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plébániaudvar
Szent József,
a munkás
emléknapján

Batsányi emlékhét helyett

Dr. Iker Viktória jegyző és Puskás Ákos alpolgármester koszorút helyez el a tóparti Batsányi szobornál. Idén a
Tapolcai Városszépítő Egyesület Batsányi Emlékbizottsága a járványügyi szabályokhoz igazította a megemlékezést.... Cikkünk az 5. oldalon Koszorúzások a Batsányi emlékhelyeknél címmel olvasható...
Fotó: tl

Tapolcai tavasz virágokkal
és a mesebeli Kisvakonddal

Az ovisok számára igazi élményt jelentett a hangulatos tavaszi installáció a város Fő terén
Fotó: tl

A május első hétvégéjén
aktuális Tapolcai Tavasz
Fesztivál, a járvány miatt
elmaradt. A hagyományos
rendezvényt a Tamási
Áron Művelődési Központ munkatársai szervezték volna idén, ezért úgy
gondolták, hogy egy kis
játékos tavaszi hangulatú
installáció megalkotásával – ha fesztivál nem is
tartható- legalább Tapolca
apró népének kedvesked-

nek egy kicsit.
A tapolcai ovisok kísérőik felügyeletével nagy
örömmel vették birtokba a Fő téren megvalósult „csodakertet”,
amelybe saját maguk
ültethették el a színpompás játékvirágokat
és persze kedvükre megérinthették, megölelhették a velük nagyjából
egymagasságú, mesebeli
Kisvakondot is. /tl/

9. SZÁM

3. oldal

Egészen meglepő karriert futott be egy tapolcai
ötlet az elmúlt napokban.
A „Kölcsönözz könyvtári nagymamát! „ a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum és a Városszépítő Egyesület Nőklubja
együttműködésének eredménye. Felsorolni is nehéz, hogy hány televízió,
rádió, internetes hírportál
figyelt fel rá és számolt be
róla. Már az akcióról elsőként tudósító plakát megjelenése is érzelmeket váltott ki. Szinte mindenki
lelkesen dicsérte a nagymamás ötletet, más városok könyvtárosai pedig
jelezték, ők is bevezetnek
valami hasonlót. Pedig
mire irányult ez a bizonyos szempontból rendkívüli média figyelem? A
szalagcímek árulkodnak
leginkább:
Kölcsönözz
könyvtári nagymamát! –
aranyos akcióval állt elő
a tapolcai Wass Albert
Könyvtár - Nagymamák
is kölcsönözhetők a tapolcai könyvtárban - Beoltott
nagymamák a kísérők a
tapolcai könyvtárban Vírusvédett nagymamákat kölcsönöz a tapolcai
könyvtár - Oltott nagymamát is lehet kölcsönözni a
tapolcai könyvtárban - Tapolcán már nagymamát
is lehet kölcsönözni... Az
ilyen és ezekhez hasonló, intereneten megjelent
írások tömkelege tette
ha csak néhány napra is
országos hírűvé a tapolcai könyvtárat. Vajon hasonlóan sikeres lett volna az ötlet, ha mondjuk
azzal a címmel indul a
kényszerszülte, de remek
kezdeményezés,
hogy
„Kísérő segíti a kölcsönzést a W.A könyvtárban”?
A tanulságot, tanulságokat mindenki vonja le saját maga...
/Töreky László/

2 TAP

2021. május 14.

HÍREK

LCAI ÚJSÁG

Az új közművek kiépítése zajlik
Látványos felszíni építkezést, esztétikai összkép
javulást majd csak hetek múlva tapasztalhatnak meg a tapolcaiak a
buszmegálló környékén.
Mostanában leginkább a
felszín alatti munkákat
végzik el a szakemberek,
gyakorlatilag a közművek
kiépítése zajlik. Nem kalkulált nehézségek miatt
volt ugyan némi időbeli
csúszás, de a “Fenntartható Közlekedésfejlesztés
Tapolcán” projekt ütemtervét valószínűleg így is
tartani tudja a kivitelező.
Mátics Zoltán, a VIA
VOMITO Kft. ügyvezető
igazgatója arról tájékoztatott, hogy a napokban befejezték az összes bontási
munkát, az építési területet rendezték és előké-

szítették a folytatáshoz.
Jelenleg a felszín alatti közművek kiépítésén dolgoznak a szakemberek, azon
belül az új szennyvízcsatorna rendszer kiépítése, a
régi, elavult közművek kiváltása zajlik.
A következő munkafázis a
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése lesz, majd
az ivóvíz vezetékeket cserélik újakra. – Ezek mind
földalatti munkák, tehát
külső szemmel nem látványosak, de a teljes projekt
szempontjából
nagyon
fontosakhangsúlyozta
az építőipari cég vezetője.
Nehézséget, többletmunkát, időveszteséget korábban a Metamorfózis szobor alatti, erősen bevasalt
és betongerendákkal is
alaposan megerősített 60
centiméter vastag alépít-

A hivatal előtt ma még szokatlan az új látvány. Járdasziget épült a forgalom szabályozása céljából Fotó: mt

A buszmegálló környékén jelenleg a földfelszín alatti
közművek kiépítése zajlik
Fotó: tl
mény bontása jelentett. A
föld alatt további meglepetésekkel is szembesült a
kivitelező, például a buszmegálló Ady Endre utcával
párhuzamos oldala mellett
egy beton szennyvízgödörre bukkantak.
(A korabeli szikkasztó
nem szerepelt a térképeken). Minden nem kalkulált nehézség ellenére
nagyjából az ütemterv
szerint halad a munka, a
néhány napos késés, az
igazgató szerint, könnyen
behozható. Mátics Zoltán lapunknak elmondta,
kéthetente
kooperációs
megbeszélést tartanak az
önkormányzat illetékeseivel, ahol beszámolók és
egyeztetések zajlanak, így
az esetlegesen felmerülő
kéréseknek, indokolt ki-

sebb változtatásoknak is
eleget tudnak tenni. Többek között olyan kéréssel is
éltek a kivitelező felé, hogy
a Kossuth utca és az Ady
utca érintett szakaszain, az
aszfalt rendbetételével tegyék biztonságossá a Tour
de Hongrie kerékpáros
verseny átvonulását.
Ezen munkák helyett számos egyéb utcaszakaszon
például előbbre hozták a
szegélykövek lerakását.
Mindenesetre az elkövetkező hetekben még a jelenleg látható harctéri állapotokkal találkozhatunk
helyszínen, ez pedig addig
tart, amíg az új közművek
elkészülnek.
Onnantól
kezdődhet csak a munkák
látványosabb része. /tl/

Szavazzunk, hogy megszépülhessen a fal!
Elindult egy szavazás.
Ha elég voks érkezik,
nyerhet a pályázat és általa megelevenedhet a
város története a Főposta
melletti kerítésen. A Let’s
Colour Településszépítő
Egyesület a magyarországi Let’s Colour Projekt
folytatásaként írta ki
közösségi
pályázatát,
ahol a Tapolcai Nőklub is
elindult.
Még a járványidőszakot
megelőzően a nagyposta
épületét körbevevő betonfal egyik részét, a város természeti és épített
környezetét bemutató ké-

pekkel festették le a művészeti iskolások. - Ezt
kiegészítve szeretnénk mi
most a fal 42 méter hosszú
és 2-3 m magas felületére
a város történetét bemutató 8-17 képet felfesteni.
Tapolca a Balaton-felvidék kisvárosa, több turista
is megfordul itt, de sok a
betelepülő lakó is. Ezért
ez a falfestés az identitástudatot és a város történelmének értékeit is közvetíteni tudná- indokolta
az elképzelést a Nőklub
vezetője. Megtudtuk, a
projektre leadott szavazatok száma dönthet a pályázat sikeréről. A szava-

zás nem a legegyszerűbb,
de nem is túl bonyolult.
A letscolour.hu/palyazat
oldalon először regisztrálni kell, majd az e-mailben
kapott kódot a megadott
alapdíjas számra visszaküldeni sms-ben. Csak azután adható le a szavazat.
Varga Károlyné elmondta,
a Tapolcai Nőklub immár
46 éve vesz részt a város
életében. - A több mint
100 fős közösségünknek
fontos, hogy az itt élők jól
érezzék magukat a városban, az ide érkezők pedig
„az ide vissza kell jönni”
benyomással távozzanak.
Közösségünkben minden

alkalmat megteremtünk,
hogy a saját közösségi életünk kialakítása mellett,
minél többet és többeknek
segíthessünk. Ennek megfelelve készítjük több, mint
2 éve a városba érkező újszülöttek köszöntésére a
kis koritokat. Sikeresen
pályáztunk
iskolaudvar
játszóterére, de sírfelújítást
és temető rendbetételnél is
aktív résztvevők voltunk.
A város központjában, a
postát lekerítő betonfal
igazán nem túl szép látványt nyújt, ennek megváltoztatásához kérjük a
támogatók segítségét, szavazatait. /tl/
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Kerti munka, nagytakarítás Lakói komfortjára költhet a tapolcai
a plébániakertben
hajléktalanok szállása
Többek között a 2014
óta szolgáló, kifeküdt,
rendkívül
elhasználódott ágymatracait tudja
újakra cserélni és több új
tábori ágyat is vásárolhat hamarosan a tapolcai
hajléktalanok átmeneti
szállása két sikeresen elnyert pályázat eredményeként.

Indokolt volt a hely rendbetétele Fotók: helyszíni felv.
Május 1-je “Szent József,
a munkás” liturgikus emléknapja a katolikus egyházban. (Az emléknapot
XII. Piusz pápa vezette
be 1955. május 1-jén).
Csonka Nándor atya korábban arra kérte a híveket, hogy ezen a napon,
akinek kedve van, jöjjön el
és együtt, a közösség ere-

jével tegyék rendbe a plébániakertet és környékét.
A felhívásra végül 25-30
tenni akaró tapolcai érkezett, férfiak, nők, fiatalok,
idősebbek vegyesen. Ők a
délelőtt folyamán segítettek szebbé, rendezettebbé
varázsolni a helyet, de a
legényegylet és a közeli katolikus óvoda, iskola környékét is.

Mayer Jácint és Puskás Ákos is szerszámot ragadott

Magvas Zoltán szakmai
vezető
lapunknak elmondta, tavaly novemberben adott be pályázatot a helyi Szociális és
Egészségügyi Alapellátási
Intézet a Hajléktalanokért Közalapítványhoz. A
2020-21-KONV pályázatot az ellátottak megtartását, hosszabb intézményi tartózkodását segítő
és az intézmény komfortját emelő eszközök beszerzésére írták ki. A
megpályázott és teljes ös�szegében elnyert mintegy
857 000 forintból, 36 darab minőségi habszivacs
matracot, hozzájuk orvosi
segédeszköz kategóriába
eső, könnyen mosható,
fertőtleníthető matracvédő huzatot, de 88 darab
váltáságyneműt is vásárolhatnak, illetve pótolhatnak. Párhuzamosan a
Tapolcai Hajléktalanokért
Alapítvány pályázata is
nyert, ebből nyolc darab
tábori ágyat és ugyanan�nyi pokrócot szerezhet

Jelenleg negyvenhárom személyről gondoskodik az intézmény, mindenkiről, aki betartja a szabályokat Fotó tl
be az intézmény. Ezek a
felszerelések a krízisidőszakokban segíthetik a
tapolcai hajléktalanszálló
céljait. Megtudtuk, jelenleg 43 személyről gondoskodik a hajléktalanok átmeneti szállása Tapolcán,
a vezető szerint, a téli időszakban megnőtt a lakók
száma. A viszonylag nagy
létszámú ellátotti kör ellenére, Magvas Zoltán elégedett az intézményben
tapasztaltakkal. Elmondta, a problémás, szabályokat betartani nem tudó
lakóiktól a krízisidőszak
végén, április 30-ával
törvényes keretek között
megváltak. A tél folyamán
viszont sok szabálykövető, tisztaságra, rendre
igényes rászoruló érkezett a szállásra. Ők április
30-a után is látogathat-

ják az intézményt annak
ellenére, hogy 36 főben
határozták meg a tapolcai
hajléktalanok szállásának
befogadóképességét. Igaz,
a dühöngőnek is hívott
udvari konténert is szállásként használjuk- árulta
el lapunknak a tapolcai
hajléktalanok
átmeneti
szállásának vezetője./tl/

Magvas Zoltán

Fotó: tl

Megújult a Lipóti Pékség, megduplázták sütési kapacitásukat is
Az elmúlt hónapokban
méretében
kibővült,
illetve igényes formában megújult az önkormányzati bérleményben
működő Lipóti Pékség
tapolcai üzlete.
Az ünnepélyes átadón
az üzlet vezetői és dolgozói mellett, a Lipóti

Pékség Központ tulajdonosi körének képviselője, továbbá a város önkormányzatának vezető
tisztségviselői is részt
vettek.
Az ünnepi eseményen elhangzott, ahhoz, hogy az
üzlet minőségi szolgáltatást tudjon biztosítani, elengedhetetlen volt, hogy

Zsikla Krisztina üzletvezető, tulajdonos: “Hozzánk
járni egy jó program, ahol kedves mosolyt, figyelmet
is kap a vásárló…
Fotó: helysz. felv.

a szűkössé vált üzlethelyiséget bővítsék. Ígérték,
a megújult környezetben hamarosan bővített
nyitva tartással várják
vásárlóikat, a munkából
hazatérőknek is lehetőséget biztosítva, hogy náluk
vásárolhassák meg a vacsoraasztalra kerülő ”friss
kenyeret, nosztalgia kiflit
és finom pékárukat”. Ennek érdekében a délutáni
helyben sütésre a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetnek, többek
között megduplázták a
sütési kapacitásukat. Hamarosan pedig – a város
központi részén immár
négy éve üzemelő Lipóti
Pékség- tojásos és egyéb
meleg reggelikkel is bővíti kínálatát. Mindezt
az ünnepélyes szalagátvágást követően, Zsikla
Krisztina üzletvezető, tulajdonos mondta el, aki
megköszönte a Lipóti

Gyarmati László az üzlet társtulajdonosa és Dobó Zoltán polgármester átvágják a szalagot Fotó: helysz. felv.
Pékség Központ profes�szionális és átfogó támogatását, kollégái mindennapi minőségi munkáját
és odafigyelését, a kivi-

telezők igényességét, és
nem utolsó sorban Tapolca Város Önkormányzatának segítő és támogató
hozzáállását. /tl/
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Koszorúzások a Batsányi emlékhelyeknél
A Városszépítő Egyesület Batsányi Emlékbizottsága idén a járványhelyzethez igazodva a
Tapolcai Médiával, a
városi múzeummal és
a Batsányi nevét viselő
oktatási és kulturális
intézményekkel együttműködve,
televíziós
összeállítással emlékezett meg Batsányi János
születésének 258. évfordulójáról.

A műsorban Gerics Dávid és Herczeg Réka tanulók, Mayer Ferenc
Batsányi emlékére, illetve Bán László, A visszatért Batsányihoz című
költeményét szavalták el.
Torma Tamás a Tapolcai
Musical Színpad előadója pedig a Bilincsben is
szabad vagyok címmel
N. Horváth Erzsébet
(szöveg) és Márió (zene)

szerzeményét adta elő.
Az ünnepi műsor a Tapolcai Városi Televízióban és Tapolcai Média
oldalon megtekinthető.
Korábban, május 6-án,
a járványügyi szabályok
betartásával, a Batsányi
emlékhelyek mindegyikén elhelyezték koszorúikat az önkormányzat,
a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum, a Városszépítő Egyesület Batsányi
Emlékbizottsága, a Bárdos Lajos Általános iskola Batsányi Tagintézménye, a Batsányi János
Gimnázium, valamint
a VOKE Batsányi János
Művelődési
Központ
képviselői. A könyvtár
és múzeum részéről Dr.
Décsey Sándor igazgató,
az önkormányzattól Dr.
Iker Viktória jegyző és
Puskás Ákos alpolgármester koszorúzott a tó-

A helyi gimnázium tanulói koszorúztak a Batsányi sírnál

Varga Károlyné és Spilák Istvánné Baumberg Gabriella mellszobra előtt
parti emlékhelyeken. A
Batsányi általános iskola nevében Bajner Imre
igazgató és Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi, a
tagintézmény vezetője
emlékezett. A Batsányi nevét viselő vasutas
művelődési
központ
koszorúját Havasi Gábor igazgató helyezte el
az intézmény aulájában
található Batsányi mellszobornál, illetve a Batsányi házaspár sírjánál
a helyi gimnázium tanulói hajtottak fejet. /tl/

Fotók: tl

Megemlékezők a múzeumkertben

Segítenek könyvhöz jutni a nőklub “nagymamái” Házhoz jöttek
Kölcsönözz
könyvtári
nagymamát! – hirdeti új
“szolgáltatását” a városi
könyvtár.
Megtudtuk,
ezentúl keddtől péntekig,
14-18 óra között a védettségi igazolvánnyal nem
rendelkező, 18 év alatti
fiatal könyvtárlátogatókat a Tapolcai Nőklub
védettségi igazolvánnyal
rendelkező önkéntesei segítik a bejutásban, illetve
a könyvtári könyvek kikölcsönzésében.
Dr. Décsey Sándor igazgató lapunknak elmondta, a
jelenlegi jogszabályok csak
védettségi igazolvánnyal
rendelkező kísérővel teszik elérhetővé a könyvtári
szolgáltatás elérését azoknak a beoltatlan fiataloknak, akik már jellemzően
szülők nélkül látogatják az
intézményt. Innen az ötlet, amelyet a helyi nőklub

vezetője és lelkes tagsága
valósít meg. A friss kezdeményezést egy plakát

A meglepő és
kedves gondolat
más városok
könyvtárosait is
megihlette, de az
országos
médiában is nagy
karriert futott be.
Számos hírportál
számolt be róla
is hirdeti, ami nemrégiben
került fel a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum
facebook oldalára. A meglepő, de kedves gondolat
az interneten már sokak
őszinte elismerésével találkozott. Talán a legmegtisz-

A gyerekek csak védettségi igazolvánnyal rendelkező
kísérővel látogathatják ma még a könyvtárat Fotó: TVT
telőbb, amit más városok
könyvtárosaitól kapott a
kezdeményezésért a tapolcai könyvtár. A hozzászólók kivétel nélkül példaértékűnek, figyelmesnek, van
aki az utóbbi időszak legjobb gondolatának tartotta
a “Kölcsönözz könyvtári
nagymamát!” ötletét. Volt
olyan is, aki jelezte, ő is alkalmazni szeretné azt saját

intézményében. Varga Károlyné a Tapolcai Nőklub
vezetője pedig arra kérte
a klub tagjait és minden
védettségi igazolvánnyal
rendelkező önkéntest, aki
maga is szívesen részt vállalna a megvalósításban,
jelentkezzen 30-5296271
telefonszámon, vagy a nőklub internetes csoportjában. /tl/

Az Országos Rendőr-főkapitányság által 2015-ben
meghirdetett,
“Házhoz
megyünk” elnevezésű vagyonvédelmi program keretében, kedden a tapolcai
piacnál várták az érdeklődőket a rendőrök, ahol
többek között a kerékpárját
is ingyen regisztráltathatta
bárki a BikeSafe országos
adatbázisba. A rendőrkapitányság munkatársai
polgárőrökkel és civil szervezetekkel közösen 2021.
május 11-én 10 órától a
helyi vásárcsarnok bejáratánál felállított rendőrségi
pultnál várták az érdeklődőket, ahol különböző vagyonvédelmi kiadványokat
és hasznos prevenciós tanácsokat adtak az érdeklődőknek. A programra kerékpárral érkezőknek pedig
lehetőségük nyílt arra, hogy
regisztráltassák kétkerekű
járműveiket a BikeSafe országos adatbázisába. /tl/

2021. május 14.
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Köszönet és elismerés a kőfaragónak Szóban csak kivételes

esetekben vizsgáznak
az érettségizők

Emléklappal
köszönte
meg Dobó Zoltán polgármester Szilasi Sándor
kőfaragó mester munkáját, aki az új temetőben
a ” Meg nem született
és elveszített gyermekek”
emlékművét készítette el
munkatársaival a közelmúltban. Szilasi Sándor
és hitvese, Szilasi-Gróf
Mónika vette át az elismerést a polgármesteri
hivatalban.
Az emléklap, mint megtudtuk, nemcsak a magas
színvonalú kivitelezésért
járt, hanem azért is, mert a
mester és hitvese a mű készítésekor a témához méltó módon, az emlékmű
üzenete iránti érzékeny-

Szép és minőségi Fotó: tl

Életútjuk
meghatározó
mérföldkövéhez érkeztek
városunk középiskoláinak végzős diákjai. Május
3-án elindultak az érettségi vizsgák.

Dobó Zoltán és Szilasi Sándor

Fotó: tl

séggel nyúlt, és többek mű belsejében lévő szív,
között személyes felaján- amely egy könnycsepp
lással is éltek, átvállalva az alakú nyíláson át látható,
alkotás művészi vésetének kézi megmunkálással kéjogdíját. A mester lapunk- szült. – Igyekeztünk annak
elkészíteni
nak elmondta, mintegy szellemében
az emlékmű25 munkaórávet, hogy az,
ban, gyakor- Az új emlékmű
a várost minlatilag
több
m u n k a t á r s mindenkor méltó denkor méltó
módon képhárom szűk módon képviseli
viselhessemu n k an apj a
alatt készült üzenetét és a várost h ang s ú l yo z ta a tapolcai
el az emlékmű. Megmunkálásakor a kőfaragó, aki feleségével
legkorszerűbb automata személyesen is érintett,
maró-vágó-csiszoló esz- részben hozzájuk is szól
közöket használták, ezért a nemrégiben elkészült és
is jól érzékelhető a ma- felszentelt gránit emlékmű
gas minőség. Az emlék- üzenete. /tl/

Az érettségizők reggel 9
órakor kezdték kidolgozni
a 2021-es magyar nyelv és
irodalom tantárgy érettségi feladatsorát. A teljes
vizsgasor megoldására ös�szesen 240 percük volt.
Az Oktatási Hivatal adatai

egészségvédelmi óvintézkedések
(testhőmérséklet-mérés,
maszkviselés,
távolságtartás, létszámkorlátozás) mellett. A járványügyi intézkedések miatt, a
hagyományos érettségikhez
képest hasonlóan a tavalyi
évhez, elmaradnak a szóbeli vizsgák. Az április 9-i
kormányrendelet szerint
azonban vannak olyan esetek, amikor mégis szóban
vizsgázik a diák. Például
akkor, ha az adott vizsga-

Biztonságos távolságban vizsgáznak a diákok
fotó: Széchenyi
alapján idén országosan 71
121 tanuló tesz középszintű, és 2 380 fő emelt szintű
érettségit. A Batsányi János
Gimnázium és Kollégiumban 65 fő jelentkezett rendes érettségi vizsgára, míg
a Széchenyi István Baptista
Középiskolában 40 diák
méreti meg magát, szigorú

tárgy középszinten csak
szóbeli vizsgarésszel rendelkezik, vagy ha a vizsgázó
az emelt szintű vizsgájával
szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván
szerezni. Ezeken kívül még
több minősített eset létezik,
amikor lehet szóbeli vizsgát
tenni- tudtuk meg. /hg/

Válasz a „járókelőnek”

Oltásra hívunk!
Figyelem!

Önkéntesek a háziorvosok mellett!
Az önkormányzati intézményrendszer dolgozói a város körzeti orvosi rendelőinek munkáját
segítik, amikor az ingyenes koronavírus elleni oltásról a napokban személyre szólóan
tájékoztatják Önöket.

Körzetenként 3-4 önkéntes veszi le az
adminisztrációs terhek egy részét a tapolcai
háziorvosokról, telefonon időpontot, oltási helyszínt ajánlanak,
információt szolgáltatnak.
Hallgassa meg őket bizalommal!
Kérik, aki még nem regisztrált, tegye meg!

Ha azzal az aláírással kapok levelet valakitől, hogy
„Egy járókelő”, az nyílván
névtelen levélnek számít.
Ezeket az írásokat nem
szoktuk lehozni,
nem
szoktam rájuk reagálni,
ám ezúttal kivételt teszek.
Szóval kaptam egy névtelen levelet, amelynek a
„járókelő” a „Vandalizmus
a Május 1. utcában” címet
adta. A levél írója arról számolt be, hogy egy társasház mellől egy „csokornyi
óriási, sudár és egészséges
fenyőfát” vágtak ki valakik
nemrégiben. A járókelő
azt írja, két lakóval is beszélt, akik közül a fiatalabb
azt mondta, hogy őt senki nem kérdezte meg, az
idősebb pedig sírva nézte
végig a „pusztítást”. Egyi-

kőjük elmondta, hogy hiányzik neki nagyon a madárcsicsergés és mostantól
fák hiányában már csak
az autóforgalmat látni és
hallani… Megértve a panaszos felindultságát, utánakérdeztem és megtudtam, hogy a szóban forgó
helyszínen valóban vágtak
ki fákat. A fakivágás azonban a társasház saját döntése volt, magánterületen
történt, és a lakók többségének támogatását élvezte.
A fák termetét és enyhe
megdőlését épületre, emberre, és villanyhálózatra
is veszélyesnek ítélték meg
az ott élők. A bejelentési
kötelezettségének is eleget
tett a társasház, így szabálysértés nem történt.
/Töreky László főszerkesztő/
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Kiváló művészi, szakmai teljesítményt nyújtanak immár 50 éve
Tapolca Városért kitüntetés a város gazdasági és
társadalmi fejlődése, valamint a lakosság érdekében
hosszabb időn át végzett
kiemelkedő tevékenység, a
városban végzett kimagasló tevékenység elismerésére
szolgál, de kivételesen adományozható a város érdekében kifejtett eredményes
munkásságért mások részére. A kitüntetésben elsősorban magyar állampolgárok
részesíthetők, de különösen
kimagasló érdem esetén
külföldi állampolgárnak is
adományozható.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében
eljáró Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a Batsányi Táncegyüttes részére Tapolca város
társadalmi
kohéziójának erősítése érdekében
végzett
közösségépítő
munkája, kiváló szakmai
teljesítménye elismeréséül Tapolca Városért kitüntetést adományozott
2021-ben. A járványidőszak miatt, a tavalyi év
gyakorlatához hasonlóan
idén sem Tapolca város
napján, hanem egy ké-

sőbbi időpontban adják
át a város kitüntetéseit az
érintetteknek.

A Batsányi Táncegyüttes
1971-ben Zentai Gábor
igazgatónak, az akkori
„VOKE” Batsányi János
Művelődési és Oktatási
Központ vezetőjének közreműködésével
alakult.
Kisebb kihagyás után,
1987-ben Németh László
művészeti vezető indította újra az egyre nagyobb
sikereket hozó munkát.
A későbbiek folyamán
nagy létszámmal indítottak utánpótlás csoportot,
amely követte a felnőttek

Számos fesztiválsiker bizonyítja
művészi munkájuk
minőségét
színvonalas
tevékenységét. Mestereik között
olyan neves személyek
találunk, mint Tímár Sándor a „Nemzet Művésze”,
„Kossuth-díjas”
koreográfus, Mihályi Gábor,
Magyarország
Érdemes
Művésze, a „Magyar Állami Népi Együttes Örökös Tagja”, Tóth Ferenc,

Ki a professzor?

Míg mi, magyarok általában idős, őszes hajú
(és szakállú) emberekre
(sztereotipikusan férfiakra) gondolunk a profes�szor szó hallatán, gyakran láthatjuk a külföldi
filmekben, hogy azokat
az egyetemi oktatókat is
így szólítják meg, akik ránézésre még a harmincat
is alig töltötték be. Kiket
nevezünk tehát professzoroknak?
Sok más országban mindenkit professzornak hívnak, aki egyetemen oktat,
és már megszerezte a tu-

2018 végén színvonalas gálaműsorral is megörvendeztette közönségét a nagy múltú együttes
Fotó: tl
a „Magyar Köztársaság
Érdemrend középkeresztjével kitüntetett kalocsai
néptánc-pedagógus.
És
persze nem utolsó sorban,
az együttest sok éven át
irányító Németh László,
aki egyéb elismerései mellett, a Tapolca Városért
kitüntetés tulajdonosa is.
Az együttes fennállása óta
számos fesztiváldíjat nyert,
a magyarországi minősítő
rendszerben arany minősítést kapott. A budapesti
Gellért szállóban „Európadíjat” vehettek át a batsányis táncosok, de számos
nemzetközi
fesztiválon
is bemutathatták színvonalas műsoraikat. 2016

júliusában az együttes fellépett a Lengyelországi,
Byalistokban megrendezett nemzetközi zenei és
néptánc fesztiválon, ahol
„a közönség kedvence”
megtisztelő címet érdemelte ki. A hazai színpadokon kívül a tapolcai táncegyüttes
bemutatkozott
Európa több országában.
Köztük volt Anglia, Franciaország, Németország,
Svájc, Hollandia, Ausztria,
Csehszlovákia, Bulgária,
Horvátország, Románia,
Lengyelország,
Finnország, valamint Egyiptom
is. A csoport 2014-ben
került vissza a „VOKE”
Batsányi János Művelődési

Központba, és kérte fel Bán
Lászlót, a Németh László
által megalapozott, majd a
korábban Figler Károly vezetésével működő együttes
további irányítására. 2015ben a két tánckarvezető,
Kiss Bernadett és Buzás
Balázs vezetésével utánpótlás csoport indult, később Juhász Márta vezetésével az óvodás csoport is
megkezdte tevékenységét.
Nem sokkal később saját
lábára állt az együttes, és
a továbbiakban egyesületi
kereteken belül dolgozott
tovább. A csoport nagyrészt saját bevételeiből
tartja fent magát, de Tapolca Város Önkormányzata is segíti működésüket.
Mindezen felül igyekeznek
kihasználni a pályázatok
nyújtotta lehetőségeket is.
Így szerveződnek nyári
táboraik, és vásárolhatnak
újabb népviseleteket a táncosoknak.
A fellépéseknek köszönhetően egyre több helyen
ismerik meg a megújult
együttesben folyó magas
színvonalú szakmai munkát, amelyet versenyeken
szerzett dobogós helyezések, különdíjak és címek
támasztanak alá.

TUDOMÁNYOS CÍMEK, STÁTUSZOK

dományos fokozatát, azaz
doktori címét. Aki még
a cím megszerzése előtt
áll, azt angolul assistant
professornak,
magyarul
tanársegédnek hívják, ám
a magyar gyakorlatban
jellemző, hogy valaki a fokozata megszerzése után is
tanársegéd státuszban marad akár évekig, pusztán az
intézmény pénzügyi akadályai miatt.
A tudományos doktori címet a PhD kifejezés jelzi,
illetve különbözteti meg
az orvosi (dr. med.), a fogorvosi (dr. med. dent.), az
állatorvosi (dr. med. vet.),
a gyógyszerészeti (dr.
pharm.), a jogi (dr. jur.)
és az államtudományi (dr.
rer. pol.)területen szerzett
doktori címtől, ami a latin
Philosophiae Doctor rövidítése. A szláv nyelvekben,
és orosz mintára a magyarban is, ennek felelt meg
korábban a kandidátus jelölés, rövidítve CSc, azaz a
candidatus scientarium. A
zene-, képző- és iparművészet területén szerzett
tudományos doktori címet pedig a DLA (Doctor
Liberalium Artium)rövidí-

tés jelzi.
Magyarországon
valamennyi doktori címet dr.
jelöléssel veszik fel a személyi- és lakcímnyilvántartásba. Ezt, a tévhitekkel
ellentétben, egyszerű helyesírási alapon írjuk kis
vagy nagy kezdőbetűvel, és
nem a cím típusa vagy más
tartalmi szempontok szerint: azaz mondat közepén
minden esetben dr.-ként,
mondatkezdő helyen minden esetben, így az igazolványban is, Dr.-ként.
Szemben a külföldi példával, Magyarországon további feltételekhez kötődik
a professzori cím használata. Az egyetemi tanársegédi státusz után a felsőoktatási ranglétra következő
fokán az egyetemi adjunktus áll, ezt követi az egyetemi docens, a legmagasabb
pozíció megnevezése pedig
az egyetemi tanár. Vagyis
nem mindenki „egyetemi
tanár”, aki egyetemi oktató.
A magyar nyelvben pedig
az egyetemi tanár szinonimája a professzor.
Míg az adjunktusi státusz
betöltésének a feltétele a
tudományos fokozat meg-

szerzése, az egyetemi docensi címhez, de legkésőbb
a professzori (egyetemi
tanári) címhez egy további, magasabb tudományos
fokozat megszerzésére is
szükség van: ezt nevezik
habilitációnak vagy habilitálásnak. Ez az egyetemek
által adományozható legmagasabb képesítés, amivel a jelölt alkalmasságát
bizonyítja arra, hogy vezető oktató szerepet töltsön
be, szabadon hirdessen
kurzusokat, tanítson és
előadásokat tartson magyar és idegen nyelven, vezessen és bíráljon PhD-cím
elnyerésére készülő dolgozatokat (disszertációkat),
valamint nemzetközi publikációs tevékenységével
hozzájáruljon a tudományág fejlesztéséhez. A cím
megszerzését a dr. habil.
rövidítés jelzi.
Mivel tehát az egyetemi
tanári státusz elérése a fentiek alapján évtizedekbe telik, nem véletlenül él bennünk az idős professzor
képe. Ám meg kell jegyeznünk, hogy ennek alapja
inkább az, hogy a profes�szorok életük végéig viselik

ezt a címet. Az egyes oktatók teljesítményétől – és
nem mellékesen az adott
egyetem pénzügyi helyzetétől – függően már „az
emberélet útjának felén”
is lehetséges ennek elérése. Végül, ha intézményük
kezdeményezi és megszavazza, az egyetemi tanárok
nyugdíjba vonulásukkor
professor emeritus (ha férfi)
vagy professor emerita (ha
nő) címben részesülnek,
érdemeik elismerésére és
további, kisebb mértékű
foglalkoztatásuk céljából.
Dr. habil. 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.”

2021. május 14.

A legnagyobbak ellen is versenyzett
A tapolcai autóssport
meghatározó alakja, Lovász Róbert folyamatosan szállítja a szebbnél
szebb eredményeket.
Az autóversenyzés szerelmese saját építésű autójával idén több futamon
is elindult, ahol hozta a
tőle megszokott formát.
- Lezárult a téli Kakucs
kupa ahol abszolútban
és kategóriában is a második helyen végeztem.
Közben indultam még
egy számomra különleges versenyen, amit az elmaradt Szilveszter Rally
helyett rendeztek szintén
a Kakucs Ringen. Itt rajt-

TAP

SPORT

hoz állt a magyar Rally és
Rallycross bajnokság élmezőnye.
Nagyon nagy élmény volt

Két bajnokságban is szerepel a tapolcai autó
velük versenyezni, még
azzal a tudattal is, hogy
az ő autóik több százmillióba kerülnek. Sikerült

jól helytállnom annak
ellenére is, hogy szinte
egész nap nedves pályán
versenyeztem a hátsó kerékhajtású autómmal az
összkerekesek ellen. Így
sikerült abszolút 5. és kategória 3. helyen végeznem. Közben megkezdtük
a 2021-es bajnokságokat
is. Idén két sorozatban
indulok, az egyik az Euró
Ring Kupa, amiben már
túl vagyunk a második futamon, mindkettőn abszolút 2. időt tudtam menni.
A másik sorozat az országos Szlalom Bajnokság. Itt
is két lefutott versenyünk
volt, két abszolút 5. hellyel.
Egyelőre itt tartunk, remé-
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Lovász Róbert saját építésű autójával versenyezve ért
el szép eredményeket
Fotók: Facebook
lem lassan megindul az
élet, mert eddig csak zárt
pályás versenyek voltak és

hiányoznak a szurkolók.
– nyilatkozta az autóversenyző. /hg/

Májusi focikörkép
Már csak pár mérkőzést játszanak a tapolcai labdarúgó csapatok
és hamarosan kiderül,
hol végeznek a tabellán.
A megyei I. osztályban
szereplő Tiac VSE jelen
pillanatban a 6., a megye III-as TÖFC a 4., a
Diszel a 13. helyen áll.
A Tiac utolsó két mérkőzésén 4 pontot gyűjtött. Először a Péti MTE
csapatával játszott 3:3-as
döntetlent, majd Gyulafirátótot verte 5:2-re. -A
kora nyári hőség erősen
rányomta a bélyegét a
rendkívül lassú, körülményes sok hibával tarkított
Pét elleni mérkőzésre. Az
első percek egyértelműen
a hazai csapatról szóltak,
kapujuk elé szegezték az
ellenfelet, de gólt nem
sikerült szerezni. Nem
úgy a vendégeknek, akik
egy előre vágott labda
után kihasználták a védelem megingását és a
kapuba találtak. Ezután
sok hibával játszottak
fiataljaink, Kiss Jani találataival azonban mégis sikerült a fordítás. Ez
annyira megnyugtatta a
fiúkat, hogy szinte azonnal következett az újabb
védelmi hiba, egy eladott
labda utáni megpattanó lövéssel egyenlített a
Pét. Fordulás után nem
változott a játék képe,
vendégek védekeztek és
a hazai hibákból próbáltak kontrázni, melyből
sajnos erre a napra jutott
épp elég. Fél órával a vége
előtt a semmiből újra eladtuk a labdát, az ellenfél
játékosa remek helyzet

felismeréssel vagy negyven méterről átemelte
kint álló kapusunkat.
Pár perccel később már
kihasználtuk az adódó
lehetőséget, Kiss Jani szerezte meg saját maga és
csapata harmadik találatát. Kényszerű és tervezett cserékkel forgattunk,
frissíteni próbáltunk, de
nem jött az újabb találat.
A hosszabbítás perceiben négy meccs labdát is
hibáztunk, így az eredmény már nem változott.
Összességében egy alacsony színvonalú találkozón, a hazai csapat csak

A mérkőzés
utolsó perceiben
még büntetőt
harcolt ki
a sérülése után
visszatérő Tóth
Marci, melyet Kiss
Jani értékesített,
tovább harcolva
így a gólkirályi
címért. Teljesen
megérdemelt volt
a három pont
az első és utolsó percekben mutatta meg valós
arcát és tudását, közötte
hibát hibára halmozott
és meccsben tartotta a
gyengébb képességű ellenfelet. A vendégek kapusa a ráadás perceinek
szenzációs teljesítményével pontot mentett társainak. Gyulafirátóton egy
jól előkészített, de rossz

A Diszel SE megszerezte első pontját a bajnokságban
minőségű pályán kezdődött a találkozó, ahol ennek megfelelően óvatosabban, de magabiztosan
kezdett csapatunk. Folyamatos labdatartásból
mélységi
felfutásokkal
próbáltunk a fegyelmezett hazai védekezésen
átjutni, melyekből több
veszélyes akció is kialakult. Azonban a vezetést
büntetőből szerezte meg
a szülinapos Falati Milán, melyet a semmiből
szinte azonnal kiegyenlítettek a hazaiak, egy kézre felpattanó labda utáni
tizenegyes révén. A folytatásban játékunk ennek
ellenére még magabiztosabbá vált, sorra kerültünk a védelem mögé és
egyre másra érkeztek a
helyzetek, melyek egyikéből Mészáros Dominik
talált be. A félidőt Kiss
Jani zárta le, egy szenzá-

ciósan felépített és végig
vitt támadás végén. Fordulás után az eltiltása
után visszatérő Dobján
Adrián harcolt meg egy
újabb találatért, eldöntve
a találkozót. Az utolsó
fél órában már a sokat
terhelt játékosainkat tudtuk pihentetni a mezőny
játékkal csordogáló mérkőzésen. Az utolsó percben még büntetőt harcolt
ki a sérülése után visszatérő Tóth Marci, melyet
Kiss Jani értékesített, tovább harcolva így a gólkirályi címért. Teljesen
megérdemelten szerezte
meg csapatunk egy egyoldalú találkozón a három pontot, a kiesés ellen
küzdő hazaiakkal szemben, akik találataikat
kizárólag a pálya minőségének köszönhették –
értékelte a mérkőzéseket
Dobján Krisztián vezető-

Fotó: hg
edző. A Tapolcai Öregfiúk FC mindkét májusi
mérkőzését 4:3-ra nyerte.
A Nemesvita SE kedvét
Szabados Ádám Béla,
Nagy Béla és Szőcze Csaba góljai vették el, utóbbi
játékos kétszer is betalált. A Balatonakali SE
ellen játszott idegenbeli
meccsen Szabados Ádám
Béla, Németh Balázs góljait, ugyancsak Szőcze
Csaba duplája követte.
A Diszel SE megszerezte
első pontját a bajnokságban.
Nemesgulács – Kisapáti SE-vel játszottak 2:2es döntetlent, a gólokat
Kocsis Sándor szerezte,
azonban ezt megelőzően
súlyos 5:2-es vereséget
szenvedtek a Balatonederics SC ellen, ezen a mérkőzésen Kiss András és
Szekér Balázs volt eredményes. /Havasi Gábor/
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Térségünket Házasságban, kölcsönös szeretetben Két tapolcai
vívó az
érintő
több, mint fél évszázada
egyetemi
Tapolca-Diszelben
útfejlesztések Aélő Hazafi
József és hitbajnokságban
A
Magyar
Közlöny vese Marika éppen 55
2021.04.29- i számában,
Tapolcát érintően több
közlekedésfejlesztésre kijelölt útszakaszt is a kormányzat által fejlesztésre
kijelölt területek között
találunk.

Ilyen a 77-es főút fejlesztése Veszprém és Lesencetomaj között, valamint
új kerékpárút kialakítások,
építések is. Ez utóbbiak
ha megvalósulnak, akkor
Vigántpetend - Diszel, Tapolca - Lesencetomaj és
Tapolca - Sümeg között teremtenek a jövőben a kerékpárosok számára újabb,
biztonságos közlekedési
lehetőségeket. Hogy a fejlesztésre kijelölt főút és az
áhított biciklis útvonalak
konkrétan mikor készülhetnek el, arra ma még nehéz lenne konkrét választ
adni. /tl/

Múlt hétvégén Debrecenben rendezték meg a Magyar Egyetemi Főiskolai
Vívó Országos Bajnokságot (MEFOB), két tapolcai párbajtőröző is pástra
állt.

éve, 1966. május 21-én
kötött házasságot. Ma
már nyolc unokájuk és
hét dédunokájuk világrajövetele is bizonyítja,
hogy érdemes volt.

Az 50 éves évfordulót
korábban méltó módon megünnepelte a
nyugdíjas házaspár, fél

Éppen öt éve
tartotta
aranylakodalmát
a diszeli házaspár.
József és Marika
kapcsolata ma is
szeretetteljes
évtizede a településrész
kultúrházában családjuk, rokonaik, barátaik
társaságában tartották
meg aranylakodalmukat, ahol házasságkötési
díszceremónia keretében, a város polgármestere adta össze őket.

Házasságkötés
2021. 04. 27.
Rozgonyi Orsolya
Marcin Ákos László
2021. 05. 04.
Malasics Diána Mercédesz
Pál György
2021. 05. 07.
Hogyor Heléna
Kiss Gergely Attila

Hazafi József és hitvese 2019-ben, Harkányban
Az eltelt öt-hat évtized
nehézségeket,
megoldandó problémákat, de
sok-sok örömet is tartogatott a pár számára. Ami viszont biztos,
hogy sem az egészség
megromlása, sem más
körülmény már biztosan nem verhet ékeket
kettejük közé. Sokkal
inkább erősíti kapcsolatukat az a tény, hogy
leginkább egymásra, az
egymás iránti szeretetre, de gyermekeikre és
unokáikra is számíthatnak a jövő örömeinek
és nehézségeinek megélésében. Hazafi Józsefet
kiváló dalos emberként

ismerik szűkebb környezetében, de országosan is, hiszen az amatőr
népdal-nóta énekesek
különböző megyei és országos megmérettetésein szerepelt szép sikerrel
az elmúlt években. Legutóbb a 2019-es Országos Nyugdíjas Ki-MitTud középdöntőjében
előadott egyéni produkciójára kapott kiemelt
Arany minősítést, amire
nagyon büszke. Felesége,
Marika május 20-án lesz
74 éves, így a május 21-i
55 éves házassági évfordulót és a születésnapot
együtt ünnepelheti meg
a diszeli házaspár. /tl/

A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói
részére szervezett színvonalas versenyen egyéniben, 32 indulóból Cséri
Soma 7., Szabó Ádám 16.
helyen végzett. A Tapolca
Vívóklub sportolói mindketten a Testnevelési Egyetem színeiben indultak.
Csapatban,
kiegészülve
Kalicza Mihállyal, 6. helyen végzett a Testnevelési
Egyetem csapata./hg/

Fotó: illusztráció

