
belterületén lettek figyelmesek, akkor is gépkocsiját vezette. Megállították,
majd az alkoholteszter
pozitív eredménye alapján megint előállították,
és őrizetbe vétele mellett
gyanúsítottként kihallgatták. A Tapolcai Rendőrkapitányság a nyomozás
vizsgálati szakaszában a
szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az
iratokat átadta az ügyészségnek./tl- tap.rend/

Elérhetőségek:

telefon: 06 30 121 2354
e-mail:tapmedia.hirdetes@gmail.com

MINDENT ARRA, AMIRE VALÓ
Minden év első testnevelésórája a sportszerek rendeltetésszerű használatának
ismertetéséről és a balesetmegelőzési oktatásról szól. Ekkor a tanár többek között
elmondja, hogy minden sporteszközt,
a saját sportágában szabad használni,
különben sérülésveszélyes helyzet alakulhat ki vagy épp tönkremegy az adott
eszköz. Ilyenformán tilos kézilabdával
focizni, kosárlabdával tollasozni vagy
épp pingpongasztalon úszást imitálni.
Eljutottunk oda, hogy lassan a labdarúgó pályán való driftelés helytelenségére
is fel kell hívni a figyelmet…
/Havasi Gábor/

Tapolca mint helynév és mint a tapolcai lakosok?

A nyelvi változások egyik
típusa, amikor szavak új
jelentéssel, jelentésekkel
bővülnek. A természetes
nyelvekben kevés olyan
szó van, amely minden
szövegkörnyezetben
egyetlen jelentéssel bír,
hiszen
gazdaságosabb,
ha ugyanaz a szó több
mindenre is vonatkozhat,
attól függően, hogy kik,
hol, kikkel kommunikálva és milyen céllal mondják.
Pusztai Ferencet idézve: „A
szó szoros értelmében elképzelhetetlen mennyiségű szóalakot kellene alkotnunk és használnunk, ha
minden jelentésnek saját,
megkülönböztetett szó-

alakja lenne” (In: Kiss Jenő
– Pusztai Ferenc szerk. A
magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Könyvkiadó.
Budapest. 274. lap). Takarékosabb tehát, ha egy szó
több mindent is jelenthet.
Ezek a jelentések olykor
összefüggnek (pl. gyűrű az
ujjon viselt ékszer, a szertornában használt eszköz
és a szalvétát díszítő tárgy
is, hasonló kinézetük miatt), olykor nem (pl. csupán véletlenül egyezik mai
írásképében a vár mint
épület és mint várakozás).
A jelen írás a hasonló jelentésű, de egyalakú –
azaz a szakirodalomban
többjelentésűnek nevezett
– szavak egy típusával,
a névátvitellel foglalkozik. A névátvitel lényege,
hogy két dolog közös jegyei alapján az egyiknek a
megnevezését átvisszük a
másikra. Így lesz például a
lábosnak is füle, mert hasonló módon helyezkedik
el az edény falán, mint az
ember fején. De olyan is
előfordul, amikor két dolgot azért hívunk ugyanúgy, mert hely- és térbeli
érintkezés van közöttük.

Például amikor azt mondjuk: „az egész iskola erről
beszél”, akkor iskola alatt
az ott tanuló és dolgozó
embereket értjük – így lesz
az iskola szónak egy újabb
jelentése. Ebben a kifejezésben
természetesen
túlzás is van: nem az iskolaközösség egésze beszél
valamiről, vagy legalábbis
nem tudjuk biztosan, hogy
valóban mindannyian beszélnek-e róla, mindenesetre sokan.
A közéleti kommunikációban az is gyakori, hogy
egy országot, illetve döntéshozóit a főváros nevével
jelöljük. Amikor a híradóban ezt halljuk: „Washington megkezdte a tárgyalásokat”, akkor itt a helynév
jelentése az Egyesült Amerikai Államok. Ilyenkor
az történik, hogy egy nagyobb dologra annak csupán egy részével utalunk
(szakszóval: pars pro toto
= rész az egész helyett). Ez
a módszer azonban csupán
fővárosok nevével használatos, és elsősorban külügyi vonatkozásban.
Amikor tehát a Tapolcai
Újság 2020. október 30-ai

számában ezt a címet olvashatjuk: „Tapolcán sem
tűrik az LMBTQ propagandát”, ez félrevezető
módon ad másodlagos
jelentést a helynévnek.
Azt sugallja, mintha minden tapolcai lakos, de legalábbis a nagyobb részük
egyetértene a cikkben közölt hozzáállással, miközben az egy megyei pártelnök sajtótájékoztatóján
elhangzottakról
számol
be, amelynek a helyszíne
Tapolca volt. Mivel nem
áll rendelkezésre objektív,
megismételhető kutatási
eredmény, vagyis megalapozott információ arról,
hogy a megnevezett kérdésben mi a tapolcai lakosok véleménye, az objektív
hírközlés nem élhet olyan
túlzásokkal, mint ahogyan
azt az iskola szó jelentésbővülésének példáján láthattuk korábban. Különösen
nem teheti ezt világnézeti
kérdésekben, továbbá abban az esetben, ha politikailag semleges fórumként
kíván tekinteni önmagára.
A nyelvileg helyes, a valóságot pontosan lefestő cím
például ez lehetett volna:

Sajtótájékoztatót tartottak Tapolcán, vagy, ha a
figyelemfelkeltés a cél: A
Mi Hazánk mozgalom
megyei elnöke nem tűri az
„LMBTQ propagandá”-t(a
független újságírás jegyében itt az idézőjel is fontos
volna), vagy: A Mi Hazánk
mozgalom megyei elnöke
szerint a könyvdarálás normális (vö. a szóban forgó
cikk első sorait).
A jelen írás világnézeti és
politikai meggyőződéstől
független, pusztán tudományos alapon vizsgál egy
nyelvi-nyelvhasználati kérdést.
Dr. Parapatics Andrea
nyelvész, egyetemi docens
„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.”
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Három éven belül szintet lépnének Szoros meccsen kaptak
Három és fél évvel ezelőtt
vette át Frang Lászlótól,
a TIAC akkori elnökétől
a vezetést Takács Gábor,
aki komoly tervekkel és
jól megszervezett háttérrel próbálja megvalósítani
elképzeléseit, irányítani a
klubbot.
A felnőtt csapat a megyei
II. osztályban játszott és a
nyolcadik helyen végzett,
mikor a váltás megtörtént.
A következő idényben sikerült három helyet javítva,
az ötödik helyen végezni,
majd a visszalépéseknek is
köszönhetően, sikeresen
pályáztak a megye I. osztályú indulásra. Közben
az edzői gárda számát is
növelték, hiszen az induló
négy edző helyett, mára tíz
szakember foglalkozik az
utánpótlás korcsoportokkal. Az eredményekkel és
komoly utánpótlás bázissal
együtt a szurkolók is vis�szatértek a csapat mellé,
akik covid mentes időben,
a lelátóról buzdítják a tapolcai ifjakat.
6 korosztályos csapattal
foglalkoznak az edzők a
felnőtt csapat mellett, és
Takács Gábor szerint csupán az U16-osoknál küszködnek létszámhiánnyal,
ez a korosztály még erősítésre vár. Elnök úr büszke
arra, hogy a felnőtt csapatnál, egy játékos kivételével,
mindenki tapolcai vagy
Tapolca környéki, szerinte
ez országos viszonylatban
is kuriózum ezen a szinten. A labdarúgó szakosztály vezetősége, szeretne

az elkövetkezendő három
éven belül feljutni az NB
III– as bajnokságba, azonban ehhez az kell, hogy az
utánpótlás csapatok rendben legyenek és ne csupán
mennyiségi kritériumoknak feleljenek meg, hanem
minőségileg azt a szintet
képviseljék, ami szükséges a magasabb osztályba
lépéshez. Nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a gyerekeknek sikerélményük
legyen, ezért csak felkészülten indítanák el őket
az NB III- as mezőnyben.
A TIAC elnöke elmondta,
nem „zsoldos hadsereggel”
szeretnék a szép eredmé-

épület energetikai korszerűsítése, öltöző felújítások,
adminisztratív eszközök
beszerzései voltak. Takács
Gábor legnagyobb álma
válna valóra, ha a salakos
pálya helyére nagypályás
műfű kerülne, azonban ez
egy körülbelül 180 millió
forintos projekt, amelyben
a TAO támogatások mellett a városnak is komoly
önrészt kellene vállalni.
Terveik közt szerepel még
egy új kisbusz beszerzése,
nagyobb
eredményjelző
tábla telepítése, elmondása
szerint mindig annyit terveznek, amit meg is tudnak
valósítani. A csapattagok

ki a lányok

A Tapolca VSE felnőtt női kézilabda csapata 33:36-ra
kikapott a Kilián DSE Pápa ellen idegenben, a megyei
bajnokságban, így továbbra is a tabella harmadik helyén állnak.
Fotó: hg

A hétvége futsal eredményei

Az utánpótlás nevelésben látják a jövő sikerét Fotó: hg
nyeket elérni, hanem egy
egységes, összetartó hazai
játékosokból álló együttessel. A TIAC új vezetősége,
nemcsak a csapat- és közösségépítésre összpontosított,
emellett a sportolási lehetőségek javításával kapcsolatosan kiírt pályázatokon
is eredményesen szerepelt.
A TAO beruházások leglátványosabb fejlesztései a
center pálya talajcseréje, az

összetartó erejét nemcsak
a pályán elért eredményekkel kívánják szorosabbá
fűzni, különböző formában, társadalmi felelősségvállalásban is élen járnak.
Csoportosan vesznek részt
véradásokon, adományokat visznek az állatmenhelynek, a hozzátartozókkal mérkőzéslátogatásokat
szerveznek, igazi közösséget építenek. /hg/

Hanzmann László fiai
nem találtak legyőzőre
a hétvégi tornán. Sajnos
betegség miatt a Start SE
Veszprém, és a Fűzfői AK
nem tudott részt venni a
negyedik fordulóban, így
az ellenfeleik játék nélkül
kapták meg a három pontot, 3-0 végeredménnyel.
Eredmények: TIAC VSEMagyarpolány 15-0 TIAC
VSE- Devecser SE 11-0
TIAC VSE- Start SE 3-0
TIAC VSE-FAK 3-0
A négyes döntő egy játéknapon rendezik meg Veszprémben, előreláthatólag
március közepén.
Győzött az U15-ös csapat

elment a pályaválasztó
zirci csapat. A szünet után
rendeztük sorainkat, feljöttünk 4-3-ra, de ismét
a Zirc rúgott két gólt, így
eldőlt a mérkőzés.
FC Zirc- TIAC VSE 7-5
A futsal bajnokság U13as korosztályában két vereséggel kezdett a TIAC,
majd két győzelemmel
zárta a hétvégi küzdelmeket. TIAC VSE- Úrkút 5-7
TIAC VSE-Sümegi TTE
1-11 TIAC VSE- Magyarpolány 8-1 TIAC VSEDevecser 7-3
Kocsis Roland és Orbán
Kálmán az U9-es csapat
edzői foglalták össze a hétvége eseményeit: -Az első

Egyre többen látják meg a futás szépségét
A TVSE futó szakosztályának tagjai Földesi Józsefet
választották meg a szakág
vezetőjének, aki nagy lendülettel és tervekkel kezdett bele a munkába.

A tagság mozgósítását és
a működés újjászervezését
tűzte ki elsődlegesen célul,
azonban mint elmondta,
nincs könnyű helyzetben,
hiszen ez a coviddal terhelt
időszak a futás szerelmesei elé is nehézségeket állít. Versenyek maradtak el
a vírushelyzet miatt és így
nehéz motiválni a komoly
megmérettetésekre készülő
versenyzőket. Ennek ellenére egyre többen kezdenek el futni, ezt mutatja a
kerékpárút „zsúfoltsága” is.
Amint lehetőségük adatik,
futóversenyeket szerveznének Tapolcán és környé-

Két győzelemmel és egy döntetlennel zárt a 2. fordulót
az U9-es csapat
fotó: Facebook

Futni, túrázni vágyókat is várnak csoportjukba Fotó:hf
kén, ahova az ország minden pontjáról érkeznének a
sportolni vágyók. Földesi József büszkén mesélt a közösségi oldalon indított nyílt
csoportjuk sikeréről és a
csoporttagok aktívitásáról.
Minden futni vágyót biztat,
hogy csatlakozzon a Tapolcai Trappolók csoporthoz,
ahol egymás eredményeit

elismerve, egymást segítve, motiválva egy összetartó közösség alakul. Közös edzéseket szerveznek,
edzésterveket osztanak meg
egymással és kihasználva a
környék adta lehetőségeket
hol a Bujdosó lépcsőt használják „eszközként”, hol az
erdőben fejlesztik teljesítőképességüket. /hg/

is. TIAC VSE- Devecser
10-3
Lukács László csapata már
a 2. percben megszerezte a
vezetést, de a vendégcsapat hamar fordított, majd
ismét a tapolcaiaknál volt
az előny, döntetlennel fordultak a csapatok. A második félidőben már nem
volt kérdés a mérkőzés kimenetele.
Az U17-es csapat nagyon
rossz felfogásban játszott
az első félidőben, 4-0-ra

mérkőzésen Ősi PSE csapatával játszottunk, 13:3as sikert arattunk egy lelkesen játszó csapat ellen.
Majd az FC Ajka következett, ahol végig nagyon
hajtós, változatos mérkőzésen egy jó játékosokból
álló csapat ellen, utolsó
percben lőtt ajkai góllal,
3:3 döntetlen született.
Végül VFC USE “B” csapatával fejeztük be a 2.
fordulót, 12:5-ős győzelemmel. /hg/
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Testösszetétel analizáló
készüléket mutattak be
a tapolcai EFI munkatársai

2021. február12.

Batsányisok feledhetetlen
havas élményei Eplényből

A mérés mindössze két percet vesz igénybe, de számos
hasznos adatot nyújt az egészségi állapotra vonatkozóan
Fotó: Tapolcai Média
A tapolcai Egészségfejlesztési Iroda egy olyan
professzionális készüléket szerzett be, ami
pontos és sokrétű egészségügyi állapotfelmérést képes elvégezni. Az
új InBody 120 készülék
a bioelektromos impedancia elvén működik.
A testet 5 szegmensre
osztja: 4 végtagra és a
törzsre. Nem alkalmaz
becslést a pontatlanság
ellensúlyozására,
hanem valódi adatokat garantál. Fájdalommentes,
nem terheli meg a szervezetet. Megvásárlásához a forrást az Emberi
Erőforrások Minisztéri-

uma biztosította, amelyet a nem központi
fenntartású Egészségfejlesztési Irodák 2020. évi
tevékenységére vonatkozó szakmai feladatok ellátásához nyújtott.
Tóth Orsolyától az iroda munkatársától megtudtuk, a testösszetétel
analizáló készülék által
megtudható az esetleges
elhízottság mértéke, a
testzsír-izom eloszlása, a
hasi zsír esetleges felhalmozódása (amelyek növelik a szív és érrendszeri
megbetegedésekre, agyvérzésre és a cukorbetegségre való hajlamot). /tl/

Házasságkötés
2021. 01. 23.
Molnár Viktória Petra
Lefler Zoltán

Már önmagában az is nagy élmény volt, hogy hó borított mindent Eplényben F: isk.
A Ski43 (SKI For Free
avagy Síelés Ingyenesen) országos programjára regisztrálta a
TBLÁI Batsányi János
Tagintézmény az iskola harmadik osztályáttudtuk meg Nagyné
Baumgartner Erzsébet
és Janzsó Gabriella tanítóktól.
– Ennek eredményeként
2021. január 20-án egy
tartalmas, aktív síelős
programon ismerkedhettünk meg ezzel a téli
mozgásformával. Már
az önmagában nagyon
nagy öröm volt, hogy

hó borított mindent. A
Síaréna dolgozói türelmesen tanítgatták a gyerekeket, hogy hogyan
kell magukra varázsolni
a sífelszerelést, hogyan
álljanak,
csússzanak,
haladjanak, kanyarodjanak a lécekkel. Profik
ettől még nem lettek, de
az élmény hatalmas volt.
Az oktatás után hógolyózhattak, csúszkálhattak, hóember építhettek
tanulóink egy külön területen. Sok diáknak ez
különleges élmény volt,
hiszen korábban ilyen
helyekre nem jutottak
el. Nem csoda, hogy

még napok elteltével is
élményeiktől volt hangos az osztály- számoltak be a feledhetetlen
téli programról a felnőtt
kísérők. /tl/

