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Egy év kihagyás
után újra
„felállították” a
civilek a
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VII. ÉVFOLYAM

Részben
leengedték,
majd
megtisztították
a tómedret

Koszorúk az emlékhelyeken

Dobó Zoltán: „A nehéz időkben is legyünk méltóak 48 hőseihez”

Pass Sándor és Puskás Ákos alpolgármesterek koszorút helyeznek el Török Antóniusz Flórián honvéd százados
és Török János, a szabadságharc alezredese emléktáblájánál a tóparti Panteon falnál március 15-én
Fotó: tl
Tapolca
önkormányzatának képviselői, továbbá az Egységben
Tapolczáért Egyesület
tagjai koszorúkat helyeztek el március 15-én
délelőtt az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc országos és helyi
hőseinek emlékhelyeinél.
A megemlékezők a járványügyi
előírásokat

betartva rótták le tiszteletüket Miltényi József
huszárkapitány sírjánál,
Petőfi Sándor, majd Kossuth Lajos domborművénél, nemzeti zászlócskákat helyeztek el a Fő téren
álló ünnepi installációnál,
később a tóparti Panteon
falnál Török Antóniusz
Flórián honvéd százados
és Török János szabadságharcos alezredes emléktáblájánál koszorúztak.

Dobó Zoltán polgármester
a Tapolcai Média facebook
oldalán közzétett ünnepi
videó üzenetében a tudás,
az akarat és az összefogás
diadalaként
jellemezte
a 173 évvel ezelőtt történteket. - A mai napon
emlékezünk azokra a magyarokra, akik értették
az idők szavát, vállalták
a kihívást. Őseinknek tudásuk, akaratuk volt ahhoz, hogy összefogjanak,

változtassanak a nemzet
sorsán. Megmutatták a
világnak,
Európának,
hogy mit érünk itt mi magyarok Európa közepén,
amikor a szabadságunkra
vágyunk. Szeretném, ha
ezekre az emberekre úgy
emlékeznénk, mint akik
a jelen nemzeti önérzetét, kultúránk alapköveit
elhelyezték... Cikkünk Kövessük példájukat! címmel
a 2. oldalon folytatódik...

6. SZÁM

2. oldal

Vitatkozunk
Hogy mi a történelem?
„A múlt, emberekkel
kapcsolatos eseményeinek sorozata, illetve
ezeknek az eseményeknek időrendi sorrendben
való leírása”- így fogalmaz a Magyar Értelmező
Kéziszótár. Viszonyunk
személyes és közösségi múltunkhoz erősen
meghatározza gondolkodásunkat és cselekedeteinket. Például az, hogy
pesszimista, vagy inkább
optimista beállítottsággal
szemléljük a jelen eseményeit, az is leginkább a
múltunk, a velünk megtörtént események személyes tapasztalataink
terméke. De vajon mi van
akkor, ha a múltnak arról
a történelemnek is hívott
„mélységes mély kútjáról”
beszélünk, amely szellemi eszmélésünk, vagy
éppen bőven születésünk
előtt történt. Ezekről is
vitatkozunk, képviseljük
az „igazat”, néha akár ölre
is megyünk olyan események fölött, amelyekről
gyakorlatilag nincs, vagy
csak indirekt ismereteink
vannak. A Harangozó ház
eltűnése fél évszázadnyi
idő távlatából is vita tárgya. Vannak, akik az épület elbontásának hajdani
szükségszerűsége mellett
érvelnek, vannak, akik
visszapergetve az időt,
újjáépítenék az impozáns
házat és megbüntetnék a
döntéshozókat. Vannak,
akik legfeljebb régi megsárgult fotókról ismerik,
de tudják, amit tudnak...
Véleményeinknek, viszonyunknak a múltunkhoz,
történelmünkhöz gyakran kevés köze van az
olyan egyértelmű szavakhoz, mint az „igaz” vagy a
„hamis” és sokkal több az
érzelmeinkhez.
/Töreky László/
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Kövessük példájukat!
...Folytatás a címoldalról...
A szabadságharc hősei
arról az összefogásról adtak nekünk példát, amely
származástól, világnézettől függetlenül egymás
mellé állította őket. Olyan
kérdésekben is, amelyek
gyakran még ma is vita
tárgyai. Kérem Önöket,
hogy ezekben a nehéz
időkben legyünk méltók
a 48-as hősökhöz. Fogjuk meg egymás kezét,

találjuk meg azokat a közös pontokat, amelyek
mentén kisebb-nagyobb
közösségeinket előbbre
tudjuk vinni, tisztelettel,
becsülettel, méltón hőseinkhez- fogalmazott a
polgármester, majd beszédének zárásaként őszinte
reményét fejezte ki, hogy
a jövőben lesz olyan megemlékezés, amelyen már
együtt ünnepelhetnek Tapolca város lakói. /tl/

Tisztítják a tavat
A
Balaton-felvidéki
Vízitársulat, illetve a
BALAVÍZ Kft. dolgozói
az elmúlt napokban a Felső-tó megtisztításán dolgoztak.
Amint azt Gondosné Fitos Anikó igazgatótól

tesen nem jelent gyógyírt a
növényzet mostani irtása,
arra megfelelő technológia
hiányában továbbra sincs
lehetőség. - Többször volt
kezdeményezés, szakmai
tanácskozás az algásodás
megszüntetése, csökkentése érdekében, de hosszútá-

A Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai Szabadság
szerelem címmel saját készítésű videóval emlékeztek
meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nagy
alakjairól, történelmi jelentőségű eseményeiről. A
több ismert tapolcai helyszínen forgatott filmet Vighné Varga Odett tanárnő rendezte, a szabadságharcosokat az általános iskola tanulói személyesítették meg

Figyelem! Cégvezetők,
intézményvezetők e-mail
címével élnek vissza a csalók
A dolgozók kéziszerszámokkal ritkítják a növényzetet
a Felső-tó medrében
Fotó: mt
megtudtuk, elsősorban a
„káros” vízinövényektől
szabadítják meg Tapolca
legnagyobb vízfelületét,
de a belekerült hulladékokat is kiszedik a dolgozók.
A munkálatok elvégzéséhez nem engedik le a
teljes vízmennyiséget, a
munkatársak csónakból el
tudják végezni a feladatot.
- Minderre azért van szükség, mert ahogy beköszönt
a jó idő, ezek a növények
erős burjánzásnak indulnak, gyakorlatilag teljesen
ellepik a tavat. Ezt semmiképpen nem akarjuk, ezért
minden évben elvégezzük
a tisztítást- mondta el lapunknak az igazgatónő. Az
évtizedes problémának számító algásodásra természe-

von megnyugtató megoldást nem sikerült a legjobb
szakembereknek sem ta-

A későbbiekben
túlburjánzó
vizinövényzet
kialakulását
akadályozza meg
az időben végzett
tótisztítás.
lálni. Sajnos továbbra is az
időjárásnak lesz kiszolgáltatva a tó vízminőségére
káros jelenség - árulta el
lapunknak Gondosné Fitos
Anikó. /tl/

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság egy új
típusú csalásra hívja fel
főként a vállalatok, intézmények vezetőinek,
munkatársainak a figyelmét. Az utóbbi időben
ugyanis több olyan eset
is történt Veszprém megyében, amikor egy vállalkozás vagy intézmény
vezetőjének valós e-mail
címéhez nagyon hasonló e-mail címről érkezett
levél az adott cég egyik
pénzügyi alkalmazottjához.
A levelet a csaló a cégvezető nevében írta, amelyben
utasította a munkatársát,
hogy a vállalkozás számlájáról utaljon el egy ös�szeget egy külföldi bank
kezelésében lévő számlaszámra. Több esetben a
csalók utánajártak az al-

Fotó: illusztráció
kalmazottak nevének is,
és a levélben a keresztnevükön szólították őket. A
csalók által írt utalást kérő
e-mailekre jellemző volt,
hogy magyartalan megfogalmazással íródtak. Ez
a módszer napjaink egyik
jellemző elkövetési módszere, amikor is cégek vezető tisztségviselőinek az
e-mail címével élnek vis�sza a csalók. A célszámlák többnyire külföldön
találhatóak, és a csalók
sokszoros továbbutalással
nehezítik meg az ügy felderítését.
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Több mint kéttonnányi zöldség- és gyümölcs adomány
Buzás Lajos piaci kereskedő,
üzlettulajdonos
jóvoltából sok helyi család juthatott ingyenesen
egészséges zöldségfélékhez az elmúlt hét csütörtökén a tapolcai Piac és
Vásárcsarnokban. Megtudtuk, néhányan alig
akarták elhinni, hogy
ilyen lehetséges.
A nem mindennapi kezdeményezést, felajánlást
a piac vezetése, illetve

Róth László piacfelügyelő is nagy örömmel üdvözölte. - Lajos állandó
partnerünk, támogatónk
ötlete volt, ami most
megvalósult, azaz minden piaclátogató egy családi adagnyi sárgarépa,
saláta, retek, hagyma és
egyéb zöldségekből, illetve almából válogathatott
és ingyen vihetett haza.
Akciónk célja az volt,
hogy ebben a nehéz időszakban támogassuk azo-

Róth László piacfelügyelő: akciónk célja az volt, hogy
ebben a nehéz időszakban támogassuk az embereket

kat, akiknek az erre szánt
összeg kiadása is nehézséget jelent. Tapasztalataink egyébként nagyok jók
voltak, hiszen a vásárlóink fegyelmezetten válogattak az élelmiszerekből

Aki akart, ingyen
vihetett a piaci
zöldség kereskedő
és beszállítói által
adományozott
sok száz
kilogrammnyi
zöldségből,
gyümölcsből
és nem azon igyekeztek,
hogy kihasználják az ingyenességből adódó lehetőségeket. Buzás Lajos érdeklődésünkre elmondta,
gyakran szembesülnek
azzal, hogy a szerényebb
anyagi lehetőségek mel-

Buzás Lajos kereskedő és Róth László piacfelügyelő.
Együttműködésük a piacot is népszerűsíti Fotó: tl/archív
lett élők nem mindig
tudják megvásárolni a
piacon kapható alapvető
élelmiszereket, zöldségeket, gyümölcsöket, innen
jött az ötlet. - Beszállító
partnereimmel közösen
úgy döntöttünk, hogy egy
adott napon ingyen adjuk
zöldség-gyümölcs
termékeinket. Talán ebben

az együttműködésben a
jövőben is lesz mód hasonló akciókra- árulta el
a kereskedő, akitől azt is
megtudtuk, hogy 1200 kg
hagyma, 400-500 kg burgonya, 200 kg sárgarépa,
150 fej saláta, 150 csomag
retek és 300 kg alma került ily módon a helyi fogyasztókhoz. /tl/

Hal, halak, de fa, fák – avagy hogyan lesz az a-ból á?

Miért fák, és miért nem
fak a fa többes száma? Miért kerül ékezet az e-re a
körték, körtét, körtés, körtével szavakban, miközben a hal főnévtoldalékolt
alakjai rövid magánhangzósak maradnak? Noha
joggal feltételezhetjük,
hogy ezek a kérdések kevés olvasónak okoznak
álmatlan éjszakákat (vagy
legalábbis reméljük), talán mégsem haszontalan,
ha ezek nyelvtörténeti
hátterét is megismerjük,
ezáltal közelebb jutva annak megértéséhez, hogy
a felszíni logikátlanság
mögött szabályosságok
rejtőznek.
Amit tehát szabálytalanságnak, „rendhagyó”
esetnek gondolunk, az a
nyelvtörténeti tendenciák

ismeretében a legteljesebb
mértékig
szabályosnak
és logikusnak mondható,
még ha nem is matematikai értelemben.
A szótövek a nyelv ősmagyar korában mind egyalakúak voltak, azaz nem
változott meg az alakjuk
akkor sem, ha toldalékot
kaptak, továbbá valamen�nyi szótő magánhangzóra
végződött. A hal szó alakja például hala volt. Névszóknál a birtoklás, igéknél a múlt idő kifejezésére
ezeket a tővéghangzókat
egy mély (veláris) i követte (viszonyításul: a mai i
hangunk magas), és így
kettőshangzót (diftongust)
alkottak. A ’valakinek a
hala’ kifejezést tehát halai
szóval fejezték ki, de nem
a mai ejtésmóddal, és nem
is volt azonos a mai halai
(= több hal, amelyek valakihez tartoznak) szó jelentésével sem. Az ősmagyar kori halai ’valakinek
a hala’ szó ejtését inkább
úgy kell elképzelnünk,
amelyben a szóvégi a és i
egy összemosódó hangot
tesz ki. Ezek az ai és ei kettőshangzók egy idő után
azonban egyeshangzóvá
(monoftongussá) váltak
úgy, hogy hosszú magánhangzó lett belőlük: áaz
ai-ból (halai ’valakinek a
hala’ › halá) és é vagy í az

ei-ből (pl. kezei ’valakinek
a keze’ › kezé vagy kezí).
Ezek a hosszú magánhangzók az ősmagyar kor végén
(körülbelül a honfoglalás
idején) elkezdtek megrövidülni, és ettől kezdve megszűntek egyalakúak lenni
ezek a tövek: ugyanannak
a szónak lett egy rövid és
egy hosszú magánhangzóra végződő változata is.
Amikor toldalék nélkül
maradt a szó (pl. hala a
mai ’hal’ értelemben), vagy
csupán egy mássalhangzóból álló toldalék követte
(pl. halat, halak), akkor rövid maradt a magánhangzó. Amikor viszont a fent
bemutatott folyamat eredményeként kialakult birtokos személyjeles alakra
volt szükség, akkor hosszú
volt (pl. valakinek a halát,
kezét). Ezeket a töveket
ezért hangzórövidítőknek
nevezzük, amely a tőváltakoztatás egyik típusa.
Miután kialakult tehát a
hangzórövidítő tövek típusa, már azokat az a-ra vagy
e-re végződő szavakat is
ennek a mintájához igazítottuk, amelyeket a későbbi
évszázadok során vettünk
át jövevényszóként másik
nyelvekből, másik népcsoportokkal találkozva, és
már nemcsak a birtoklás
kifejezéséhez. Ezért módosul, például a török eredetű

alma, vagy az olasz eredetű
pizza szótő vége is á-ra toldalékolás során (pl. almát,
pizzás), vagy a szintén török eredetű kecske szótő
vége é-re (pl. kecskék).
E magyarázat alapján még
mindig azt tarthatnánk logikusnak, ha a fa szó a-ja
rövid maradna toldalékoláskor, hiszen nehéz elképzelni, hogy ilyen alapvető
szót csak később vettünk
volna át egy másik népcsoporttól, és hangzórövidítőként illesztettünk volna
be szókészletünkbe. Nem
is történt így; a szó már az
1055-ös Tihanyi Alapítólevélben is szerepel. A fa–fák
magyarázatát egy további
nyelv-, pontosabban hangtörténeti folyamatban kell
keresnünk. A kutatások
szerint a szó eredeti alakja
feltehetően egy olyan hangot is tartalmazott, amely
mára már módosult: az f
hangot eredetileg két azonos magánhangzó is követte, amelyet a magyar
nyelv általában igyekezett
kiküszöbölni. Ennek egyik
módjaként a két hang ös�szevonódott, és létrejött
egy hosszú magánhangzó,
az á. Vagyis a szó eredeti
alakja a fá volt – a nyelvemlékek tanúsága szerint
még a XIV. században is
élt ez az alak is –, és ehhez
kapcsolódtak a toldalékok

(fák, fát, fás, fával stb.).
Később a fá szótő helyét
teljes mértékben átvette a
fa alak, ám a toldalékolt
forma megőrizte a történetét.
Ezzel egy újabb szép példát láthattunk arra, milyen összetett folyamatok
alakították és alakítják
nyelvünket, és miként érhetünk tetten akár egy-két
évezreddel ezelőtti jelenségeket nyelvünk mai állapotán is. Semmi sem értelmetlen tehát a nyelvben,
legfeljebb mi magunk nem
ismerjük az okát.
A jelen írást Édesapámnak, Parapatics Tamásnak
ajánlom, akinek a támogatása nélkül ma nem
tudnék ilyen mélységben
válaszolni ilyen jellegű
kérdésekre.
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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A 12 füstös ember közül egynek nagy balesete volt
A tapolcai Csizmazia László egy komoly vonatkarambolt élt túl egy gőzmozdony vezetőjeként
Tudja maga, hogy ki az a
12 füstös ember? - tette fel
a kérdést személyes találkozónk alkalmával a tapolcai Csizmazia László.
Nem tudtam. - Ők voltak
az utolsó magyarországi gőzmozdonyvezetők,
akik egy róluk szóló
könyvben elmesélték történetüket. Én voltam közülük ez egyik- válaszolta
meg helyettem a kérdést
a nyugdíjas vasutas. Hallott az én sümegi vonatbalesetemről? - kérdezett
tovább. Tudásom azonban továbbra is hiányos
volt...
1969. október 17-én a Sümeg Bazaltbánya és a sümegi vasútállomás közötti
sorompó nélküli vasúti átjáróban 11 óra hat perckor
történt a baleset. A jelzett
időben a 7522-es számú

hetetlenségig
összeroncsolódva a mozdony alá
szorult, a szerelvény kisiklott és az oldalára borult, a
pálya 50 méter hosszban
megrongálódott, mellette
a Magyar Posta tulajdonában lévő távközlő vezeték
jelentős mértékben megsérült. Csodával határos
módon, a szinte teljesen
összetört
tehergépkocsi
vezetőfülkéjébe
szorult
gépkocsivezető mindös�sze néhány karcolást szenvedett, de a mozdonyt
működtető személyzet is
könnyű sérülésekkel vészelte át a balesetet. Később megállapítást nyert,
a tehergépkocsi vezetője
okozta a bajt figyelmetlen
vezetésével.
A szerencsétlenül járt
328-as vezető ülésében,
az akkor még csak 24
éves tapolcai fiatalember,

Dr. Varga Sándor, nyugalmazott MÁV igazgató makettje a 328.646-os pályaszámú gőzmozdonyról. Az
alkotó ismert az 1930-as évektől saját maga által készített mozdony-modell gyűjteményéről. A balesetet
szenvedett gőzös élethű modelljét a MÁV Szegedi Területi Igazgatóság palotájában, üvegvitrinben tárolják, de rendszeresen viszik kiállításokra is
Fotó: csl
személyvonat 328.646-os
pályaszámú
mozdonya
összeütközött a Dunántúli
Kőolaj- és Földgáztermelő
vállalat FD-96-63 forgalmi rendszámú, 12 tonna
zúzottkövet szállító Tatra
tehergépkocsijával. A tehergépkocsi a felismer-

Csizmazia László ült. A
ma már 76 éves nyugdíjas
mozdonyvezető az esetre
mint második születésnapjára tekint. - Sérülés
énrajtam akkor semmi
nem látszott, de másnapra
olyan erős „gyomoridegem lett”, hogy el kellett

Ódor Ferenc helyi amatőr képzőművész a korabeli
fotó alapján rajzolta meg a baleset utáni pillanatokat

Csizmazia László az egyik utolsó olyan vasutas, aki fiatal mozdonyvezetőként éveken keresztül gőzöst vezethetett. Balesete kishíján eltérítette a pályától
Fotó: tl
menjek az orvosomhoz. A
baleset, az, hogy könnyen
ott is maradhattam volna, olyan mély hatást tett
rám, hogy elhatároztam,
mozdonyvezetői pályafutásomat befejezem. Pedig
szerettem nagyon a gőzöst,
stabil masinák voltak, biztonságosabbak is a maiaknál... - ecsetelte Csizmazia
László, aki végül mégsem
hagyta el a pályát. A szombathelyi igazgatóság akkori műszaki osztályvezetője,
Bedőcs Károly tanácsára,
műhelymunka mellett elvégezte Szegeden a dízeltanfolyamot.
- Karcsi bácsinak igaza lett,
az idő múlásával kezdett
halványodni a baleset emCsizmazia László a nagyon
komoly, de egyben nagyon
szerencsés
kimenetelű
baleset 50. évfordulójára
egy emléktáblát is készíttetett, amelyet egy oszlopra
rögzítve, a MÁV és Sümeg
polgármesteri hivatala támogatásával és képviselőik
jelenlétében ünnepélyesen
adtak át 2019. október 17én, a baleset helyszínén.)
Az emlékmű leleplezése
előtt Szabó József , a MÁV
Tapolcai Pft. nyugalmazott pályafenntartási főnökségvezetője az 1969-es
vonatbaleset egy érdekes
politikai vetületét is megosztotta a jelenlévőkkel.
Elhangzott, a balestetet
követő napon a helyszínelést sűrű köd nehezítette, de az igazi nehézséget
mégis az okozta, hogy a

Az kisiklott és oldalára fordult 328.646-os gőzmozdony. A fent látható alak: Csizmazia László Fotó:archív
léke. 1970-ben már mint
dízelmozdony vezető dolgoztam tovább, de egy-egy
kivételes alkalommal felültem még a gőzösre is. Miután Tapolcára megérkeztek a Nohabok, a 009-esen
jártam még vagy öt évig.

Mozdonyvezető- pályafutásom ezután gyakorlatilag
véget ért, külsős mozdonyfelvigyázó lettem, ebből
a beosztásból vonultam
nyugdíjba 1997. decemberében- mondta.
/Töreky László/

vonat tragédiája az akkor
még ellenforradalomként
nyilvántartott október 23-i
évforduló előtt történt hat
nappal. Minden vezető
attól tartott, hogy a politikai hatalom szabotázsként
kezeli, ha csak jelentős
vagyonvesztéssel tudják
a pályát felszabadítani. A
sérült járművet azért nem
merték azonnal eltávolítani, mert nem merték
vállalni, hogy azok olyan
sérüléseket szenvedjenek
közben, amely miatt le kell
majd őket selejtezni (Pedig
hosszú huzavona után végül 1971-ben ez lett a sorsuk). A félelemmel terhelt
napokban tehát nehezen
születtek meg a döntések,
emiatt a pálya felszabadítása igen hosszú ideig,
vagy 20 napig tartott... /tl/

A 76 éves Csizmazia
Lászlónak körzeti orvosa, Dr Varga István a napokban beadta a koronavírus elleni vakcina első
adagját. A nyugalmazott
mozdonyvezető szerint
nemcsak a szerencse, de a
biztonság is nagyon fontos az ember életében
Fotó: helyszíni felvétel
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Újra pompázhat a tojásfa
Hiába az egyre szomorúbb adatokat produkáló járvány, nem múlik el
az idei év húsvét előtti
időszaka tojásfa állítás
nélkül Tapolcán. A napokban Varga Károlyné,
a TVSZE Nőklubjának
vezetője és Boczkó Gyula, a Városért Egyesület
elnöke az általuk vezetett civil szervezetek
tagjaival és a Tamási
Áron Művelődési Központ
munkatársaival
együtt díszítették fel a
Fő tér két gömbkőrisét.
A fák alatt elhelyezett
fonott kosárba bárki tehet dísztojásokat, azok
felkerülnek a fára- ígérik a szervezők.
Boczkó Gyula a Tapolcai
Média kérdésére elmond-
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Történelem versenyeken
remekeltek a gimnazisták
Az online oktatás időszakában is aktívan részt
vesznek a különböző történelem tantárgyi megmérettetéseken a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium diákjai.

Civil összefogással idén nem maradt el a hagyomány
ta, hogy tavaly, éppen a
covid miatt maradt el a
tojásfa állítás, idén viszont ismét mellette döntött a szervezőbizottság.
- Nagy köszönet jár ezért
minden
résztvevőnek,

A TÁMK munkatársai is részt vettek a tojásfa feldíszítésében. Daru segítette a munkát
Fotók: mr

különösen Horváth Magdolna dekoratőrnek, aki
nagyon sokat dolgozott a
húsvéti figurák elkészítésén, de Szabó Adriánnak
is, aki térítésmentesen,
darus kocsijával segítette a díszítést. Varga
Károlyné Edit a Tapolcai
Városszépítő Egyesület
Nőklubjának vezetője elmondta, azon dolgoznak,
hogy évről-évre szebb
legyen a tapolcai tojásfa,
ezért a korábbi évek húsvéti tojásai mellé, rengeteg újonnan készített is
felkerül a fára. - Ha már
egyszer ilyen komor a világunk, legalább ez a szép
tojásfa hozzon egy kis
vidámságot az életünkbefogalmazott. /tl/
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A Savaria 10. évfolyamos
diákoknak kiírt megyei
történelemversenyén, 9.
helyezést ért el Pintér Olivér Norbert 10. A osztályos
tanuló.
Örökségünk ’48 csapatverseny döntőjébe jutott
a Páhi Barnabás (12. A),
Herczeg Réka és Pintér Olivér Norbert (10. A) alkotta csapatunk. Felkészítő
tanáruk Tarnóczai Géza

volt. Magyarok Európában verseny döntőjébe
jutott gimnáziumunk két
– 11. A osztályos tanulókból álló – csapata is: Nagy
Flóra Sára, Tánczos Réka
Rafaella, Vajda Noémi és
Fülöp Kata, Magi Bernadett, Vers Lili. Borsos Barbara (11. A) az Országos
KözépiskolaiTanulmányi
Verseny második fordulójában 126 pontot ért el,
ami 90%-os teljesítményt
jelent. Ezzel az eredmén�nyel, egy ponttal maradt
el a döntőbe jutást jelentő
30. helyről. – tájékoztatta
lapunkat Riba Erzsébet, a
gimnázium történelem tanára. /hg/

Borsos Barbarát egy pont választotta el a döntőtől
Fotó: Facebook

Téliszalámi a ruhafülkékben, rágógumi a pénztárnál
Drága téliszalámit loptak
azok a fiatal vádlottak,
akiket a közelmúltban tettükért bíróság elé állítottak. Egyiküknek sem kell
rács mögé vonulnia.
Három sümegi fiatalember elhatározta még 2017

végén, hogy téliszalámit
lopnak az egyik legnagyobb tapolcai áruházból.
A közös akciót az év november 25-én délelőtt ütötték nyélbe. Az akkor még
fiatalkorúnak számító P. M.
(20) és barátja, H. A. (24)
odament a hűtőpultnál

lévő Pick-házhoz, ahonnan leemeltek nyolc rúd
Rákóczi szalámit. Bevásárló kocsijukkal átmentek a
ruházati részleghez, ahol a
próbafülkében letépték az
áruvédelemi jelzéssel ellátott csomagolást. Az értékes élelmiszert a ruhájuk

alá rejtették, majd a pénztárnál kifizették a rágógumikat és néhány pékárut.
Társuk, a korábban már
büntetett H. V. (23) a parkolóban várt rájuk BMWjében. A sikeres akción
felbuzdulva négy nappal
később a csapat Keszthely-

re autózott, ahol szintén
szalámit akartak lopni. A
forgatókönyv ugyanaz volt,
mint Tapolcán: a próbafülkében “felhízlalták” magukat, azaz 4-4 Pick szalámit
eltűntettek öltözetük alá.
Kosarukba tettek néhány
kiflit, amelyeket kifizettek
a pénztárnál. Már azt hihették, hogy ez alkalommal
sem buknak le, amikor a
biztonsági őr megállította a két tolvajt a kijáratnál.
Noha mind a nyolc szalámi
előkerült, azokat már nem
tudták újra kitenni a pultra, mert hiányzott róluk a
csomagolás. A vádlottak
üzletenként 31 ezer forintos
kárt okoztak. A Tapolcai
Járásbíróság folytatólagosan elkövetett lopás bűntette miatt P. M.-t másfél év
próbára bocsátotta avval,
hogy ez idő alatt pártfogói
felügyelet alatt kell állnia.
H. A.-t 180 óra közérdekű
munkára ítélték, míg a bűnsegédként felelősségre vont
H. V.-nek 225 ezer forint
pénzbüntetést kell fizetnie.
A döntés jogerős. (ng)
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Egy könyv, 77 szerző, 120 elbeszélés

Annak a gondolata, hogy
szeretetből, szeretettörténetekből fonjunk védőláncot a COVID-19 elnevezésű, parányi vírussal
harcoló Földünk köré,
tavaly márciusban született meg bennem- írja
frissen megjelent könyve
előszavában N. Horváth
Erzsébet nyugalmazott
pedagógus, helytörténeti kutató, író, a Tapolcai
Újság hajdani főszerkesztője. A Szeretetlánc a
járvány idején című kiadvány hamarosan Tapolca
két könyvesboltjában és a
Tourinform Irodában is
kapható lesz.
A könyv 77 szerző ( számos közülük
tapolcai
kötődésű)120 rövid, személyes hangvételű elbeszélését, nagyjából ugyan-

annyi fotót és számos, a
témához illő festményt,
grafikát, verset ölel fel a kemény borítólapok között.
A kiadvány legnagyobb
erénye, hogy humánumot
közvetít, azt a fajta érzelmi intelligenciával átszőtt
hozzáállást mutatja meg,
amelyet mintha mostanában alulértékelnénk és
amelyet a Szeretetlánc a
járvány idején lapjai között remélhetőleg mostantól irodalmi élményként
megtapasztalhatnak
a
könyv jelenbéli és jövőbeli olvasói.
A helyi szinten mindenképpen rendhagyó kiadvány megszületését egy
tavaly kora tavasszal kelt

felhívás előzte meg, amelyet a kötet ötletgazdája,
szerkesztője tett közzé
azzal a céllal, hogy megszülethessen egy más,
egy új, ahogy ő fogalmaz:
a „mi Dekameronunk”.
- Boccaccio Dekameron
című műve az 1348-as,
672 évvel ezelőtti firenzei
pestisjárványhoz kötődik.
A kényszerből összezárt
10 fiatal, naponta 10 történetet mesélt, 10 napon
keresztül, igaz ezek erotikus történetek voltak. A
miénk legyen más! Lelket, hitet, reményt és nem

utolsósorban az egymás
iránti szeretetet sugárzók,
illetve ezeket az érzéseket
erősítsék a történetek! szólt N. Horváth Erzsébet
facebook felhívása, amely
végül sokakat megihletett.
A beérkezett versek, elbeszélések a remény, a jó
cselekedetek, az élet boldog, vagy éppen megható,
tanulságos pillanatainak
állítottak méltó emléket.
Rámutatnak az emberi
jóság, a segítőkészség, a
bensőséges családi, emberi, baráti kapcsolatok, vagy
éppen a köszönöm szó
kimondásának gyakran
sorsfordító fontosságára.
A Szeretetlánc a járvány
idején szerkesztőjét, társ-

Németh Mira illusztrációi a kötet több elbeszélésének adnak plusz érzelmi töltetet, segítik az
átélést
szerzőjét, N. Horváth Erzsébetet is meglepte, hogy
milyen szép számmal érkeznek be művek. Az élet
számos területén alkotó,
tevékenykedő, különböző
korú, foglalkozású, ismert
és kevésbé ismert férfiak,
nők írtak. És a szerkesztőt gyakran meglepte a
beérkezett munkák tartalmi, szellemi mélysége is,

Hirdessen

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

Elérhetőségek:

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

GRAFOLÓGUS
GOSZTOLA
BRIGITTA

A könyv, amit 77 szerző is
dedikálhat
ahogy ezek az emberek a
lelkük egy rejtett, de fontos részét a világ felé is
készek voltak megosztani.
Külön említést érdemelnek a könyv mindössze
16 éves illusztrátorának, a
gimnazista Németh Mira
munkái. Mira már egészen kicsi korától kezdve
rajzol, a festés iránti lelkesedése pedig a mai napig nem hagyott alább. Nincs szükségem szavakra
ahhoz, hogy kifejezzem
magamat, mert a rajzaim
magukért beszélnek és engem tükröznek. Továbbá
érdekesnek tartom, hogy
személyenként mennyire eltérő érzéseket csalhat
elő ugyanaz az alkotás.
Így ezekhez mindenki képes kötődni valamilyen
módon, attól függően,
kit mi fog meg az adott
grafikában, festményben,
valamint ehhez milyen jelentést társít…írja a művészethez való viszonyáról a
fiatal lány, aki a Szeretlánc
a járvány idején számos
elbeszéléséhez
készített
illusztrációt, hozzájárulva
munkáival az írások lelki
átéléséhez. /tl/

Minél idősebbek vagyunk és életünk során minél több dolog
történik velünk, annál
nagyobb részt ölel fel
életünkből és annál nagyobb hatást gyakorol
ránk múltunk. Ez természetesen az írásunkban is megmutatkozik.
Sokan vannak, akik szeretnék elfelejteni múltjuk egyes részeit. Ők
azon dolgoznak, hogy
megszabaduljanak attól
a tehertől, amit rájuk rakott, de olyan is akad, aki
pusztán igyekszik nem
foglalkozni vele. Viszont
bármit is csinálunk,
múltunk formált, alakított olyanná bennünket,
amilyenek vagyunk. Jelenünket a múlt tapasztalataira építve éljük, s
ezen tapasztalatok birtokában viszonyulunk
- ki így- ki úgy - jövőnkhöz. Magunkat úgysem
csaphatjuk be, kézírásunkban pedig tetten
érhetők múltbéli tapasztalásaink. Hogy ki, hogy
viszonyul a múltjához,
szívesen gondol-e rá,
vissza-vissza húzzák-e a
jó emlékek, vagy éppen
ellenkezőleg, a hárítás,
a múlttól való távolságtartás jellemzi-e viselkedését, azt írástömbünk
- tehát az egész általunk
leírt szöveg együttese
- papírlapon való elhelyezése mutatja meg. A
papírlap bal oldala, múltunkat
szimbolizálja,
így az írástömb ahhoz
viszonyított elhelyezése,
múltunkhoz való viszonyunkról adhat információt.

2021. március 26.
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Siklósi Gergely ezüstöt szerzett Kazanyban Döntetlennel kezdett a TÖFC
Elkezdte a tavaszi szezont a Megyei Labdarúgó Bajnokság III. osztályában szereplő Tapolcai
Öregfiúk FC is, a Révfülöp NKSE csapatát látta
vendégül.

A világbajnok, tapolcai
párbajtőröző, Siklósi Gergely mindent beleadva
egyéni ezüstéremmel hangolt az idény legfontosabb
versenyére, az olimpiai
kvótáról döntő csapatviadalra.

A Budapesti Honvéd világbajnoki címvédője, a kazanyi világkupa-viadal egyéni
versenyén minden asszójában ment előre, és hasított
a páston; könnyed vívással,
meggyőző különbségű győzelmekkel menetelt az elődöntőig, amelyben a változatosság kedvéért nyert egy
egytusost, és ugyan a döntőben vereséget szenvedett
az ukrán Ihor Rejzlintől,
ennek ellenére büszkén
emelhette magasba a második helyezettnek járó kupát.
A világranglista vezető,
még most is pimaszul fiatal atléta, következőképpen
értékelte
teljesítményét:
–Egész nap jól ment, valamennyi asszóm kellemes volt. Magabiztosságot
adott, hogy jól ment a hegyem, jól ment a kezem.
A verseny fénypontja az
elődöntő volt, amelyben
hátrányból tudtam nyerni,
az a fordítás nagyon kellett

Siklósi vezeti a világranglistát
a lelkemnek. Felkészülten
érkeztem Kazanyba, nem
fáradtam el sem fizikailag,
sem mentálisan az egyéni versenyben. Örülök
az eredménynek, de nem
foglalkozom vele, mert
továbbra sincs fontosabb
annál, hogy a csapattal
olimpiai kvótát szerezzünk.
Nem nézzük, ki jön szembe
a páston, és nem figyelünk
arra, miként alakulnak a
riválisok eredményei, addig megyünk előre, amíg
le nem állítanak minket. mondta az egyéni olimpiai
kvótáját megerősítő párbajtőröző. Lapzártánkkal

Fotó: Facebook

egyidőben elkezdődik az
olimpiai indulásról döntő
kétnapos
csapatverseny,
amelyben az aranyérem is
kevés lehet, de előfordulhat, hogy az 5–8. hely valamelyike is kvótát ér majd.
A képlet bonyolult, ahogy
Rédli Andrásék mondják:
nem is érdemes számolgatni, előre kell menekülni, és
vívni a legjobb tudásuk szerint – pontosan úgy, ahogy
„bemelegítésként” Siklósi
tette. (szerk. megj. A férfi
párbajtőr csapat végül nem
jutott ki az olimpiára, így
Rédli biztosan nem lehet
ott Tokióban). /hg/

A zárt kapus mérkőzésre
a Tapolca Városi Sporttelepen került sor. A tabella
harmadik helyén álló tapolcai csapat a hatodik helyet elfoglaló Révfülöppel
szállt küzdelembe.
A jó iramú mérkőzésen a
fiatalokkal felálló vendégek nem bírtak az öregfiúkkal. Mindkét csapaton
látszott az idény eleji forma, sok pontatlan átadás
jellemezte a mérkőzést. A

vezetést már a mérkőzés
8. percében megszerezte
a hazai csapat, Szabados
Ádám Béla révén. A válasz
a vendégektől a 37. percben érkezett, így az eredmény 1:1 lett, mely a félidőig már nem változott.
A második játékrészben
tovább folytatódott a kiegyenlített harc. A révfülöpi csapat egy jobb szélről
beadott, lecsorgó találattal
vette magához a vezetést,
azonban bő negyed óra
múlva Bárány Péternek
köszönhetően kialakult a
2:2-es végeredmény. Ezzel
a döntetlennel mindkét
csapat egy- egy pozíciót
csúszott vissza a tabellán.
/hg/

Nem bírtak egymással a csapatok

Fotó: hg

Veretlenül lett megyei bajnok a Sárkányok csapata
A Csermák József Rendezvénycsarnokban megrendezett III. fordulóban két
nagyarányú győzelemmel
zárt a gyermek csapat.
Az első mérkőzésüket a
pápai fiú csapat ellen játszották. Jó rajttal, erős védekezéssel valamint szép
egyéni és csapatjátékkal
30-22 pontokat szereztek
a negyedekben.
A végeredmény: Tapolcai
Sárkányok – Conoil Motax
KC Pápa 108:18 Pontszerzők: Gelencsér Ábel 24,
Hobok Balázs 22, Román
Richárd 14, Horváth Bence 12, Péter Bence 11, Keller Adrián 6, Kovács Bence
5, Zengői Laura 5, Tátrai
Márk 4, Bibor Blanka 4,
Gelencsér Bianka 1. A második mérkőzésen az Ajka
ellen kicsit álmosan kezdtek a hazaiak, de a sorokat
rendezve újra beindult a
tapolcai henger és végül 53
pontos győzelmet szerzett
csapatunk. A végeredmény
Ajka MIX U12 – Tapolcai
Sárkányok 7:60. Pontszerzők: Gelencsér Ábel 13,
Hobok Balázs 10, Horváth
Bence 10, Román Richárd
9, Lajos Anna 5, Zengői La-

ura 3, Tátrai Márk 3, Bibor
Blanka 2, Kovács Bence 2,
Fodor Gergő 1, Keller Adrián 1, Péter Bence 1. Így 6
győzelemmel, veretlenül az
első helyen végeztek a Sárkányok. A csapat felkészülését Németh Katalin, Kovács Kristóf és Molnár Lajos
irányította. A Regionális
Lány Kadett Bajnokságban
a Dávid Kornél Kosárlabda
Akadémia egyik csapatát
látták vendégül a mieink.
A kezdeti álmos, gyenge
védekezésnek, pontatlan
dobásoknak és kihagyott
büntetőknek
köszönhetően U16-os lány csapatunk 14 pontos hátrányba
került az első negyedben.
A második negyed megnyerésével, Kamon Aliz
vezetésével
felerősödött
a hazaiak védekezése és
eredményesebb dobások
születtek, felmerült az esély
akár a végső győzelemre is.
Bár a második félidőt így is
28:41-es hátrányból kezdte
a csapat, de a jó egyéni- és
csapatjátéknak köszönhetően 23:7-es harmadik negyedet hajrázva, 51:48-ra
már az Oroszlánok vezettek. Nem hagyta magát az
akadémiai csapat sem és a

Megyei bajnok lett a TVSE Kosárlabda szakosztályának U12-es válogatottja. A csapat
felkészítését (jobbról) Németh Katalin, Kovács Kristóf és Molnár Lajos irányította. F:fb
7. percben újra náluk volt
az előny, az eredményjelző
57:61-et mutatott. A nagyon izgalmas végjátékban
Gerics Izabella fontos védő
és támadó lepattanóit követően az utolsó két percben
hatból négy büntetőt értékesítve sikerült újra egyenlíteni (61:61). A jó ütemű

védekezésnek köszönhetően 7,2 másodperccel a vége
előtt Pálosi Laura irányító
labdát szerzett és végig robogva vele győztes kosarat dobott. Ugyan maradt
még 3,3 másodperc és egy
dobási kísérlet a fehérvári csapatnak is, de azt
már könnyedén hárította

a tapolcai védelem. Tapolcai Oroszlánok – Dávid
Kornél KA/B 63:62. Pontszerzők: Kamon Aliz 17/3,
Pálosi Laura 15, Benczik
Sarolta 9, Kovács Viktória
9, Gerics Izabella 5, Süle
Boglárka 4, Takács Lara 2,
Szabó Jázmin 2. Edző: Csikós Tibor. /hg/

8

TAP

LCAI ÚJSÁG

SZÍNES

2021. március 26.

A Széchenyi iskola
TAPOLCA VÁROSKÁRTYA
tanulói jól teljesítettek
Tapolca Város Önkormányzata 2021. május
hónaptól bevezeti a Tapolca Városkártya rendszert.

A városkártya rendszer az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című projekt keretében kerül létrehozásra. A későbbi „Okos
Város” alapjaként megjelenő lakossági kedvezmény kártyaként működő szolgáltatás a
helyi gazdaság működését hivatott tovább élénkíteni. A rendszer használatára Tapolca
városa lakosai és a pályázatban részt vevő konzorciumi települések - Gyulakeszi, Zalahaláp, Monostorapáti, Raposka, Lesenceistvánd és Lesencetomaj - lakosai jogosultak.
A kártya használatával ösztönözhető a helyben, helyi vállalkozóktól való vásárlás, ezzel is
segítve a helyi kereskedelmi, szolgáltatói szektort.
A Tapolca Városkártya-tulajdonosok pedig kedvezményt kapnak a helyi vásárlásaikból,
illetve az igénybe vett szolgáltatások díjából a regisztrált elfogadóhelyeken.
A kártya igénylői részére az önkormányzati tulajdonban levő szolgáltató cégek és intézmények is kedvezményt biztosítanak.

Aki részese szeretne lenni az induló rendszernek, ez év május hónaptól a város hivatalos honlapjáról nyíló elektronikus felületen, továbbá a kijelölt ügyfélszolgálati ponton
személyesen is regisztrálhat.

KI VÁLTHAT TAPOLCA KÁRTYÁT?

Tapolcai és a pályázatban szereplő konzorciumi települések lakosai válthatnak Tapolca Kártyát, aki rendelkezik állandó tapolcai, monostorapáti, zalahalápi, gyulakeszi, raposkai, lesencetomaji, lesenceistvándi lakcímmel, és elmúltak 18 évesek.

HOGYAN IGÉNYELHET TAPOLCA KÁRTYÁT?

Az igényléshez érvényes személyigazolványra és lakcímkártyára, email címre van
szükség. Regisztrálni lehet online Tapolca város honlapjáról nyíló elektronikus felületen,
továbbá a kijelölt ügyfélszolgálati ponton.

MENNYIBE KERÜL?

A virtuális kártya igénylése ingyenes.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Telefonon:
+36 30 121 2355, +36 30 731 7688,
+36 30 121 2353, +36 30 121 2354
E-mailben:
efoptapolcaszervezok@gmail.com

Európai Szociális
Alap
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Irány a következő forduló

Fotók: facebook

Az Ágazati Szakmai
Érettségi vizsgatárgyak
Verseny (ÁSZÉV) első
fordulójából több tanuló
is bejutott a következő
fordulóba.

vább- adta hírül, további
sikeres versenyzést kívánva a tanulóknak, a tapolcai
Széchenyi István Baptista
Középiskola. /tl/

Közművelődés területen
három diákunk, Csipszer
Fanni, Karczag Lia és
Komenda Zsófia hozott
dicsőséget iskolánknak.
Dörnyei Péter, Karácsony
Róbert, Tóth Bence és Városi Soma viszont az ÁSZÉV verseny épületgépészet
kategóriájában jutott to-

Házasságkötés
2021. 03. 09.
Kincses Anita
Lendvai Tamás
2021. 03. 16.
Tóth Andrea
Misik Balázs
2021. 03. 16.
Figler Rita
Perger Zoltán

Csipszer Fannira, Karczag Liára és Komenda
Zsófiára büszke az iskola

