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Takarítottak,
de tanultak is
a tapolcai
gimnazisták

4. oldal

Szabadidős
parkot is
avattak
a városrész
napján

2021. június 11.

5. oldal

VII. ÉVFOLYAM

Sokan voltak
kíváncsiak
a feltámadt
mozdonyra

Visszakapták a ballagásukat

Élve a járványügyi enyhítések adta lehetőséggel, ballagási ünnepségen búcsúzhattak el iskolájuktól a Batsányi
János Gimnázium végzősei. Az esemény már azért is örömteli volt, mert tavaly nem ballaghattak hagyományos
formában a diákok. Igaz, idén is be kellett tartani néhány alapvető szabályt ...Folytatás a 4. oldalon Két gimis osztály búcsúzott az idén címmel...
Fotó: mt

11. SZÁM

5. oldal

A minap egy kertvárosi
utcában szerettem volna
leparkolni, közel ahhoz a
házhoz, ahova igyekeztem.
Nem az vagyok, aki ha
nem talál parkolót és ezért
nagyon távol kell leállnia,
akkor dührohamban tör
ki. Ha nem is kedvelem, tudomásul veszem, hogy az
utóbbi években jelentősen
megnőtt hazai lakossági
személygépkocsi állomány
többsége nem a garázsban
tölti a napot. Az viszont
bosszantó, ha rendszámnélküli, gyakran mozgásképtelen autók vesztegelnek napokat, hónapokat,
gyakran éveket ideiglenesen vagy tartósan nem
fizetős parkolóhelyeken.
Legutóbb a kertvárosban
hat ilyen autót számoltam
meg egymás közelében.
Ezeknek a hazai roncsoknak, vagy éppen külföldről
üzleti céllal behozott, de
ki tudja a jövőben milyen
sorsra kárhoztatott gépjárműveknek magánterületen, kereskedők telephelyein, vagy roncstelepen
van a helyük. Szerencsére
- mint azt megtudtam- a
probléma felszámolása az
önkormányzati képviselők
és a polgárőrség bevonásával Tapolcán már egy ideje
elkezdődött...
/Töreky László/

Gyermeknapi vidám strandolás
Verőfényes
napsütés,
rengeteg mosolygós arc
és vidám pillanatok jellemezték
a
városi
strandra
szervezett
gyermeknapi
programokat.

Feltöltött medencék és óriás játékok is fogadták a
gyermeknapra érkező családokat
Fotó: hg

Jó volt végre azokat a
vidám arcokat látni, melyektől jó pár hónapra
maszk fosztott meg mindenkit. Érezhető volt,
hogy az emberek megkönnyebbültek és hatal-

mas tehertől szabadultak
meg, hiszen visszakapták

Mindenki kedvére
találhatott
szórakozási
lehetőségeket
ezen a verőfényes
napon
a pandémia előtti életüket
és strandjukat. Tapolca

Város
Önkormányzata
ingyenes strandbelépővel
és programokkal köszöntötte a gyermekeket. A
fürdő szépen karbantartott területe és medencéi
a tavalyi kényszerszünetet
követően ismét megteltek
élményekkel és vidámsággal. A legkisebbektől a
legnagyobbakig mindenki találhatott kedvére való
szórakozási lehetőséget.
...Folytatás a 3. oldalon
Játék, zene, tánc címmel...
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A háborúk áldozataira emlékeztünk
A város önkormányzatának képviselői, az
Egységben Tapolczáért
Egyesület tagjai, Rig Lajos országgyűlési képviselő és több katonai hagyományőrző szervezet
zászlófelvonással, koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartott
a temetőben és a temető
melletti katonai emlékparkban a Magyar Hősök Emléknapján.
Tapolcai hagyományok
szerint, a jelenlévők koszorúkat helyeztek el a
magyar hősök első, második világháborús és

szabadságharcos emlékhelyeinél, illetve a világháborúk magyar, német,
orosz áldozatainak emlékoszlopainál is. Négy
ország nemzeti himnuszának elhangzását követően Horváth Gábor
önkormányzati képviselő, a szervező Tapolca
Honvéd Bajtársi Egyesület elnökeként köszöntötte a megemlékezőket
és elevenítette fel a történelem véres háborúiban
elesett áldozatoknak, hősöknek járó tiszteletadás
fontosságát, magyarországi történetét és jelentőségét. /tl/

Hagyományőrzők részvételével, ünnepélyes koszorúzással zajlott az esemény a hősi emlékparkban Fotó: tl

„Küzdenünk kell a tizenöt tapolcai aktív ágyért is“
Rig Lajos országgyűlési
képviselő a Tapolcai Média stúdiójában többek
között arról beszélt a napokban, hogy a tapolcai
kórház 15 aktív ágyának
tervezett végleges megszüntetése valós veszély,
a térség 50-72 ezer fős
ellátási körét érintően
pedig kifejezetten rossz,
hátrányos döntés lenne.
A parlamenti képviselő
emlékeztetett, a járványidőszak alatt távoli kórházakhoz került a traumatológia és sebészeti ellátás, a
Deák Jenő Kórház funkciója az ápolási, krónikus
ellátásra korlátozódott. –
Ennek több oka is volt,
többek között a Covid
alatt nagyon sok dolgozó,
illetve benn fekvő elkapta
a fertőzést. Ekkor zárták
le a 15 ágyas aktív osztályt, a területi ellátási kötelezettségek Ajkára és
Keszthelyre kerültek. Tapolcára ekkortól már nem
szállítottak a mentők betegeket. Később sem tudott újraindulni az osztály. Nem tudták teljes
mértékben biztosítani az
ügyeleti rendszert, ezért
az országos tisztifőorvos
az aktív ellátást ismét Ajkához és Keszthelyhez
rendelte. Idén május közepén született egy megállapodás a Veszprém
megyében működő kórházak igazgatói között, az

erről szóló előterjesztést
eljuttatták az országos
tisztifőorvoshoz. Eszerint
az ápolási, krónikus ellátás marad a jövőben Tapolcán, de a 15 belgyógyászati ágyat Ajkának
adják - állítja az erről szóló dokumentum alapján
Rig Lajos, aki hangsúlyozta, hogy a szóban forgó 15 ágy az itt élőknek
korábban biztosítani tudta a szükséges ellátást. –
Itt nem szívet akartunk
operálni, nem szívinfarktust akartunk gyógyítani,
nem szervátültetést akartunk végezni, hanem azo-

Egy kórház attól
kórház, hogy van
benne legalább két
aktív szolgáltatás,
plusz rendelkezik
valamiféle
rehabilitációs,
krónikus, vagy
éppen intenzív
terápiás ellátással
kat az egyszerű feladatokat, amelyek egy aktív
belgyógyászati osztályon
elvégezhetők, azok miatt
ne Ajkára kelljen vinni a
beteget, az ottani sürgősségi osztályt, a betegeket
és a mentőszolgálatot terhelve ezzel. Az, hogy a he-

Rig Lajos, országgyűlési képviselő: 2018-ban érveimet
az egészségügyi kormányzat is elismerte és támogatta
Fotó: TVT
lyi aktív kórházi ágyak
léte szakmailag indokolt
volt, az is bizonyítja, hogy
érveinket 2018-ban a kormányzat, illetve személyesen Ónodi Szűcs Zoltán
egészségügyért felelős államtitkár is elismerte és
támogatta- hangsúlyozta
a képviselő. Hozzátette,
ha vissza lehet adni Ajkának az aktív ellátást a járvány után, ugyanúgy leírhatták
volna
a
kórházigazgatók,
hogy
Tapolcán is működjön a
15 ágyas aktív ellátás. Helyette a Deák Jenő Kórház
a veszprémi és ajkai kórházból vesz majd át ápolásra betegeket. 2012 óta
mondjuk, hogy milyen
veszélyekkel jár a kórházi
funkciók
csökkentése,
megszüntetése. Fenyvesi
Zoltán országgyűlési képviselő azt mondja, hogy

nem zár be a kórház, de
ez csak egy tipikus kommunikációs panel. Mint
épület valóban nem fogja
bezárni a kapuit a tapolcai kórház, de tudni kell,
hogy egy kórház attól
kórház, hogy van benne
két aktív szolgáltatás,
mondjuk belgyógyászat
és sebészet, plusz rendelkezik valamiféle rehabilitációs, krónikus, vagy éppen intenzív terápiás
ellátással. Ma eljutottunk
oda, hogy már 15 ágyért
is küzdenünk kell. Pedig
kell küzdenünk, hiszen
nem hagyhatjuk, hogy
egy olyan körzet, amely a
nyári szezonban akár
72000 ember ellátásáról
kell, hogy gondoskodjon,
végül teljesen aktív ágy
nélkül maradjon – adott
hangot véleményének Rig
Lajos. /tl/
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Hamarosan debütál a Tapolca Trail futóverseny
Június 19-én, szombaton
a diszeli Csobánc Művelődési Ház mellől, Tapolca Trail elnevezéssel
terepfutó verseny indul
a TVSE futó szakosztályaként működő Tapolcai
Trappolók
szervezésében- tudtuk meg Földesi
Józseftől, aki a tapolcai
önkormányzaton kívül
számos külső támogatót,
vállalkozókat, cégeket,
pincészeteket is a sportesemény mellé tudott állítani.
A versenyt hagyományteremtő szándékkal rendezik meg és rendhagyó lesz
abban a tekintetben, hogy
a futókat nyitott pincék
várják majd, ahol akár egy
jó rizlingfröccsel lekísért
friss pogácsa is segítheti a
felfrissülést és a jókedvet.
– Lassan már egy éve nem
rendezhetett senki versenyeket a vírusjárvány
miatt, most végre adott a

lehetőség. És nem mellékesen az is motivál bennünket, hogy vidékünkön
ne csak mások rendezzenek ilyen tömegsport
eseményeket, hiszen mi

A három táv akár
futás nélkül,
gyaloglással
is teljesíthető
szintidőn belül.
A leghosszab
útvonal a 21 kmes félmaraton
is képesek vagyunk rá –
mondta el lapunknak a
Tapolca Trail ötletgazdája és főszervezője Földesi
József ( Föci) szakosztályvezető.– Csodálatos természeti környezetben, a
Csobánc és a Kopasz-hegy
csúcspontjait is érintve egy
félmaratont rendezünk,

ahol 8, 11 és 21 kilométeres távot egyaránt jelöltünk ki az indulók számára. A rajt reggel 9-kor lesz
a művelődési háznál és
természetesen ugyanoda
térnek vissza a versenyzők. Nevezni az esemény
facebook oldalán lehet
egy űrlap kitöltésével, ahol
minden fontos információ
megtalálható. A támogatóknak köszönhetően a
díjazás sem marad el, a
tapolcai önkormányzat a
leggyorsabb versenyzőnek járó vándorserlegén
kívül számos ajándék jár
a résztvevőknek, a kategóriák legjobbjainak. Mivel
a verseny védett természeti környezetben zajlik,
a szabályok korlátozzák a
résztvevők számát. Földesi József elmondta, június 19-én személy szerint
100-150 résztvevőre számít, hiszen debütáló eseményről van szó és az ország számos egyéb tájain

Földesi József (Föci) száz, százötven résztvevőre számít már a debütáló, első versenyen is
Fotó: archív
is rendeznek versenyeket
ugyanebben az időben.
Egyébként a három táv
akár futás nélkül, túrázva
is teljesíthető, hiszen négy
óra a szintidő a 21 kilométeres távon. Az eseményt
többek között a Rockwool
Hungary kft, a Hotel
Pelion, a Fórum ABC, a
Dekorland Keszthely, a
Borsodi sör, a Zsolt-Fest

Kft, a Zsolesz Tanya, a
Csécs Lift kft, a Bakos
pince, a von Beőthy pince,
a Trió pince, a Csobánc
Bormanufaktúra és Farkas
János pincéje támogatja. A
szervezést a Tapolca VSE,
a Tapolcai Trappolók, a
Tapolcai Honvéd SE, Földesi József, Antalné Renner Irén és Szalkai Zsolt
látja el. /Töreky László/

Általa országos ismertségre, hírnévre tett szert a diákújság Játék, zene,
pedagógusa részére ma- szerkesztője, a szerkesz- kolai műsoroat állítottak tánc...

Tapolcai Nevelésügyért
Kitüntetés adományozható olyan személyeknek
és közösségeknek, akik
kiemelkedő
eredményt
értek el az óvodai, iskolai
és intézeti oktató – nevelő munkában, a tehetséggondozás
területén.
Magas fokú pedagógiai,
szakmai felkészültségük
alapján élen járnak az újszerű, hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
munkájukat kiemelkedő
szakmai felkészültséggel
végzik, mely hozzájárul
az intézmény jó hírnevének növeléséhez.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében
eljáró Tapolca Város
Önkormányzat Polgármestere Zentai Csaba
Tamás a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola

gas színvonalon végzett
oktató-nevelő munkája,
lelkiismeretes és sokrétű
pedagógusi tevékenysége elismeréséül Tapolcai
Nevelésügyért kitüntetést adományozott.
Zentai Csaba általános
iskolai tanulmányait a tapolcai 1. Számú Általános
Iskolában végezte, majd a
tapolcai Batsányi János
Gimnáziumban érettségizett. A gimnázium befejezése és egy év katonai
szolgálat letöltése után a
szombathelyi Berzsenyi
Dániel Tanárképző Főiskola történelem-népművelő szakos hallgatója lett, ahol 1988-ban
szerzett általános iskolai
tanári diplomát. Friss
diplomásként a tapolcai
3. Számú Általános Iskolában helyezkedett el,
majd 1989-ben kezdett el
dolgozni jelenlegi munkahelyén, a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában.
Több éve tanít történelmet, tanítványaival a megyei szaktárgyi versenyek
állandó résztvevője. Az
elmúlt évek során történelem tantárgyból tanítványai két megyei és két
országos első helyezéssel
is büszkélkedhetnek.
Zentai Csaba 2008 óta az
Alabárdos iskolaújság fő-

tőségi munkába nagy
lelkesedéssel vonja be tanítványait, az iskolaújság
az ő irányításával országos ismertségre, hírnévre
tett szert. Az Alabárdos,
Magyarország Diákújság Egyesületének versenyén négy különböző
évben is elnyerte az év
diákújságja
kategória
első helyezését, kétszer
pedig második lett. Az
újság hasábjain keresztül
a szerkesztő csapat folyamatosan tájékoztat az
iskola életéről, fontosabb
történéseiről, de emellett
számos országosan is ismert személlyel készítettek interjúkat. Zentai
Csaba az iskola életének
dokumentálásában
is
nagyon aktív. Rendszeresen készít fényképeket,
videofelvételeket az iskolai eseményekről, rendezvényekről, valamint
szerkeszti az iskolai honlapot.
Segítségével azok a gyerekek is lehetőséget
kapnak, akik egyébként
nem mindig sikeresek az
iskola hagyományos területein, nehezen tanulnak. Az iskolarádióban a
gyerekeket megtanítja a
különböző technikai eszközök használatára, irányításával rendszeresen
színvonalas rádiós és is-

össze. Gitározása elmaradhatatlan része az iskolai műsoroknak és a nőnapi köszöntéseknek, de
a Mikulás is az ő segítségével érkezik az iskolába.
A kitüntetett pedagógus
a humán munkaközösség aktív tagja, munkatársai mindig számíthatnak rá- kapott hangsúlyt
a méltatásban. Osztályfőnökként
közösséggé
formálja a rábízott gyerekeket, jó kapcsolatot
alakít ki a szülőkkel. Pedagóguspályáján oktatónevelő munkáját mindig
magas színvonalon, lelkiismeretesen végzi. Önmagával és tanítványaival
szemben is igényes. Diákjait önálló munkavégzésre, kreatív gondolkodásra, az új megoldások
keresésére ösztönzi. A
gyermekek szabadidejét
sokszínű tevékenységgel
szervezi, szakmai tudását
állandó továbbképzésekkel gyarapítja. Az elsők
között tanult informatikát, ismereteit az évek
folyamán folyamatosan
bővítette, és a munkája
során hasznosította. Nevelő-oktató munkáját az
interaktivitás jellemzi,
ezzel is elősegíti szaktantárgyának megszerettetését és az ismeretek mélyebb elsajátítását.

... folytatás a címoldalról...
A szervező Tapolca Kft., a
Tamási Áron Művelődési Központ munkatársai
légvárral, óriáscsúszdával,
fából készült játékokkal,
óriássakkal, kreatívsátorral és színpadi műsorokkal készültek a jeles eseményre. Ünnep volt ez a
fellépőknek is, akik szintén hosszú kihagyás után
állhattak színpadra, ezért
lelkesen, a taps mámorában fürdőzve mutatták
be műsoraikat a Palinta
Társulat, a Basic Táncstúdió, az Acro Dance SE, a
Tapolcai Musical Színpad
és Zajongó zenekar előadói is. Az egész napos
gyermekkacaj muzsikája,
az ínycsiklandozó tejfölös
sajtos lángos illata, visszahozta a várva várt nyár romantikáját és az emberek
reményét. /hg/

Az elmaradhatatlan kézműves foglalkozás Fotó: hg
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Két gimis osztály búcsúzott az idén A diktátum évfordulóján
...Folytatás a címoldalról...
Az épületen belül ezúttal
nem tartózkodott senki,
a szülők, hozzátartozók,
vendégek, tanulók és az iskola pedagógusai a gimnázium belső udvarára kihelyezett székeken foglaltak
helyet. Az önkormányzat
részéről Pass Sándor és
Puskás Ákos alpolgármesterek vettek részt az
eseményen. A Himnusz
hangjait követően Varga
Csaba és Nagy Flóra Sára
tanulók búcsúztak el a
11. osztályosok nevében
a ballagóktól, majd a 12/b
osztályos Pimper Klaudia
a végzősök nevében megható beszédben emlékezett
a gimnáziumban töltött
évekre, illetve kedvelt osztályfőnökeik, Lenner László és Barcza Tibor odaadó
munkájára, támogatására.
Varga Tiborné igazgató

A gimnázium udvarán zajlottak az események Fotó: mt
ünnepi beszédében többek között a végzős diákok
helytállását, tehetségét és
sikereit méltatta, külön
megemlítve, felsorolva a
tapolcai gimnázium rendszeresen kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulóit. A jutalomkönyvek
kiosztása sem maradt el,

A város és a gimnázium vezetői a ballagáson Fotó: mt

amely
hagyományosan
azoknak a tanulóknak jár,
akik tanulmányi munkájukon túl, szép versenyeredményeket értek el tudományos - , tanulmányi-,
sport-, vagy művészeti tárgyú megmérettetéseken. A
Biztatás Alapítvány által
adományozott Batsányidíjat az idei ballagáson
Varga Sára és Kovács Benedek végzős diákok, a Batsányi jutalmat Ihász Dominika ballagó vehette át Dr.
Szipőcs István elnöktől. Az
eseményt a Tapolcai Média
élőben közvetítette, a felvétel teljes terjedelmében
jelenleg is megtekinthető a
Tapolcai Média, a Tapolca
Város Hivatalos Oldala és
a Batsányi János Gimnázium és Kollégium facebook
oldalán. /tl/

101 éve, az első világháborúban győztes hatalmak ráerőltettek Magyarországra egy olyan békeszerződést,
amely máig ható súlyos károkat okozott a nemzetnek.
Tapolca Város Önkormányzatának képviselői és az
Egységben Tapolczáért Egyesület tagjai szalagkötéssel, néma főhajtással, gyertyagyújtással emlékeztek a
Köztársaság téri Trianon emlékműnél a szomorú évfordulón. /tl/

Dolgoztak, de tanultak is a tapolcai izraelita temetőben

Intézményi
közösségi
szolgálat keretében, a
tapolcai zsidó temető
takarításán
dolgozott
egy osztálynyi batsányis
gimnazista az elmúlt napokban. A temetőt körbeölelő magas kőkerítés
egy sikeresen elnyert pályázatnak köszönhetően
újult meg a közelmúltban, ehhez a projekthez
kapcsolódott a diákok
társadalmi munkája.

Vidosa Károlyné és Vidosa Márta Szonja a helyi
izraelita hitközség és a
Tapolcai Értékmegőrző
Egyesület nevében fogadta Riba Erzsébet osztályfőnök osztályát. A diákok mielőtt munkához
láttak volna, kísérőik által
történelmi, helytörténeti
ismereteket is szerezhettek. Így némi képet alkothattak a tapolcai izraelita temetőben nyugvó
prominens személyekről,
de számos, a zsidóságot
érintő általános és hely-

történeti érdekességgel és
ismeretanyaggal is gazdagodtak, többek között
az izraelita temetkezési
szokásokat, rituálékat is
megismerhettéktudtuk meg Vidosa Márta

Mielőtt munkához
láttak volna
a fiatalok, sok
mindent
megtudhattak a
zsidóság
történetéről
és temetkezési
szokásairól
Szonjától. Riba Erzsébet
tanárnő szerint, a fiatalok ebben a környezetben sokkal könnyebben
fogadnak be ismereteket, az iskola falain belül
megszokottnál nagyobb
érdeklődést mutatnak a
múlt, a történelem iránt,
ami későbbi tanulmánya-

ik folyamán is jól hasznosulhat. Vidosa Károlyné lapunknak elmondta,
az elmúlt időszakban a
tapolcai zsidó temető
rendbetételének ügye a
Tapolcai
Városszépítő
Egyesület Nőklubja, illetve annak vezetője Varga
Károlyné révén kapott
lendületet, félszáznál is
több szorgalmas tapolcai,
tenni akaró ember vett
részt a munkálatokban,
amelyeket önkormányzati és pályázati források
segítettek. A hosszú éveken keresztül elhanyagolt
temetőben így közel 150
síremlék bukkanhatott
elő a vadnövényzetből,
különleges szépségű sírkövek tucatjait emelték ki
az enyészetből, állították
fel és tették látogathatóvá
a civilek és a szakemberek. A MAZSIHISZ, mint
a temető tulajdonosa, az
ország sok zsidó temetőjét igyekszik rendben tartani, pénzeszközeik ehhez
szűkösek, így társadalmi

A tapolcai gimnazisták osztályfőnökükkel és a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület képviselői
Fotó: tl
összefogás nélkül aligha lett volna lehetséges
idáig is eljutni. Jelenleg
az jelenti a legfőbb kihívást, hogy az elkövetkező hónapokban, években
miképpen biztosítható a
kulturált állapotok fenntartása a temetőkertben.
Ez idáig a helyi összefogás és segítőkészség példaértékű volt. Legutóbb

például a temetőben ös�szegyűlt több konténernyi építési és egyéb hulladékot szállította el egy
vállalkozó saját költségén,
de a tapolcai önkormányzat is több alkalommal
segítette a munkálatokat. Várhatóan a tapolcai
gimnazisták sem először
és utoljára segítik az értékmegőrző munkát. /tl/
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Csendes ünnep a Dobó lakótelepen
Dobó István várkapitány
szobrának
koszorúzásával kezdődött, majd
a városrész bejárásával
folytatódott május 29-én,
szombaton a Dobó Városrész napjának korábbi
színes eseményeit helyettesítő rendezvény.

A jelenlévők, köztük a városrész képviselője Horváth Gábor és Dobó Zoltán polgármester közösen
bejárták a lakótelepet és
megtekintették a közelmúlt fejlesztéseit: az óvoda
melletti felújított csapa-

dékvíz-elvezető rendszert,
a Billege utca és Klapka
György utca kereszteződésénél megújult játszóteret, és vele szemben, a
Cselle-Ház Kft. segítségével kialakított sport- és
közösségi parkot is. A Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület, mint katonai
hagyományőrző szervezet,
2007-ben szervezte meg
először a Dobó Városrész
Napját. Tavaly a járvány
miatt kulturális és szórakoztató rendezvények
nélküli koszorúzásra került sor Dobó István mell-

A helyben lakóknak nyújthat felfrissülést az új park Fotó:tl

szobránál. - Sajnos az idei
évben is érdemben befolyásolta a járvány a városrész ünnepét- mondta el
Horváth Gábor elnök. A
képviselő hozzátette, hogy
a rendezvényre szánt költ-

A hagyományos
Dobó napi
programok
helyett idén a
rendelkezésre álló
összeget
különböző
fejlesztésekre
fordították
a városrészben
ségkeretet idén a városrész
fejlesztésére fordították.
Felújították az óvoda melletti csapadékvíz elvezető rendszert, valamint
a Billege utca és Klapka
György utca kereszteződésénél megújult a játszótér, vele szemben pedig
kialakítottak egy Sport és
Közösségi helyet. Szívből

Horváth Gábor a névadó mellszobránál
remélem, hogy 2022-ben
egy színvonalas rendezvénnyel ünnepelhetjük városrészünk névadásának
54. évfordulóját. Ugyanakkor köszönetemet fejezem
ki a Cselle-Ház Városüze-

Fotó: tl

meltetői Kft. dolgozóinak,
hogy munkájukkal lehetővé tették, hogy egy rendezett környezetben, ha
jelképesen is, de ünnepelhetünk-fogalmazott Horváth Gábor. /tl/

Feltámadt egy Nohab, de vajon miért lett zöld?

Műszakilag és esztétikailag is megújult egy külföldről behozott Nohab
mozdony a közelmúltban. A felújítási munkák
egy része Tapolcán készült el, a végeredményre, a Tapolcáról aznap
Celldömölkre visszatérő
zöld Nohabra sok mozdonyrajongó volt kíváncsi vasárnap.

A mintegy 150 milliós magánerős beruházás költsége megtérül, hiszen sokak
kedvenc mozdonya Magyarországon hamarosan
munkába áll- tudtuk meg
Szántó Andrástól, a mozdony felújítását megrendelő Komplex Rail Vasúti

Szolgáltató Kft. ügyvezetőjétől. Az eredetileg
is zöld Nohab mozdony
Norvégiában kezdte pályafutását, az ottani állami
vasúttársaságnál szolgált a
nyolcvanas években. Később egy svéd magánvasút-társaság vásárolta meg,
Svédországban nagyjából
egy évtizeden át teherszállító munkát végzett,
majd
kisebb-nagyobb
hibák miatt kivonták a
forgalomból és kerekek,
illetve forgóvázak nélkül
egy faállványon várta a véget. – Amikor egy barátom
meglátta ezt a kiszolgált
mozdonyt, megállapította,
hogy jó állapotban van, és
maga a konstrukció is jó,

Sok vasút- és mozdonyrajongó volt kíváncsi a tapolcai műhelyből előgördülő, felújított Nohab mozdonyra a közelmúltban
Fotók: tl

Szántó András (jobbról): „A Nohabunk visszakerül
Celldömölkre, ahol alákerülnek a vontató motorok

érdemes felújítani. Üzleti
alapon szereztünk két forgóvázat a Nohab GM Alapítványtól, ami alkalmas
volt arra, hogy behozzuk
a Nohabot Magyarországra- árulta el a cégvezető. – Eközben két régi
forgóvázat felújítottunk,
hogy mire a mozdony
ideér, fel tudjuk szerelni

rá. A felújítás egyébként
Celldömölkön kezdődött
a Swietelsky Vasúttechnika Kft műhelyében. Itt
Tapolcán a főáramkör és
vezérlési áramkör átkábelezése volt a legfőbb
feladat. A mozdony most
visszakerül Celldömölkre,
ahol alákerülnek a vontató
motorok, csak ezután gör-

dülhet ki egy futópróbára.
Nohabunk egyébként eredetileg zöld színben jött ki
a gyárból, később pirosra
festették, majd újra zöldre Svédországban. Mivel a
Komplex Rail Kft. flottaszíne is zöld, így továbbra
is a zöld szín mellett döntöttünk- árulta el Szántó
András. /Töreky László/
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Helyi mesterember vehette kézbe az első Tapolca városkártyát
Giczi Béla részére ünnepélyesen adta át Dobó
Zoltán polgármester és
Böröndy Tamás irodavezető a legelső, névre kiállított plasztik Tapolca
városkártyát a tapolcai
Tourinform Irodában az
elmúlt hét elején.
Az eseményen a modern
informatikai hátterű városkártya rendszert létrehozó EFOP projekt vezető

szakemberei is részt vettek. Az előzetesen felvett
személyi adatok alapján,
új tulajdonosának adataival a Tourinform iroda információs pultjánál névre
szólóan nyomtatták ki a
megjelenésében is impozáns plasztik kártyát, amelyet Böröndy Tamás irodavezető adott át a tapolcai
igénylőnek. Giczi Bélának
Dobó Zoltán polgármester
gratulált elsőként és remé-

Buzás Balázs: A legfőbb cél, hogy támogassuk a helyi
vállalkozásokat és a fogyasztókat egyszerre
Fotó: tl

Ámokfutók

Az országos médiában
néhány hét erejéig az
ámokfutó szóval forrt
össze Tapolca neve.
Amikor ezt emlegetjük,
általában nem is gondolunk arra, milyen érdekes háttere van nyelvi
szempontból. A jelen
írás a tükörszavak viselkedését mutatja be röviden.
Amikor tükrök közé megyünk, egyszerre többet
is látunk magunkból:
ahány tükör, annyi mi.
Sőt, ha a tükrök egymás
felé néznek, például egy
próbafülkében, vagy a
versailles-i kastély híres
galériájában, még a tükörképeink is megsokszorozódnak, így végül
számtalan hasonmásunk
lesz.

nyét fejezte ki, hogy a kártya újdonsült tulajdonosa
sokszor és sok helyen tudja majd felhasználni a Tapolca városkártyát és így
családtagjaival együtt az
elérhető kedvezmények élvezője lesz. A Tapolcai Média kérdésére válaszolva
Buzás Balázs projektmunkatárs elmondta, hogy a
Tapolca városkártya létrejöttének legfőbb célja,
hogy a helyi vállalkozókat
segítse azáltal, hogy termékeik, szolgáltatásaik a
kedvezményekre jogosult
kártyatulajdonosok egyre
bővülő körét érjék el. – A
mai napig közel harminc
helyi termelő, szolgáltató
lépett be a rendszerbe és
bízunk benne, hogy ez a
kör a jövőben jelentősen
bővülni fog-fogalmazott.
Megtudtuk, a Tapolca városkártya ugyan bankkártya méretű plasztik változatban is igényelhető, de
valójában a tapolcakartya.
hu internetes oldalon
megtehető regisztráció is

Giczi Béla a első Tapolca kártya tulajdonosa és a kártyát kiállító Tourinform iroda munkatársai
Fotó: tl
elég ahhoz, hogy valaki
kártyatulajdonos legyen
annak fizikai értelemben
vett birtoklása nélkül. Ehhez mindössze személyi
adatokra, e-mail és telefonos elérhetőségek megadására lesz szüksége az
igénylőnek. Ugyanezen az
oldalon a kedvezmények
igénybevételéhez szükséges minden tájékoztatást

megkap a virtuális városkártya tulajdonosa is. A
tapolcai Tourinform iroda
munkatársai pedig azt ígérik, hogy a regisztrációban
és a kártya kiváltásában
minden hozzájuk fordulónak segítenek és szívesen
válaszolnak a kártyával és
annak használatával ös�szefüggő kérdésekre is.
/Töreky László/

GONDOLATOK A TÜKÖRSZAVAKRÓL

Mi történik akkor, ha
szavak kerülnek olyan
tükrök közé, amiket a
világ nyelvei tartanak?
Bizony, azok is megsokszorozódnak. A szó-tükörképek – pontosabban
tükörszavak – közötti
hasonlóságot azonban
nem könnyű észrevenni. Csak azok látják meg,
akik közelebbről is tanulmányozzák ezeket a
szavakat, ugyanis nem
a kinézetüknek (hangalakjuknak), hanem a
tartalmuknak a hasonmása jön létre egy vagy
több másik nyelvben.
A magyar állatkert és a
német Tiergarten első
hallásra és ránézésre például két teljesen különböző szónak tűnik, ám
ugyanúgy épülnek fel:
az állat jelentésű Tier és
a kert jelentésű Garten
szóból. Ugyanígy a finnben: az eläintarha = állatkert az eläin = állat és
a tarha = kert tagokból
áll, miközben az angolban, a franciában vagy
az olaszban a zoo szót
használják ugyanerre,
ami a zoologicalgarden
/ jardin zoologique /
giardinozoologico = zoológiai, azaz állattani (és
nem állat-) kert rövidítése. Érdekesség, hogy az
angol nyelv hatására ma

már a németben is gyakori a Tiergarten mellett
a Zoo is. Mi történt tehát
a Tiergarten szóval a magyarban? Lefordították a
szóösszetétel két tagját,
amelyek akkor már nálunk is léteztek különkülön, és ezekből egy
saját új, összetett szót
hoztak létre ugyanennek
az intézménynek a jelölésére.
Van, amikor a nyelv csak

A tükörszavak
forrása kettős:
részben
jövevényszavak,
melyeket idegen
nyelvekből
vettünk, részben
pedig belső
keletkezésűek...
részben fordítja le a külföldi mintát: az egyik
felét meghagyja eredetiben, a másik felét pedig
kicseréli a magyar megfelelőre. Így született
meg a címbeli ámokfutó
a német Amokläufer-ből,
amelynek utótagja a futó
jelentésű läufer, előtagját
viszont fordítás nélkül
átvettük a szó egyedisé-

ge miatt: az amok a maláj kultúrában a gonosz
szellemtől megszállt emberek őrült, dühöngő,
kontrollálhatatlan viselkedését jelölte. A kifejezést ugyanilyen szerkezettel használják például
a török (amokkoşucusu)
vagy
az
észt
(amokijooksja) nyelvben,
hasonlóan az angolban
(runningamok) ésa franciában (coureuramok),
míg az olaszban és a
spanyolban egyáltalán
nem szerepel az amok,
és csupán „őrült futó”ként (corridorepazzo /
corredorloco) utalnak rá.
A tükörfordítás nem
csak összetett szavaknál
működik. Néha egy felhasználható szó ötlete és
a szóképzés módszere a
hasonmás. A pincé-ből
lett pincér például a német Keller-ből alkotott
Kellner mintájára született meg a magyarban.
Nem csupán a véletlen
hozta az anyag és anya
szavak
hasonlóságát
sem: az anya továbbképzésének az ötletét e jelentés kifejezésére ezúttal a
latin nyelv szolgáltatta,
amelyben a materia =
anyag szó alapja a mater = anya volt. A latin
szó először egyébként
eredeti
hangalakjával

került be a magyarba:
amíg anyag szavunk meg
nem született, addig a
matériá-t
használtuk
helyette. Továbbképzett
alakja a materiális, tükörfordításban anyagi
vagy anyagias.
A tükörszavak forrása tehát kettős: részben
jövevényszavak,
mert
megalkotásuk ötletét és
módszerét idegen nyelvből vettük, részben pedig belső keletkezésűek,
hiszen a nyelv voltaképpen önmagán belül, már
meglévő szavainak és/
vagy képzőinek a felhasználásával
alkotta
meg őket.

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.”
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Bronzérmet szerzett a TÖFC Földharcban nagyon jók
Befejeződött a megyei
III. osztályú labdarúgó
bajnokság. A Tapolcai
Öregfiúk FC elérte kitűzött célját és ebben a
pandémiával és sérülésekkel tűzdelt szezonban
is sikerült a dobogón végezni.

Gi Grappling Korosztályos Versenyt szerveztek
Kecelen, ahol tapolcai
versenyzők is tatamira
léptek. A ZR Team Farkasok fiatal sportolói szép
eredményekkel
gazdagodtak a látványos versenyen.

Az Öregfiúknak 24 mérkőzésből 16-szor sikerült
megszerezni a győzelmet,
4 döntetlent játszottak és
csupán 4-szer kaptak ki,
így 54 pontot gyűjtve a
dobogó harmadik fokára
állhattak fel.
Az utolsó 5 forduló eredményei: TÖFC – Balatonszepezd 0:0. Nagy iramú
mérkőzésen mindkét kapu
többször forgott veszélyben, de nem bírtak egymással a csapatok. Diszel
SE -TÖFC 0:4. Gólszerzők: Szőcze Csaba 2, Szabó Zoltán , Stiglicz András. A győzelem nagyobb
arányú is lehetett volna a
lelkes hazaiak ellen. Zalahaláp – TÖFC 1:4. Csak

A gi grappling egy földharcra
specializálódott
hibrid sportág, valahol a
brazil jiu jitsu és az olimpiai birkózás között helyezkedik el. A birkózással
ellentétben nem az ellenfél
két vállra fektetése a célja
a küzdő feleknek, hanem
rákényszeríteni az ellenfelet a küzdelem feladására
különböző technikák, mint
fojtások és ízületi feszítések
alkalmazásával, ütések bevitele nélkül. A küzdelem
pusztakezes, kesztyű és
bandázs nem használható.
Cipő sem hordható, a tatamira mezítláb kell fellépni.
Magyarországon a 2000-es
évek közepétől indult fejlődésnek a grappling, ahogy
a brazil jiu jitsu is egyre
inkább elterjedt, így mind
többen és többen tanulták
meg a földharc technikáit. Azóta folyamatosan
bővül a versenyzők köre.
Van ugyanis a grapplingnek néhány különleges
tulajdonsága, mely más
rendszerekben nincs meg.
A grappling nem harcművészet, hanem egy szabályrendszer. Szabályozott
körülmények közé tereli a
küzdelmet és ott használhatók a ju jitsu és a birkózás technikái. E szabályrendszer különlegessége
abban rejlik, hogy teljes
erejű küzdelmet enged
meg, miközben a sérülés

Nagy Béla 17 gólig jutott

Fotó: hg

a második félidőben sikerült meggyőző fölényt
kialakítani. Gólszerzők:
Nagy Béla 2, Szabó Zoltán,
Szőcze Csaba. Monostorapáti – TÖFC 2:3. Az első
félidő 2:0-s eredményét a
hazaiak kiegyenlítették, de
a hajrában lőtt gól vendég
győzelmet
eredményezett. Gólszerzők: Szőcze
Csaba 2, Szabados Ádám.
TÖFC – Nagyvázsony 4:3.
A vendég vezető gólt kö-

vetően végig a hazaiaknál
volt az előny a kemény
mérkőzésen. Gólszerzők:
Tell Tamás 2, Szabados
Ádám, Nagy Béla. A csapat házi gólkirálya Szőcze
Csaba lett 25 góllal, mögötte Nagy Béla végzett
17 góllal, a további 36 gólt
13 játékos szerezte. A csapat az évzáró, éremkiosztó
családi rendezvényét június 26-án 16 órakor tartja a
Városi Sporttelepen. /hg/

Május végi aranyeső

KOSÁRLABDA

A tavasz utolsó hétvégéjén a TVSE Kosárlabda
Szakosztályának 3 korosztályos csapata is a megyei elsőségért játszott.
Az U14-es lányoknak a
Várpalota, az U16-os fiúknak a Pápa, az U18-as
lányoknak pedig az Ajka
ellen kellett nyerni és
mindhárom csapat hozta
a kötelezőt.
A Megyei Lány Junior
Bajnokságban
szereplő
U18-as lányok a Csermák
József Rendezvénycsarnokban szerezték meg az
aranyérmet. Az Ajka- Tapolca párharcban 14-16
éves játékosaink újabb
nagyarányú
győzelmet
értek el a zárómérkőzésen
is.
Tapolcai Oroszlánok – Ajkai Kosárlabda Utánpótlás SE 66:23. Pontszerzők:
Pálosi Laura 15/12, Mohos
Emma 13/6, Kamon Aliz
10/6, Süle Boglárka 7/3,
Benczik Sarolta 5/3, Molnár Dóra 5, Kovács Viktória 4, Szabó Jázmin 3/3,
Gerics Izabella 2, Oruci
Júlia 2. A lányok veretlenül lettek bajnokok. Az
U16-os fiú csapat két győzelemmel zárta a megyei
bajnokságot és szerezte
meg ezáltal az elsőséget.
Tapolcai Sziklák – Pá-

Magabiztos U14-es győzelem
pai KC 77:63. Pontszerzők: Fáncsi Dorián 25/3,
Muzsi Balázs Ferenc 14,
Magáriusz Gergő 10/6, Boros Brúnó 9/3, Zengői Roland 8/3, Kontér Máté 6/3,
Papp Botond 5/3. Várpalotai KK – Tapolcai Sziklák
26:98. Pontszerzők: Papp
Botond 16, Kontér Máté
14, Boros Brúnó 13, Bódis
Botond 11/9, Zengői Roland 11/9, Magáriusz Gergő 11/3, Fáncsi Dorián 9,
Muzsi Ferenc 7, Bors Dániel 2, Molnár Bálint 2, Makkos Bence 2. Ugyancsak veretlenül, 6 győztes meccsel
lettek a megye legjobbjai.
A Serdülő (U14) Bajnokság záró mérkőzéseit Ba-

Fotó: TVSE

latonfüreden játszották a
Párducok és fölényes győzelmekkel szerezték meg
az első helyet. Várpalotai
Gepárdok – Tapolcai Párducok 29:39. Pontszerzők:
Kovács Viktória 16, Pálosi
Laura 13, Mohos Emma
8, Takács Lara 2. Tapolcai Párducok – Fűzfői AK
73:33. Pontszerzők: Mohos Emma 15/3, Oruci
Júlia 12, Kovács Viktória
9, Szabó Jázmin 8, Pálosi Laura 7, Takács Lara 6,
Gerics Izabella 6, Oruci
Jesszika 4, Zengői Laura 4,
Szánti Bibiána 2. A serdülő bajnok tapolcai alakulat
négy mérkőzésen át nem
talált legyőzőre. /hg/

lehetőségét minimalizálja.
A gi grappling versenyszámokban tilos az ütés
és rúgás, viszont nagyon
nagy a technikai repertoár,
amelyet lehet használni. A
grappling korosztályos, a
legkisebbektől az idősekig,
mindenkinek ad lehetőséget a versenyzésre. Molnár
Gábor tanítványai négy
korosztályban indultak a
keceli versenyen. A lányoknál ifjúsági 1 korosztályban, kezdő 42 kg-os kategóriában Kovács Rozina a
2. helyen végzett. A fiúknál
gyermek 2 korosztályban
a 38 kg –osok között Sajcz

Haladó 50 kg-os kategóriában Dobay Bendegúz
Megyer első lett
Fotó: helyszíni felvétel
Gábor Lőrinc a harmadik
lett, ifjúsági 1 korosztály,
kezdő 42 kg kategóriában
Bágya Benjámin harmadik,
haladó 38 kg kategóriában
Sajcz Kálmán Miksa második, haladó 46 kg-osok
között Kovács Luca harmadik, míg haladó 50 kg-os
kategóriában Dobay Bendegúz Megyer első lett. Az
ifjúsági 2 korosztály, kezdő
73 kg-os kategóriában induló Tál Gergely megnyerte
csoportját. Haladó 73 kgban Molnár Bátor bronz,
veterán 2 korosztály 84 kgos kategóriában Császnek
Zoltán szintén bronz érmet
szerzett. /hg/

Szép vívó sikerek Szolnokon
Sokéves hagyományt követve Szolnokon rendezték meg a legfiatalabb
párbajtőrözők vidékbajnokságát, ahol a Tapolca
Vívóklub is képviseltette
magát.
A vívás sportág is kezd
visszatérni a régi kerékvágásba és sorra rendezik a
versenyeket, ahol rendre
pástra lépnek tapolcai párbajtőrözők is. Így történt
ez az Utánpótlás Vidékbajnokságon, Szolnokon
is, ahol a következő eredmények születtek: Egyéni
Gyermek
kategóriában
Konczek Lina Melodi 2.
újonc leány kategóriában

Cserép Dorina 1. helyen
végzett. Az újonc fiúknál Süketes Miklós Csaba
megszerezte az 1. helyet,
serdülő leányoknál Konkoly Evelin a 6. Serdülő
fiú kategóriában: Süketes
Miklós Csaba 5., a leány
gyermek csapat a 6. helyet
szerezte meg Bolla Sára,
Hegyi Dorka, Konczek
Lina Melodi felállásban. A
Bolla Sára, Cserép Dorina, Hegyi Dorka, Konczek
Lina Melodi alkotta újonc
csapat a dobogó 2. fokára
léphetett. A serdülő csapat,
Cserép Dorina, Cséri Sára,
Konczek Lina Melodi és
Konkoly Evelin bronzérmes lett. /hg/
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Tomboltak, mert jött az ISZKIRI a Mammuttal
A népszerű ISZKIRI zenekar élő koncertjeit kapták gyermeknapi ajándékba a város kisdiákjai
a Wass Albert Könyvtár
és Múzeumtól egy tavaly
rendezvényekre elnyert
CLLD-s pályázat eredményeként.
A helyszín a Tamási Áron
Művelődési Központ színházterme volt, ahol a Bárdos iskola, a Kazinczy és
Batsányi tagintézmények
és a Nagyboldogasszony
katolikus iskola tanulói
külön-külön koncert eseményeken tombolhattak a
lendületes és vicces dalokra és a zenekar tagjainak
nem kevésbé humoros ös�szekötő szövegeire. A kifejezetten mókás hangvételű gyermekdalairól híres
négytagú ISZKIRI akkora
hangulatot csinált a zenéjével és szövegeivel, hogy
a színházi székek már ez
első perctől teljesen feleslegessé váltak. A gyerekek
felpattantak, táncoltak, ugráltak, régen tapasztalt önfeledt hangulat uralkodott
a TÁMK színháztermében.
A rendkívüli jókedv hamar
átragadt a pedagógus kísérőkre is, akik vagy maguk is
mozogni, táncolni kezdtek,
vagy egyszerűen csak mosolyogva, nevetve örültek a
harsány gyermeki boldogságnak. A Jön a Mammut,
az Ijedős Szuperhős, Az
autót vezet a manó, A felmászott a ló a fára és egyéb
vidám dalok élőben az igaziak, hiszen Baraczka Gergő, Dombi Ádám, Csikós
Péter és Oláh Gábor hangszereik és a gyermeklélek
nagymesterei egyszerre.
A végén ahogy egy jól si-

Az ISZKIRI együttes a TÁMK színpadán
került felnőtteknek szóló
koncerten szokás, felhangzott a “vissza-vissza-vissza”
skandálás is, amire persze
ki mert volna nemet mondani… Az ISZKIRI egyébként – az együttes elmondása szerint- egy modern,
vagány gyerekzenét játszó
zenekar. Tagjai gyakorló
apukák, akik főállásban is
gyermekekkel foglalkoznak, ugyanakkor évtize-

Fotó: tl

dek óta profi zenészként is
működnek. Koncertjeiken
sok-sok saját szerzemény
mellett, gyakran felcsendülnek a legnépszerűbb
gyermekdalok is. /tl/

Házasságkötés
2021. 05. 29.
Kovács Nikolett
Hováth Gábor
2021. 06. 01.
Rohonczi Zita
Németh Péter
2021. 06. 05.
Horváth Szilvia
Koronczi Tibor
2021. 06. 08.
Bakos Brigitta
Farkas Zoltán
2021. 06. 08.
Szabó Angelika
Rohonczi Ákos Gyula

Élettársi kapcsolat
2021. 06. 05.
Eszéki Vivien Mónika
Hadnagy Krisztina

Kevés kedvesebb esemény létezik egy óvodai „ballagásnál”. A napokban a Szent Erzsébet ovi kisöregjei búcsúztak el intézményüktől. Tették ezt szórakoztató, játékos
formában, biztonságos körülmények között, szüleik,
pedagógusaik szeretetteljes figyelmétől kísérve. Fotónkon Kornélia nővér kedves szavakkal búcsúztat
/tl/

