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50 éves lett a táncegyüttes

Hatalmas élmény volt, lenyűgöző előadás, gratulálunk, büszkék vagyunk rátok…- ilyen és ehhez hasonló szavakkal
dicsérte a közönség a Tapolcai Média facebook oldalára feltöltött fotók alatt a Batsányi Táncegyüttes táncosait, akik az
együttes fennállásának félszáz évét nagyszabású gálaműsorral koronázták meg a Csermák József Rendezvénycsarnokban szeptember 4-én este. Az 50 éves születésnaphoz méltó módon, a szervezők meghívták táncolni azokat a régi tagokat is, akik ma már csak nosztalgiával gondolnak az együttesben eltöltött éveikre. A nagyjából százfős aktív tagság
mellett, közel ötven korábbi batsányis táncos fogadta el a meghívást és persze a vele járó próbákat, hogy a színpadon
ismét megmutassa, hogy nem múltak el nyomtalanul azok a régi szép idők... Folytatás a 4-5. oldalon...
Fotó: tl

Átadták a centerpályát
A
„TOP-7.1-1-16-HESZA-2020-01781 Kulturális és sportprogramok
időseknek, fiataloknak a
TIAC szervezésében” elnevezésű projekt megvalósítása immár harmadik
mérföldkövéhez érkezett.

Takács Gábor méltatja a fejlesztést

Fotó: hg

A tavalyi évre tervezett,
azonban a pandémia miatt
csúszó centerpálya avató

mérkőzésre augusztus végén került sor. A korábban
beharangozott Dunaszerdahely csapata, az utolsó
pillanatban mondta vissza
a meghívást, hivatkozva az
eredménytelen bajnoki szereplésükre. A TIAC vezetősége gyorsan újratervezte
a programot, hiszen volt B
és C forgatókönyv is. Szerettek volna első osztályban

16. SZÁM

6. oldal

Megváltozott a belváros
közlekedési rendje- írtuk
nyomtatott újságunk és a
Tapolcai Média digitális
felületein és némi izgalommal figyeltük, hogy
miként sül el a változás. A
Facebook hozzászólók általában szkeptikusak voltak, sokan forgalmi fennakadásokat, baleseteket
vizionáltak az új helyzetet
lemodellező ábrázolásunk
és videónk alatt. Mi, akik
egy kicsit többet tudtunk
a beruházás hátteréről és
arról a folyamatról, ami
ma is zajlik a buszmegálló környékén, még mi is
aggódtunk, hogy vajon jól
működik-e majd a gyakorlatban is a mérnöki
elképzelés... És örömmel
láttuk, látjuk, hogy működik. A „rutinból közlekedés” kezdeti csetlésbotlásai után, szinte már
meg is szoktuk, mintha
soha nem lett volna másként. A szkeptikus hangok pedig közben lassan
elhalkultak...A jól megszokott dolgokhoz általában ragaszkodunk, hiszen
ragaszkodásunk
egyik
alappillére a megszokás. A
változásoktól pedig gyakorta ódzkodunk, hiszen
bizonytalanná tesznek,
mintha az lenne sokunk
lelkébe kódolva, hogy
„nem lesz ennek jó vége”.
Gyakran már akkor szól
ez a belső hang, amikor
még el sem kezdődött az
új…
/Töreky László/
szereplő együttest meghívni
az ünnepélyes gálamérkőzésre, azonban az MLSZ
érvényben lévő COVID
szabályozásai miatt, – mely
előírja, hogy mind a hazai,
mind a vendégcsapat tagjainak, kísérőinek, érvényes negatív PCR teszttel
kell rendelkezni ...Folytatás
a 7. oldalon További fejlesztések jönnek címmel...
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Becsöngettek a Bárdosban is
A Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola székhelyintézmény
diákjai
számára is megkezdődött a 2021/22-es tanév
szeptember első napján.
A tanévnyitó ünnepséget
hagyományosan az iskola udvarán tartották meg
kora délelőtt.
A tanulók bevonulását és a
Himnusz hangjait követő-
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en Gál Attila intézményvezető-helyettes köszöntötte
a diákokat, pedagógusokat,
szülőket, továbbá a város
polgármesterét, az önkormányzat több jelenlévő
képviselőjét, majd átadta
a szót az iskola igazgatójának. Bajner Imre beszédében reményét fejezte ki,
hogy a vakáció ideje alatt
mindenkinek sikerült kipihennie az elmúlt tanév

fáradalmait, hogy “teljes
erővel, tenni akarással, teli
tudásvággyal vághasson
neki az új tanévnek”. Az
igazgató külön köszöntötte az intézmény több, mint
félszáz elsősét, akiket arra
kért, hogy tegyék fel a kezüket, ha nagyon várták
már a mai napot. A kis kezek szinte egyszerre lendültek a magasba. – Örülök,
hogy így vártátok az iskolát, hiszen mi is ugyanilyen
nagy érdeklődéssel és szeretettel vártunk benneteket- reagált a kicsik őszinte és megmosolyogtató
megnyilvánulására Bajner
Imre. – Ne feledjétek, hogy
a mai naptól már igazi
bárdosos diákok vagytok
ti is, nektek is szól a csengőszó- mondta. A szülőket
arra bíztatta az igazgató,
hogy tartsák szorosan a

kapcsolatot a tanárokkal,
tanítókkal, bízzanak bennük, szakmai tudásukban,
merjenek kérdezni és bízzanak gyermekeikben is,
bíztassák őket, hogy igen,
“ez neked menni fog”. Az
idei tanév végzőseihez is
szólt Bajner Imre, rámutatott, ahhoz, hogy továbbtanulási terveik valóra válhassanak, sokat kell még
tenniük. – Ebben viszont
segítenek a tanáraitok, csak
élni kell a lehetőségekkel és
akkor biztos lesz a sikerígérte. A Bárdos felsőbb
osztályosainak pedig azt
mondta az igazgató, hogy
a tanév során végig odafigyelő szeretettel viszonyuljanak az iskola kis elsőseihez. – Vigyázzatok rájuk és
tanítgassátok őket az iskola
házirendjére, szokásaira –
kérte. /tl/

Tűz a halápi hulladéklerakóban
A nagyokkal vonultak be a kicsik. Remélhetőleg a tanév során is számíthatnak majd rájuk
Fotó: tl

Veszprém megyében is fiatalítja
járműállományát a Volánbusz

Dr. Pafféri Zoltán a Volánbusz elnök-vezérigazgatója:
Júniusban összesen 5 darab MAN Lion’s City GL A23
típusú csuklós járművet állítottunk forgalomba Veszprém megye útjain, ezeket most újabb 33 környezetkímélő, kényelmes és korszerű jármű követi, 2,059 milliárd forint összértékben.
Fotó: Volánbusz
Fiatalodik Veszprém megye járműállománya, hamarosan 33 darab Credo
Econell 12 típusú autóbusz kezdi meg szolgálatát.
Az új járművek beszerzésére a Volán Buszpark
Kft. idén év elején írt ki
közbeszerzési eljárást. A
kiemelkedő nagyságrendű
fejlesztés keretében három
autóbuszgyártó szállítja

a több mint 500 környezetkímélő,
dízelüzemű
járművet a Volánbusznak
2022 elejéig. Az új buszokkal országszerte találkozhatnak majd az utasok. A
közlekedési társaság kiemelt célja továbbra is a
biztonságos és kényelmes
utazás biztosítása, az utazási igények minél magasabb szintű kiszolgálása
és a szolgáltatási színvonal
emelése – tudtuk meg.

A napokban látványos
sűrű füst szállt fel a
zalahalápi
hulladéklerakó telepről. Ezúttal
az egyik konténerben
beszállított hulladékba
kerülhetett valami, ami
tüzet okozott, majd elterjedt a szeméthalom
felszínén- tudtuk meg
Ficsor Elzától az NHSZ
Tapolca Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatójától.
Mintegy száz négyzetméteren égett a hulladék a
reggeli órákban Zalahaláp és Tapolca között. A
tűzhöz a tapolcai önkormányzati, a badacsonytomaji hivatásos és a
zalahalápi önkéntes tűzoltók is kiérkeztek. Az
egységek több vízsugárral
körülhatárolták a tüzet,
hogy a továbbterjedését
megakadályozzák, majd
el is oltották azt. Lapunk
érdeklődésére Ficsor Elza
igazgató
megerősítette,
hogy felületi tűz futott végig a lerakón, de sikerült
megfékezni, majd eloltani a tüzet. Megtudtuk, a
tűz konkrét körülményei
szinte soha nem derülnek
ki, azt tudják csak megállapítani a szakemberek,
hogy a tüzet öngyulladás,
vagy beszállított hulladék
okozta, esetleg gyújtogatás
következménye volt. Akár
egy kis parázs, egy csikk is
okozhat tüzet bármikor,

kiszámíthatatlanul. A nyári hónapokban az öngyulladás veszélye nő meg,
hiszen például elég a tűz
keletkezéséhez egy üvegdarab, vagy egy folyadékcsepp, amelyek képesek
koncentrálni a napsugarakat, nagyítóként viselkednek. Ezúttal biztosan nem

Mintegy 100 négyzetméteren égett a szemét Halápon a napokban Fotó: h.f.
öngyulladás történt, mint
megtudtuk, egyértelműen
az egyik kora reggeli időszakban beszállított konténerben volt valami, ami
tüzet okozhatott, ezt észlelték a telepen dolgozók,
akik 8 óra 13 perckor értesítették a tűzoltókat. Az
oltás ideje alatt a telephez
vezető utat lezárták, szünetelt a beszállítás, a tűzoltókon kívül senkit nem
engedtek a hulladéklerakó
közelébe. /tl/
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Magas állami kitüntetés A kultúra volt a munkája és a szenvedélye
a kályhásmesternek
Népművészet Mestere díjat adott át a tapolcai születésű, ma már Kővágóörsön élő és alkotó Mayer
István szobrászművész,
kályhás mester vállalkozónak augusztus 27-én, a
Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen Kásler
Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) vezetője és Rétvári
Bence az Emmi parlamenti államtitkára. A magas
állami kitüntetést minden
évben tíz arra érdemesült
veheti át Budapesten.

Kásler Miklós hagyományosan a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári
tagozat, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári
tagozat, a Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat, a Népművészet
Mestere, és a Népművészet
Ifjú Mestere kitüntetéseket, illetve díjakat adott át
az eseményen. A miniszter
hangsúlyozta, hogy a most
elismerésben
részesülők
azok az emberek, akik napjainkban életük munkájával, szorgalmukkal, közös
kincsünket gyarapították,
gazdagították. – Önök napjaink példaképei. Az én
lehetőségem az, hogy a
magyar kormány nevében
megköszönjem önöknek
életük munkáját, a nemzet
nevében pedig kifejezzem

elismerésemet – fogalmazott. A Mayer István által
most átvett elismerés, a
Népművészet Mestere díj
egyes alkotások vagy egész
életmű
elismeréseként
azoknak a népművészeknek adományozható állami
kitüntetés, akik hosszabb
időszak alatt kifejtett munkásságuk során a népművészet fejlesztésében kimagasló eredményeket értek
el. Az 1953-ban alapított
díjat évente tíz személy
kaphatja. A kitüntetett Mayer István Tapolcán szüle-

tett, s bár – elmondása szerint-, a családban nem volt
művész, kisgyermekkora
óta szobrásznak készült.
Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte a
Képzőművészeti Szakközépiskolában, innen felvételizett a Képzőművészeti
Főiskolára, ahova harmadszorra vették fel. (Forrás:
szemeskalyha.hu) A kieső
három év nagy részében
Tapolcán, a Bauxit bányában dolgozott csillésként.
Itt keresett jövedelméből
vett egy kővágóörsi házat,
melyet az idők során átépített, műhelyt, kemencét
alakított ki benne. Főiskolai
tanulmányai után hangszer-

Mayer István
a kályhacsempéit
hagyományos
fatüzelésű
kemencében
égeti, melyben
a máz egyedi
színezettel ég
rá a felületre
készítéssel is kísérletezett
(tekerőlant gyártás), de hamar áttért a kályhacsempegyártásra, melyre a nyolcvanas évek elején már komoly
igény mutatkozott a Balaton-felvidékre leköltöző új
lakosok körében. A kezdeti,
kézi korongozású csempék készítését abbahagyva
a kornak jobban megfelelő
minőségű, de kinézetében a
régi hagyományokat követő
préselt csempéket készített.
A mai kályhák már nem az
eredeti, nagy belső üreggel,
hanem füstjárattal készülnek, melyek építésére a hagyományos kézi csempék
nem voltak használhatóak.
Csempéit hagyományos fatüzelésű kemencében égeti, melyben a máz egyedi
színezettel ég rá a felületre.
Mayer István azt szereti, ha
személyre, helyre szabottan, személyes találkozón,
megbeszéléseken,
adott
helyre tervezhet meg egyegy gyönyörű és funkciójában is tökéletes kályhát.
Szobrászként két köztéri
alkotása van, mindkettő
szülővárosában, a tapolcai
főutcán. Az egyik egy Kossuth dombormű bronzból,
a másik a város egyik régi
bírájáról készült kőből és a
bíró szülőházán (ma bank)
látható. /tl/

Hirtelen távozott közülünk, nem
gondoltuk volna, hogy ő lesz a
következő. Zentai Gábor nyugalmazott művelődési ház igazgató
83 évet élt, de életének utolsó pillanatáig tervei voltak, kiállításokat szervezett, találkozókra járt
és gyűjtői szenvedélyének hódolt,
mert az évtizedek alatt természetévé vált az értékek megmentése
és átmentése. Habár számos ilyen
alkalom volt, valójában elég rég
volt már, amikor igazgatóságának utolsó éveiben kezdő tudósítóként irodájában tébláboltam.
Közben magamba szívtam azt a
semmihez sem fogható levegőt,
azt a különös illatot, amely illat
gyűjtői szenvedélyének tárgyaiból
áradt. Valahogy mindig felkeltette bennem az őszinte érdeklődést
az iránt, amit el akart mondani,
és mindig mondott is olyasmiket, amitől a félórásnak gondolt
találkozónk másfél-két órásra
módosult. Éreztem, hogy szavai,
gondolatai, nézőpontjai kizökkentenek az időből és áttessékelnek egy párhuzamosan létező valóságba, ahol minden leírt betűnek, régi tárgynak és fotónak értéke
és jelentése van. A neves helyieket betűkbe foglaló, ám értelemszerűen szűkszavú
életrajzi lexikon elmondja majd, hogy ki volt ő, hol született és mit tett le az asztalra
élete folyamán. A jelen és a jövő emberei elolvashatják, hogy Zentai Gábor a VOKE
Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ korábbi igazgatója volt és hogy
1938. március 8-án született Mezőgyánon. 1956 –ban végzett a Türr István Gimnáziumban Pápán, majd 1975-ben szerzett történelem-népművelés szakon tanári
diplomát a pécsi tanárképző főiskolán. Megtudhatjuk, hogy egyetemi tanulmányait
1978-ban fejezte be az ELTE-n., hogy feleségével, Burucs Máriával kötött házasságából három fia született. Azt is elmondja majd a lexikon, hogy Zentai Gábor 1956tól 1974-ig a MÁV szombathelyi igazgatóságának forgalmi szolgálattevője volt és
1974-től nevezték ki a tapolcai Batsányi Művelődési Központ igazgatójává. Megtudhatjuk majd, hogy 1980-as években kezdett szinte művészi igénnyel dokumentarista
fotókat készíteni, Tapolca hű krónikásaként fényképezőgépével végig kísérte Tapolca fejlődését, a város legújabb kori történelmét. Az is kiderül majd a sorok között,
hogy lelkes és elhivatott művészetpártoló volt. Az általa vezetett intézményben alakult újjá a Batsányi Táncegyüttes, és évtizedeken keresztül alkothattak ott Tapolca
amatőr képzőművészei. Az olvasó talán azt is megtudhatja majd, hogy Zentai Gábor
mindig fogékony volt az újra, mindenre, amit értéknek tartott. Örömmel adott lehetőséget kortárs művészek bemutatkozásának is, nem véletlen, hogy intézménye a
vezetése alatt a város kulturális életének központjává és motorjává vált. Szinte biztosan azt is megörökíti egy jövőbeli lexikon, hogy gyűjtő volt, a szó legnemesebb
értelmében. Az ország számos pontjára vitte el szenvedéllyel, türelemmel és szakértelemmel összegyűjtött miskakancsó, képes falinaptár, festmény, szakácskönyv,
érme és plakett, újságcikk, Biblia, vasúttörténeti, poszter és plakát, jelvény és fotó
gyűjteményét. Sokoldalú volt, nagy tudású, a kultúra, a művészet pártolásának, a
hagyományok ápolásának szenvedélyes követe, akinek a hivatása volt az élete. A
lexikon elmondja majd, hogy 1978-tól a Kulturális Kamara tagja volt. 1978 és 2000
között Tapolcán Városi TIT titkára. 1979-től 1985-ig a Népművelők Megyei Egyesületének elnöke. 1990–1994-es években a Veszprém Megyei Önkormányzat Kulturális Bizottságának, 1991-től VOKE országos választmányának, 1991-től 1995-ig
a Veszprém megyei kulturális kuratóriumnak, 1998-tól Tapolca Város Művelődési
és Sport Bizottságának, 1998-tól TIT megyei elnökségének, 2000-től Magyar Kulturális Szövetségnek választmányi tagja. Díjait, kitüntetéseit is számba vehetjük: 1959
– Kiváló Dolgozó. 1970, 1978 – Veszprém Megyéért arany fokozat. 1979 – Szocialista Kultúráért, 1980 – Kiváló Népművelő. 1981 – Az ifjúság neveléséért kitüntetés.
1983, 1989 – TIT aranykoszorús jelvény. 1998 – Tapolca Közművelődéséért. 1998
– Pro Comitatu – Veszprém Megyéért díj, 2004- Vasutas kultúráért díj, 2006-TIT
aranykoszorús kitüntetés, 2008. Aranygyűrő díj és Batsányi Emlékérem. Amit nem
fog elmondani a neves tapolcaiakat bemutatató lexikon az-az, hogy Zentai Gábor
elhagyhatta volna a várost, de jobban kedvelte Tapolcát, családját, az itt élő embereket, a kultúrához ezer szálon kötődő munkáját és szenvedélyeit egy, a korábbinál
fényesebbnek ígérkező karrier ígéreténél. És sajnos azt sem tapasztalhatja meg már
az utókor, hogy a lényéből áradó humánum, a kultúra minden formája iránti őszinte
érdeklődése, kapcsolatteremtő és kapcsolat megtartó készsége mennyire produktív
tudott lenni és mennyire hiányzik abból a közösségből, amelynek aktív éveiben,
később nyugdíjasként is elhivatott, lelkes éltetője volt. Nem kétséges, hogy Zentai
Gábor kulturális, szellemi hagyatéka, különleges és kulturális értelemben értékes
gyűjteményei megbecsülésre, életútja elismerésre méltó. /Töreky László/
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Nagyszabású gálaműsorral ünnepelte félszáz éves fennállását a Batsányi Táncegyüttes
A tapolcai táncegyüttes
gálaműsorai szinte mindig
élményszámba mennek,
ám ez utóbbi a korábbiak
fölé emelkedett látványvilágában és abban a semmihez sem hasonlítható
összetartozás-érzésben,
amit a magyar néptánc és
népzene közösségi és színpadi élményként nyújtani
képes. A három óránál is
hosszabb színvonalas és
látványos műsor, a Batsányi Táncegyüttes neve, és
persze mindaz, amit ez a
csapat letett az asztalra az
elmúlt 50 évben, megtöltötte közönséggel a rendezvénycsarnok kétoldali
nézőterét és a küzdőtér
székeit egyaránt.
A sok száz fős közönség
soraiban többek között ott
ült Dr. Navracsics Tibor
kormánybiztos, Rig Lajos
országgyűlési
képviselő, fővédnökként Tapolca
város polgármestere, de
a város alpolgármestere,
jegyzője és az önkormányzat több képviselője is. A
gálaműsort Dobó Zoltán

óta több, mint ezer táncos
fordult meg. Bátran kimondhatjuk, szinte nincs
olyan ember Tapolcán,
akinek valamilyen rokoni,
baráti kötődése ne lenne
ehhez a tánccsoporthoz.
De miért is fontos nekünk a népi kultúra, miért fontos, hogy egy olyan
együttes, mint a Batsányi
Táncegyüttes
létezzen?
Az a fiú, vagy az a leány,
aki ide járt, nem is akármilyen szinten képes volt
elsajátítani eleink táncait,
dalait, de közben megtanultak sok mást, megtanulták az együttműködést,
a másikra odafigyelést és a
tiszteletet egymás és azok
iránt, akik a tudást átadták számukra. Ebben az
együttesben minden benne van, amitől erős egy közösség. Egy erős közösség
pedig arról is szól, hogy
az örökséget megkapjuk,
megőrizzük és továbbadjuk… … Ünnepeljük meg
hát azt a közösséget, amely
ötven éven keresztül, hol
könnyebb, hol nehezebb

Eredeti viseletben látványos igazán a néptánc
polgármester, mint az est
fővédnöke nyitotta meg.
Beszédében leginkább a
Batsányi Táncegyüttes által képviselt értékekre mutatott rá. – Az 55 éve újra
várossá vált Tapolca és az
50 éves Batsányi Táncegyüttes története összefonódik. Ebben a művészeti
együttesben fennállásuk

körülmények között, de
fenntartotta ezt az együttest – hangsúlyozta Dobó
Zoltán, aki beszédének
végén reményét fejezte ki,
hogy a mai gálaműsort
látva sokakban megfogalmazódik majd, hogy a
Batsányi Táncegyüttesbe
érdemes beiratni a gyermeket, unokát, “hiszen

Az egykori táncosok kitettek magukért, hihetetlen energiával társult a tapasztalat
milyen jó lesz, ha ezeket
az itt képviselt értékeket
ők is elsajátítják majd”. A
polgármester szavait követően Vastagh Richárd

Az 55 éve újra
várossá vált
Tapolca és az
50 éves Batsányi
Táncegyüttes
története
összefonódik.
Az évtizedek alatt
több, mint ezer
táncos fordult
meg a csapatban
koreográfus az Örökség
Gyermek Népművészeti
Egyesület és a Veszprém
Megyei Néptánc Egyesület nevében köszöntötte
a Batsányi Táncegyüttest.
A koreográfus szerint az
elmúlt 50 év, a generációról generációra átörökített
néphagyomány önmagá-

ban fémjelzi azt, hogy a
tapolcai együttes nem csak
hagyományőrzésben, hanem, Sebő Ferenc szavaival
élve, “hagyományértésben” és “hagyományérzésben” is otthon van. A gálát
megnyitó ünnepi gondolatok után sorra színpadra
léptek a Batsányi Táncegyüttes különböző korcsoporthoz tartozó táncosai, akik életkoruknak,
tudásszintjüknek megfelelő táncokat adtak elő, több
hazai és erdélyi tájegység
gyönyörű népviseleteiben,

illetve ledfalon megjelenített díszletek előtt. Láthattunk többek között népi
gyermekjátékokat a kicsiktől, mezőföldi- , rábaközi, kaloteszegi- , szatmári- ,
zempléni tánckoreográfiákat, de tolnai üvegtáncot
és hortobágyi pásztortáncot is az együttes felnőtt
tagjaitól. A talpalávalót Vizeli Bálint és zenekara biztosította a tőlük megszokott magas színvonalon.
Az 50 éves születésnaphoz
méltó módon, az együttes
meghívta táncolni azokat

Színvonal a népzenében, a színpadon Vizeli Bálint és zenekara

2021. szeptember 10.
a régi tagokat is, akik ma
már legfeljebb nosztalgiával gondolnak a táncegyüttesben eltöltött éveikre.
Közel ötvenen fogadták el a
meghívást, hogy a színpadon ismét megmutassák,
hogy nem múltak el nyomtalanul azok az évek. Megható és szép színfoltja volt
a gálaműsornak egy filmbejátszás, ahol az együttest
évtizedekig vezető Németh
László és az együttes megalapítását szorgalmazó és
elősegítő Zentai Gábor
művelődési ház igazgató
mesélnek a kezdetekről,
a Batsányi Táncegyüttes

TAP
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megalakulásának körülményeiről, hátteréről. Az
est utolsó tíz-húsz perce a
köszöneté volt. Elsőként
az együttes alapítójának,
Németh Lászlónak járt a
hatalmas ováció. A szűnni
alig akaró taps jelezte, hogy
Laci bácsit ma is nagyra
becsülik és szeretik tanítványai. Az együttes vezetője Rig Lajosnak és Dobó
Zoltánnak köszönte meg
az elmúlt években következetesen nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást,
de köszönet és elismerés
járt az együttes életében
vezető szerepet betöltő

Tájegységek motívumai képben, táncban, viseletben

felnőtt tagoknak, sőt a kis
táncosoknak, szüleiknek
és a gálaműsor technikai
lebonyolításában résztvevőknek is. Dobó Zoltán
polgármester Bán László
művészeti vezetőnek, és az
együttes három oszlopos
tagjának, Kiss Bernadettnek, Buzás Balázsnak és
Sohár-Kovács Beatrixnek
gratulált és adott át elismerést. A Nőklub pedig egy
stílusos, az alkalomra készült tortával kedveskedett
a Batsányi Táncegyüttes
tagjainak a gálaműsor zárófejezetében.
/Írás, fotók: Töreky L./
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Mintha mesében lettek volna, pedig csak a rendezvénycsarnok színpadán tündökölt az utánpótlás

Az eseményen elhangzott, “A „Batsányi Táncegyüttes” 1971-ben helyi fiatalokból alakult Zentai Gábornak, a VOKE Batsányi János Művelődési Központ igazgatójának
kezdeményezésére. (A napokban elhunyt Zentai Gáborra néma főhajtással és egy vele
készült videó interjúval emlékeztek meg a gálaműsor alatt) Kisebb kihagyást követően
a tánccsoport 1987-ben újrakezdte működését Németh Lászlóval, aki 2011-es nyugállományba vonulásáig vezette az együttest. Németh László vezetése alatt arany minősítést szereztek, többszörös fesztiváldíjasként pedig 1993-ban, a Magyar Televízió
„KI? MIT? TUD?” versenyén 3. helyezést értek el. A tapolcai együttes számos külföldi
országban mutatta be műsorát, köztük Ausztriában, a hajdani NDK-ban, NSZK-ban,
Franciaországban, Angliában, Csehszlovákiában, Horvátországban, Lengyelországban, Egyiptomban és Bulgáriában. Jelen formájában 2014 óta működnek. Az együttes
nagy hangsúlyt helyez az utánpótlás nevelésére is, mostanra tagjainak száma az óvodás, utánpótlás, valamint a felnőtt csoporttal megközelíti a 100 főt.” Mestereik közt
olyan művészek szerepelnek többek közt mint Tímár Sándor Kossuth-díjas koreográfus, Tímár Böske vezető pedagógus, Tímár Sándor felesége, Mihályi Gábor Harangozó Gyula-díjas, érdemes és kiváló művész. Soraik közül került ki Csaba Zsolt,
a Magyar Állami Népi Együttes Örökös Tagja, többszörösen kitüntetett táncművész.

Konténerekben tárolja a napenergiát az E.ON
Az első 500 kW teljesítményű, 1200 kWh-s kapacitású energiatárolót
az Európai Unió támogatásával megvalósuló, öszszesen 3.8 milliárd forint
költségvetésű IElectrix
projekt keretében Zánkán helyezte üzembe az
E.ON. A fejlesztést bemutató sajtótájékoztatót
szeptember elsején tartották a helyszínen Zánka
közigazgatási területén,
a 71-es út mellett. Megtudtuk, a mobil energiatároló segítségével Zánka környékén kezelni
lehet a nyári időszakban
megemelkedett energiafogyasztásból eredő feszültségingadozást.
Kiss Attila, az E.ON Hungaria Csoport elnökvezérigazgatója a sajtó
képviselőinek elmondta,
hogy az E.ON-nál abban
hisznek, hogy a jövő zöld
lesz, amelyhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a
megújuló energiaegységek
által termelt energia. – Hazánk energiaellátásának
ma 15 százalékát megújuló energiák eredményezik.
Ez a 15 százalék négyszer
akkora, mit amekkora egy
évvel ezelőtt volt. Az E.ON
komoly felelőssége, hogy

ezt az energiát a hálózatba
tudjuk integrálni úgy, hogy
közben az ügyfelek számára megbízható szolgáltatást tudjunk nyújtani. Elkötelezettek vagyunk egy
biztonságos, üzembiztos,
fenntartható zöld hálózat
kiépítésében. Cégünk elkötelezte magát annak érdekében, hogy széndioxid
kibocsátását 2030-ig a felére, 2050-ig pedig nullára
csökkenti. Amit itt látunk,
az projektünk egyik nagyon impozáns lépése, egy
mobil energiatározó. Filep Miklós, Zánka polgármestere rámutatott, hogy
a megvalósult fejlesztés
a térségre jellemző télinyári fogyasztás különbségéből adódó feszültségproblémákat tudja majd
kiegyenlíteni. – Településünk fejlődését szem előtt
tartva fontosnak éreztük,
hogy Zánka részt vegyen
ebben a projektben és lehetőségeinkhez mérten
segítettük annak megvalósulását – hangsúlyozta
a polgármester, aki – mint
elmondta- rendkívül büszke arra, hogy Közép-Európában, Magyarországon,
itt Zánkán valósulhatott
meg a beruházás. Mark
Ritzmann, a németországi
E.ON Innovation ügyve-

zető igazgatója– mint fogalmazott- nagy örömmel
jött el a helyszínre, hiszen
a villamosenergia-hálózatokat érintő innováció
az energetikai átmenet
kulcsa. – Csak ha a hálózatok lehetővé teszik,
akkor valósulhat meg az
energetikai átállás. Képzeljék el, hogy a jelenlegi
hálózatokat sok évvel ezelőtt tervezték meg és még
néhány évig használnunk
kell őket. Tíz éve még azt
gondoltuk, hogy lesz néhány nagy erőmű, ami
ellátja az emberek millióit energiával. Néhány év
múlva azonban rengeteg
szélfarm és napenergiahasznosító eszköz áll rendelkezésünkre, amelyek
elektromos energiát biztosítanak a háztartásoknak, az elektromos járműveknek és a hőszivattyúk
számára. Közben azonban
az energiafogyasztás is
növekszik, és ha ez a mai
ütemben zajlik, 2-3 éven
belül nehézségeket, szűk
keresztmetszetet okozhat a
rendszerben,egy fejlettebb
infrastruktúra
kiépítése
pedig időbe telik. Miért ne
használhatnánk hát akkumulátorokat, hogy növeljük a kapacitást? Kreatívnak kell lenni, szükséges

Filep Miklós zánkai polgármester (balról): Szívesen
támogattuk a beruházást, mert fontosnak tartottuk településünk fejlődése szempontjából…
Fotó: tl
a most megvalósult innováció! Ma van a tanévnyitó Magyarországon. Ma,
2021. szeptember elsején,
amikor az iskola elkezdődött a gyerekek számára,
mi is teszünk egy lépést itt
Zánkán az emberek jövőjéért- hangsúlyozta Mark
Ritzmann. Pierre -Jacques
Le Quellec, az IElectrix
program koordinátora rámutatott, hogy az IElectrix
egy uniós projekt, amely
az európai bizottság társfinanszírozásával valósul
meg. – A Horizont 2020
kutatási és innovációs
program keretében egy

konzorciumot
hoztunk
létre, nyolc európai ország
közreműködésével, 15 európai és egy indiai partnerrel. Jelenleg öt helyszínen indult el a demo,
ebből kettő energiatárolót
Magyarországon helyeztünk üzembe. Ezekkel a
beruházásokkal javítjuk a
megújuló energiaforrások
integrálódását a meglévő
elosztóhálózatokba, miközben a projekt keretében segítjük a helyi energiaközösségek fejlődését, a
jövő energiarendszerének
felépítését- fogalmazott a
program koordinátora. /x/
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Elkészült Diszel mesélő történelmi útikönyve
Igyekeztem olyan könyvet az olvasó kezébe
adni, ami ugyan helytörténeti témában íródott,
de nem szárazan tudományos, inkább anekdotáktól színes, történetekben gazdag, olvasmányos
és remélhetőleg szórakoztató is- árulta el Mánya László, aki Diszelről
szóló, magánkiadásban
megjelent történelmi útikönyvét rendhagyó módon nem egy művelődési
intézményben, hanem
Bene Károly kocsmájában mutatta be az érdeklődőknek az elmúlt hét
pénteken.
Mánya László két évtized
alatt építette fel otthonát
a település egyik régi, impozáns malomépületének
értékmegőrző felújításával. Mint mondta, ezen
időszakban nagyon megszerette az itt élő embereket. Nem csoda, hogy azt
a “sok kedvességet, barátságot és segítőkészséget”
amit a diszeliek részéről
tapasztalt, valamiképpen
viszonozni is szerette volna.
Első gondolata az volt,
hogy a helyi malmokról
ír egy könyvet, az ötletből
végül elhivatott, hosszantartó helytörténeti, levéltári kutatás lett. És persze
egy olyan mű, amelyre
bátran támaszkodhatnak
és hivatkozhatnak azok,
akik a jövőben folytatni
kívánják Diszel múltjának
kutatását, szellemi és tárgyi örökségének feltárását.
A szerző a tények tudományos igényű feltárása
mellett, leginkább arra tö-

Egy könyvbemutató amelyet egy korsó sör, egy csésze
kávé vagy üdítő mellett élveztek a jelenlévők Fotó: tl
rekedett, hogy könyve
olvasmányos, helyenként
kifejezetten szórakoztató
legyen, mentes a tudományos műveket jellemző
száraz tényközléstől, statisztikáktól. Ha fellapozzuk és belemerülünk a
sorokba, azonnal megtapasztaljuk ezt a szándékot,
miközben megismerjük
a település és Diszel név
eredetét, a terület társadalmának rétegződését,
hajdan élt nevezetesebb
lakóit, tetteit. De mesélnek
nekünk a régi térképek, fotók és természetesen maga
a szerző, aki megértette,
tudja, hogy a fellelhető
írásos
dokumentumok
gyakran a mindenkori
korszellem és politika termékei, arról érdemes lefejteni azt, ami az igazság
keresésében akadályoz…
Diszel mesélő történelmi útikönyvéből a diszeli
malmok tulajdonviszonyai mellett megtudhatjuk
többek között azt is, hogy
az 1924-25-ös esztendő
miért hozott a falu életébe nagy izgalmakat, vagy

néhány évvel korábban
a hírhedt 1919 szeptemberében lezajlott diszeli
pogromban valóban dobáltak-e
csecsemőket,
zsidó lányokat a kutakba,
vagy csak az ellenséges
propaganda és felelőtlen
közírók “munkája” ferdítette torzképpé a korabeli eseményeket. Mánya
László könyve azonkívül,
hogy tényszerűen igényes,
nem szokványos abban az
értelemben, hogy nincs
rajta feltüntetve vételi
ár. A szerző ezt alaposan
megindokolta, majd a
könyvbemutatón jelenlévőket arra kérte, hogy
csak annyit dobjanak be
érte egy kis gyűjtődobozba, amennyit az számukra
megér, “ha az egy tojás, az
sem baj”- mondta mosolyogva. Természetesen a
résztvevőknek sokkal többet ért meg az elhivatott
szerző irodalmi ajándéka, amely körül kellemes
beszélgetés, nosztalgikus
eszmecsere is kialakult
a diszeli vendéglátóhely
asztalainál. /tl/
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Dombormű Lehár
ezredes tiszteletére
Horváth Róbert tapolcai
szobrászművész, a helyi
képzőművészkör tagja,
egy terrakotta dombormű elkészítésével Báró
Lehár Antalnak, az I.
Világháborúban komoly
érdemeket szerzett ezredesnek állított emléket
a közelmúltban. A nívós alkotást Lehár Antal születésnek 145 éves
évfordulója alkalmából
meghirdetett emlékév,
illetve ünnepség keretében adták át Szombathelyen, az ŐrvidékHázban
augusztus első felében.
Báró Lehár Antal ezredes
1918-ban 106-os gyalogezredével
elévülhetetlen érdemeket szerzett a
Piave folyónál zajló ütközetben. Példamutató
helytállásáért akkoriban
az arany vitézségi érmet
és a Mária-Terézia Rend
lovagkeresztjét is megkapta. A főtiszt 1919-ben

a Fővezérség elrendelésére Szombathely központtal egy reguláris
magasabb egységet hozott létre... A szombathelyi
ŐrvidékHázban
megtartott ünnepi eseményre meghívták a Lehár-dombormű tapolcai

alkotóját is, aki Wolfgang
Wildberger ezredestől, az
Osztrák Fekete Kereszt
burgenlandi tartományának vezetőjétől vehette át a
Lehár-dombormű elkészítéséért járó elismerést. /tl/

Horváth Róbert az alkotás folyamatában

Fotó: tl
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Csak a legjobb maradhat versenyben “TIAC van, volt, lesz”
A RunDevu.hu a Tapolcai Trappolókkal együtt
augusztus 20-án rendezte meg első ízben a
TAIGETOS elnevezésű
futóversenyt a Városi
Sport- és Szabadidőcentrumban, amely egy új
színfolt volt a versenyek
között.
Már a neve is beszédes, a
verseny lényege, hogy egy 1
km-es körpályán kell futni,
és (a 8. km után) minden
körben a mezőny utolsó
futója kiesik. Viszont nincs
lekörözés, tehát az első futó
nem előzheti le az utolsót,
amit egy „sepregető” ellenőriz, illetve ő állítja ki kör
végén a leglassabb futót. A
„sepregető” szerepét idén
Dr. Drábik Krisztina, az
idei 24 órás Ultrafutó Magyar Bajnokság ezüstérmese vállalta magára. Az első
alkalommal megrendezett
izgalmas futóversenyre közel ötvenen jelentkeztek.
Sok tapasztalt futónak is
felkeltette az érdeklődését
ez a különleges megmérettetés. Kóródi Ágnes, az
első Taigetos verseny női
bajnoka következőképpen
értékelte a versenyt: „- A
pálya egy kicsit több volt,
mint 1 km, és nemcsak a
vegyes terep (fű, beton,
építési terület, homok, kövek), hanem az 1-2 éles kanyar és némi dimb-domb
is nehezítette a dolgunkat.
A kezdeti 5:10-5:20 tempót felváltotta a 6:20-5:50
közötti, ami abból a szempontból szuper volt, hogy
így volt időnk beszélgetni
a futótársakkal, viszont

TIAC RETRO címmel
nyílt kiállítás az egyesület
relikviáiból, fényképeiből,
szurkolóktól és játékosoktól származó emléktárgyakból a Tamási Áron
Művelődési Központban

A Tapolcai Trappolók ismét jól teljesítettek
nemcsak a gyors tempó
az, ami fizikailag nehéz,
hanem ha magadhoz képest egy lassabb tempót
kell sokáig tartanod. Abban az esetben, ha valaki
magától szállt ki, akkor a
csapat leglassabb tagja kapott 1 környi esélyt, hogy
felzárkózzon. Ahogy róttuk a köröket, egyre jobban gyorsult a tempó, tehát
aki nem annyira szokott
iramjátékos edzést csinálni, annak még nagyobb
kihívás volt ez a verseny. A
frissítést, a kétbetűs kitérőt
úgy kell megoldani a résztvevőknek, hogy ne utolsóként csatlakozzanak be a
versenybe, illetve a „sepregetőt” nem előzhetik meg,
azaz nem lehet előre futni.
Mivel nem ez volt a célversenyem idén, viszont nagyon kíváncsi voltam, hogy
Baranyi Máté milyen újabb
“őrültséget” talált ki, beneveztem. Azt hittem többen
leszünk, így abban maradtunk Varga József edzőmmel, addig futok, amíg jól
esik. Ez az idei évben, a

kevés induló miatt, elég
volt ahhoz, hogy elhozzam
a női bajnoki címet, amiért
47,6 km-t futottam. Kevesebb lett volna, ha a 10 méterrel előttem futó férfi nem
szállt volna ki, mert így
becsületből mentem még
egy kört. Nagyon kíváncsi
vagyok, hogy egy 153 fős
mezőny esetén meddig jutottam volna el. Jövőre remélem, hogy meglesz ez a
létszám. A hangulat (zene,
tánc a Zorba zenéjére, folyamatos szurkolás), az
önkéntesek segítőkészsége, a futók számára biztosított frissítés dicsérendő,
nagyon köszönöm.” A Tapolcai Trappolók is szép
számban
képviseltették
magukat, Szennyai Dorián
3. abszolút helyen ért célba,
Deák József 4., Nagy Miklós
9., Bodó Norbert 10. lett. A
nőknél: Bodó Kinga 3. helyet szerezte meg, Vajainé
Szabó Beatrix 4., Balogh
Szabina 7. lett. A „halálos
futam” férfi bajnoka Beda
Szabolcs, a női pedig Kóródi Ágnes./hg/

További fejlesztések is jönnek
...Folytatás a címoldalról...
olyan
többletköltséget
jelenettt volna, melyet az
egyesület nem tudott vállalni. Így esett a választás a
jó erőkkel felálló NB III.as VLS Veszprémre, akik
örömmel fogadták el a meghívást. Finta Péter, az MLSZ
Veszprém megyei elnöke
elégedetten beszélt a Városi
Sport – és Szabadidőcentrumban végbement fejlesztésekről és Takács Gábor
Tiac elnökkel, már a jövőt
tervezgetik. Az elnök elmondta, bízik benne, hogy
remélhetően
hamarosan
átadhatják a műfüves pályát
és a hozzá tartozó világítást,
amely hiánypótló lesz a
térségben és kihasználtsága bizonyítja majd a pálya
szükségességét. Hamarosan egy napelemparkot is

Fotó: hg

TIAC

A nemzeti ünnepet követő napon tartott kiállítás
megnyitón Szabó Sándor
elnökségi tag köszöntötte
a megjelenteket, majd Pass
Sándor alpolgármester nyitotta meg a kiállítást. Frang
László, korábbi kiváló játékos és egyesületi elnök elevenítette fel személyes élményeit, történeteit a klubbal
kapcsolatban, melyet sok
esetben a közönség is meg-

Takács Gábor felkérésére a korábbi elnökök is megosztották emlékeiket a közönséggel
Fotó: hg
könnyezett. Megemlékeztek azokról a játékosokról
is, akik már az égi futballpályákon játszanak. Takács
Gábor, a TIAC VSE elnöke
megköszönte az emlékek
összegyűjtésében nyújtott
segítséget N. Horváth Erzsébetnek és a Berta család-

telepítenek a pálya strand
felőli oldalára, illetve felújítják a gimnázium és a
sportcsarnok közt található
műfüves pálya szőnyegét is.
Dobó Zoltán polgármester
örömét fejezte ki, hogy a tapolcai látványsportok képviselői kihasználják a TAO

tatódott, ahol N. Horváth
Erzsébet a „focistafeleségek” támogatásáról mesélt,
akik minden mérkőzésre
elkísérték férjüket. A kiállítás 2021. szeptember 9-ig
megtekinthető a Tamási
Áron Művelődési Központban. /hg/

Együtt mozogtak az egészségükért
Fergeteges hangulatú
Sport- és Egészségnapot szerveztek a Halápi úti edzőteremben,
melyen szép számban
jelentek meg az egészségükért tenni akarók.
Verőfényes, nyári melegben is kitartóan végezte a feladatokat, a
Sport – és Egészségközpont lelkes közönsége.
Egész testet átmozgató
és minden részletre kiterjedő programokkal

A szalag átvágásának pillanatai

nak. Elmondása szerint sok
olyan dokumentum került
elő a szakmai kutatómunka során, mely pontosítja az egyesület múltjában
történteket. A TOP-7.11-16-H-ESZA-2020-01781
Kulturális és sportprogramok időseknek, fiataloknak a TIAC szervezésében
elnevezésű projekt keretében megvalósuló tárlat
megnyitóján szót kaptak
még az egyesület korábbi
elnökei is, így Kocsor Ferenc és Hatvani István is érdekes tényeket osztott meg
a múltból. Az ünnepség
a relikviák megtekintését
követően a diszeli Csobánc
Művelődési házban foly-

készültek az edzőterem
munkatársai.
Giczi
Veronika,
a
GerinCentrum gyógytornásza,
gerinctornával, az Egészségfejlesztési Iroda Tapolca
pedig testösszetétel mérésekkel járultak hozzá
az esemény sikeréhez.
A nap fénypontja, egyértelműen Rubint Réka
Alakreform edzése volt,
mely keményen megmozgatta a sportolni vágyókat./hg/

Fotó: hg

adta pályázati esélyeket és
ezáltal fejlesztik sportáguk
felkészülési lehetőségeit. A
köszöntő beszédeket követően egy jó iramú mérkőzést láthatott a kilátogató
közönség, ahol a vendégek
8:2-re győztek a tapolcaiak
felett. /hg/

Sokat tettek egészségük megóvása érdekében Fotó: fb
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HIRDETÉS

2021. szeptember 10.

Szüreti
felvonulás
TAPOLCA-DISZEL
2021. szeptember 18.

15:00

2021. szeptember 18, 15.00 -tól
(Gyülekező: 14.00-tól)
Indulás:

Tapolca-Diszel, Templom tér –
István utca kereszteződéséből
Jelmezes-zenés-táncos-felvonulás a településrész
hangulatos utcáin lovasokkal,
hintókkal Sály Gyula kisbíró vezetésével

Színpadi programok
17:00-tól a Csobánc Művelődési Ház udvarán

Házasságkötés
2021. 08. 27.
Marton Szilvia
Györkös Sándor
2021. 08. 28.
Hauck Marianna
Nagy Gergely
2021. 08. 28.
Ughy Brigitta
Ékes Sándor
2021. 08. 28.
Gelencsér Orsolya
Kertész Alfréd Zoltán
2021. 09. 04.
Horváth Gabriella
Orosz József Imre
2021. 09. 04.
Dr. Vizeli Mária Beáta
Dr. Erdélyi Ádám

- Köszöntőt mond:

Dobó Zoltán polgármester és Tóth Bálint képviselő
- Dr. Renner Sándor - egyházi szolgálat
- Csobánc Népdalkör
(a Felsőpatonyi Margaréta Népdalkör vendégszereplésével)
- Kötélakrobaták
- Tapolcai Musical Színpad
- Basic Táncstúdió
- Batsányi Táncegyüttes
- Rajzverseny eredményhirdetés és díjkiosztó

Kísérőprogramok:
Gyermek kézműves foglalkoztató – Albrecht Enikővel Vizeli Katalinnal és önkéntesekkel
Luﬁhajtogatás és arcfestés - Csillámtetoválás - Ugrálóvár
Fotókiállítás Pető Piroska képeiből - „Szüreti felvonulások pillanatképei”
Rajzverseny pályaművei - Rozsdamarók motoros kiállítás
Turmixbicikli - Fotókiállítás - Büfé: Bene kocsma

Báli zene: 20.00 - 02.00 -ig

KOKTÉL EGYÜTTES
L
o

A program Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolca Kft. szervezésében valósul meg a településrész aktív részvételével.
A szervezők a rendezvényekre vonatkozó aktuális járványügyi szabályok betartására és betartatására kiemelt figyelmet fordítanak. A programváltozás jogát fenntartjuk.

