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A temető és a haraszt tisztaságáért
is dolgoztak a helyi önkéntesek

Mindenszentek ünnepére, illetve a halottak napjára készülve takarították ki a régi köztemetőt szorgalmas és segítőkész önkormányzati dolgozók, képviselők, polgárőrök, a Tanúhegyek Egyesülete és a Nőklub tagjai a minap.
Néhány napra rá a munka a haraszton folytatódott a TeSzedd akció keretéban Írásunk 3. oldalon folytatódik

19. SZÁM

4. oldal
Az év napjainak zöme
egyben valamiféle világnap is, amely nemes cél
érdekében mozgósítja az
embereket. Még a szemétszedésnek is van világnapja, ez a Nemzetközi Takarítási Világnap, amelyet
szeptember 18-ra tűztek ki
megalkotói. A kezdeményezés üzenete egyértelmű: tegyünk mi is valamit
azért, hogy szép, szemétmentes, tehát jól élhető
legyen a környezetünk.
Persze a világnap mozgósító erejétől függetlenül is
időnként megmozdulnak
a jó szándékú emberek,
hogy összeszedjék mások
hulladékát.
(Legutóbb
például a tapolcai Nőklub
tagjai és a hozzájuk csatlakozó önkormányzati dolgozók, civilek tették ezt a
TeSzedd! akció keretében
a Halápi út mentén, illetve
a haraszton.) Igen, másokét, hiszen biztos vagyok
benne, hogy az ember, aki
életében akár egyszer is
gyűjtőzsákba helyezte azt,
amit más eldobott, az már
a jó oldalon áll. Az pedig
csak remélhető, hogy példájukon náluk is sokkal,
de sokkal többen lesznek
a jövőben azok, akik szégyent éreznének akár egy
csokipapír eldobásának
gondolatától is.
/Töreky László/

“Az aradi vértanúk örök példát adtak
minden idők magyarjainak”

Dr. Iker Viktória és Dobó Zoltán koszorúz

Fotó: tl

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából a
tapolcai önkormányzat,
a helyi pártok, intézmények, civil szervezetek,
hagyományőrző
egyesületek képviselői helyezték el koszorúikat a
temető melletti katonai
emlékparban, a vértanúk
neveit őrző bazalt oszlopnál.

A helyszínen Hangodi László történész, főmuzeológus
mondott megemlékező beszédet. – Október hatodikán
az 1848/49-es szabadságharc
leverését követően mártírhalált halt 13 tábornokra és
Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezünk. Aradi
tábornokhőseink és a mártírhalált halt miniszterelnökünk örök példáját adták

és adják minden idők magyarjainak – így a majd csak
a távolabbi jövőben megszületőknek is –, hogy egy
a haza. Amelyért ha kellett,
tudtak bátran harcba menni, s ügyükért, igazukért,
ha kellett, hát tudtak bátran
halni is- zárta gondolatait
Hangodi László. ...Folytatás
a 3. oldalon Koszorúzás az
emlékhelynél címmel...
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Magas elismerés a tapolcai távhőszolgáltató
vezető szakemberének
Répás Vince mérnök, a
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. távhőszolgáltató
részlegének műszaki vezető munkatársa, a napokban átvehette az idei
Magyar Távhőszolgáltatásért Ezüst Emlékérmet
Orbán Pétertől, a Magyar Távhőszolgáltatók
Szakmai Szövetségének
(MATÁSZSZ) főtitkárától a Tamási Áron Művelődési Központ színháztermében.
A díjjal a szövetség azokat
a műszaki, közgazdasági
és jogi területen kiemelkedő munkát végzett dolgozókat ismeri el évrőlévre, akik hozzájárulnak
a magyar távhőszakma és
a MATÁSZSZ hírnevének
öregbítéséhez. Elhangzott,
a díjazott Répás Vince a
Budapesti Műszaki Főiskola gépészmérnöki karán
végzett, majd 1985. szept-

ember elsejétől a tapolcai távfűtésben kezdte el
szakmai munkáját, melynek azóta is különböző
pozíciókban részese, hozzájárulva annak fejlődéséhez.
– 36 év, egyetlen munkahely a szakmában, mindezt elismerten. Ez az a
szakmai életút, amelyet a
Magyar Távhőszolgáltatásért Ezüst Emlékéremmel
ismerünk el- hangsúlyozta
Orbán Péter MATÁSZSZ
főtitkár. A díj átadását követően Dobó Zoltán polgármester is gratulált a kitüntetettnek, aki kollégái
jelenlétében emlékezett
vissza az elmúlt évtizedek
szakmai és technikai fejlődésére, de korábbi főnökére, munkatársaira is.
– Meg kell, hogy emlékezzek Hegedűs Józsefről, első
igazgatónkról, aki szakmailag nagyon sok mindent tett ezért a cégért, és

Répás Vince átveszi a kitüntetést Orbán Pétertől. Mellettük Gáspár András, a Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. igazgatója
Fotó:tl
én is sokat tanultam tőle.
De nem csak tőle, hanem
többi kollégáimtól is, hiszen kívülállóként érkeztem a céghez. Hiába volt a
diplomám, a szakmát csak
a gyakorlatban lehetett
megtanulni. Különösen
sokat segítettek nekem
Egyed József és Orbán Béla
csoportvezető kollégáim.

Komoly lépés volt a 2001es nagy fűtőmű átalakítás,
majd beépítettünk hőcserélőket, szabályzókat,
később 2014-ben korszerűsítettük a távvezetéket,
amely tovább javított a
helyzetünkön…. – emlékezett kollégáira és az elmúlt évtizedek kihívásaira
Répás Vince. /tl/

Uzsán ünnepeltek a nyugdíjas érdekvédelmi szervezet tagjai
Idén Uzsa település látta vendégül a Tapolca
és Környéke Kistérségi
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti
Egyesülete tagjait az Idősek Világnapja alkalmából. A helyszín a település
kultúrháza volt, ahova Tapolcáról, Lesenceistvándról, Hegymagasról és
Gyulakesziből is érkeztek
tagtársak és vendégek.
Az egyesület vezetése, az
érintett települések polgármesterei és Rig Lajos
országgyűlési képviselő
egyaránt szóltak a jelenlévőkhöz.
Köszöntőt Rig Lajos országgyűlési képviselő mondott, aki szerint az emberek
életében a “hit, remény,
szeretet” hármasságának
kiemelt szerepe kell, hogy
legyen, amelyből a szeretetet az időskorúak különösen kiérdemelték életük
folyamán. – Sokat köszönhetünk önöknek, például
azt, hogy felneveltek bennünket és a társadalom
hasznos tagjaivá válhattunk. Köszönöm, hogy ezt

megtették…– mondta a
képviselő. Táborosi László
a vendéglátó Uzsa település polgármestere arról beszélt, hogy az összegyűjtött
tapasztalatot át kell adni a
fiataloknak, de az egyben
felelősséget is jelent. – Fontos, hogy minél több időt
töltsünk családtagjainkkal,
barátainkkal, sokat járjunk
közösségekbe –vélekedett.
Tóth Csaba lesenceistvándi
polgármester azt hangsúlyozta, hogy hivatása során
mindig szívén viselte az
idősügyi ellátást és javasolta, hogy az ünnepeltek bátran forduljanak a járásban
működő Balaton-felvidéki
Szociális és Gyermekjóléti
Orvosi Ügyeleti Szolgálathoz és a Lesencéktől a Balatonig Együtt Egymásért
Szociális
Intézményhez.
Kálmán Béla, az egyesület
elnöke arról beszélt, hogy
a “külsőségek világát éljük”,
miközben megfeledkezünk
azokról a belső értékről,
amelyek az idősödéssel járnak. – A derűs életszemlélet, a tengernyi tapasztalat,
a türelem, a hit komoly értékek. A világjárvány idején

Köszöntötték a 90 éves Bellovics Évát is
például hinnünk kell abban,
hogy ennek a szörnyű időnek hamarosan vége lesz,
kitartónak,
türelmesnek
kell lennünk. Ezeket az értékeket pedig csak mi adhatjuk át gyermekeinknek,
unokáinknak – szögezte le
az elnök. Csaba Dezső tiszteletbeli elnök élete jelentős
állomásait sorolta beszédében és vallotta, hogy ha az
idősek végig gondolják változatos életüket, sok olyan
dolog eszükbe jut, amit a
fiatalabbak ma talán már
el sem hisznek. Az időseket Csom János egyesületi
tag is üdvözölte, Verebélyi

Fotó: hf

Zoltán tagtárs pedig saját
verseit szavalta az ünnepen.
Személyesen köszöntötték a
kerek születésnapjukat ünneplőket, a 80 éves Horváth
Rafaelnét, Horváth Lászlót,
Csom Lászlónét és Kertész
Gábornét, a 85 éves Réfi
Gyulánét és Szabó Rezsőnét, valamint a 90 esztendős
Bellovics Évát. Az elnök oklevéllel köszönte meg Samu
Erzsébet, Holczbauerné Erzsébet és Bálintné Horváth
Ágnes kiemelkedő munkáját. Az ünnepség a Tapolcai
Musical Színpad műsorával
és közös étkezéssel folytatódott. /tl/
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Koszorúzás az emlékhelynél
...Folytatás a címoldalról... Az
aradi vértanúk emlékoszlopánál koszorút helyezett
el a tapolcai önkormányzat
nevében Dobó Zoltán polgármester és dr. Iker Viktória jegyző, Molnár Attila
a helyi német nemzetiségi
önkormányzat elnöke, Rig
Lajos országgyűlési képviselő,
Labovszky Imre
huszárfőhadnagy a Balaton-felvidéki
Radetzky
Hagyományőrző Huszáregyesület nevében, Puskás
Ákos és Bertalan Csaba az
Egységben
Tapolczáért
Egyesület képviselői, vitéz
Németh Zsolt tiszteletbeli
csendőr őrmester, a Magyar
Csendőr Bajtársi Egyesület
képviseletében, az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület és a
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló
... Folytatás a címoldalról... A város és az Egységben Tapolczáért Egyesület által meghirdetett
temetőtakarítási
akció
nem előzmény nélküli,
hiszen a megelőző években már bebizonyosodott, hogy egy nemes cél
érdekében szívesen mozdulnak meg a szűkebb
környezetükért tenni akaró emberek. A cél most
és korábban is az volt,
hogy a városüzemeltetés
dolgozóinak munkáját
segítve, összegyűjtsék a
kegyeleti értékkel már
nem bíró mécsestartókat,
elszáradt virág - és koszorú
maradványokat,
törmelékeket, majd azokat műanyag zsákokba
rakva, végül a nagy szemétgyűjtő konténerekbe
juttassák. Fontos szempont volt, hogy kizárólag
a sírok melletti részeken
és utakon történjen a takarítás, a síremlékeken
lévőkhöz nem nyúltak
az önkéntesek. Pozitív
változást is tapasztalhat-
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Megünnepelte gondozottjait
az idősek napközi otthona

A város, az iskolák és civil szervezetek egyaránt képviseltették magukat a megemlékezésen
Fotó: tl
Egyesület nevében Podányi
Tibor, a Szeretem a Városom Egyesület képviseletében Horváth Ernő és Máté
Sándorné, a Tapolcai Városszépítő Egyesülettől Dr.
Décsey Sándor és Horváth
Lászlóné, továbbá a Fidesz-

KDNP pártszövetség képviseletében Zsigó Balázs
és Horváthné Somogyi
Ildikó.
Közreműködtek
a Járdányi Pál Zeneiskola
művész-pedagógusai: Péni
Béla igazgató és Haga Kálmán tanár. /tl/

tak a jelenlévők, hiszen
idén a korábbi években
megszokottnál jóval kevesebb hulladékot kellett
összeszedniük, a temető
rendezett, minden szempontból kulturált benyomást keltett. Megtudtuk,
köszönhető mindez a temető gondozásáért felelős
Cselle-Ház Kft. szakembereinek, nagymértékben
Kulman György temető
gondnoknak, aki most is
aktívan segítette a civilek
társadalmi munkáját. Az

önkéntes temetőtakarítást minden évben személyesen is szorgalmazó
és abban aktív szerepet
vállaló Dobó Zoltán polgármester
lapunknak
elmondta, hogy a város
idén is csatlakozik az országos TeSzedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz.
Szerk. megj: Ez utóbbi
keretében a haraszton
összeszedték a szétszórt
hulladékokat október 19én, kedden./tl/

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet,
idősek nappali ellátását
végző Szent István utcai
intézménye idén is megünnepelte az idősek világnapját. Az alkalomból
Sikos Rita igazgató kedves szavakkal köszöntötte
a jelenlévő szépkorúakat,
majd ajándékozással, közösen elfogyasztott bográcsos ebéddel és zenés
mulatsággal folytatódott
a program.
Szabó Ágota nappali ellátás
vezető lapunknak elmondta, hogy egy olyan időpontot kerestek idén az ün-

anyagokat és ma délelőtt
udvarunkon elkészítettük a
finom ételt. Az ünnepi teríték, a díszítések is a gondozók és a hozzánk járó
idősek közös munkájának
eredménye volt- árulta
a vezető. Megtudtuk, a
Szent István utcai nappali
otthon nem csak az ünnepi alkalmakkor, hanem a
hétköznapokban is igyekszik gondozottjai számára közösségi élményeket
nyújtani, ezzel is enyhítve
a magány érzését. Mint egy
nagy családban, biztosítják
az örömmel végzett kerti
munka lehetőségét, ételt
adnak, de közös kirán-

Gyalog Ágnes (a kép közepén) az intézmény gondozó
munkatársa, kollégái, felettesei apró ajándékkal, üzenetekkel kedveskedtek a gondozottaknak az idősek világnapja alkalmából
Fotó: tl
neplésre, amely a legtöbb
gondozottjuk
számára
megfelelő, így esett végül
október 12-re a választás.
– Ezúttal a járványveszély
miatt nem hívtunk vendégeket, belső körben tartottuk meg az ünnepséget.
Viszont az ajándékozást, a
közös ebédet, majd az azt
követő zenés mulatságot
hagyományainkhoz híven
most is megszerveztük.
Tegnap már időseink segítségével előkészítettük,
feldolgoztuk a bográcsos
lecsóhoz szükséges alap-

dulás, vagy éppen kártya
partik, közös filmnézések,
könyv felolvasások biztosítják a tartalmas és szórakoztató elfoglaltságot.
Akik úgy érzik, hogy tapolcai, vagy éppen raposkai,
illetve gyulakeszi lakosként
csatlakoznának hozzájuk,
azoknak mindössze egy regisztrációs dokumentumot
kell kitölteniük a helyszínen és hozzájuthatnak az
intézmény által biztosított
szolgáltatásokhoz, de legfőképpen leküzdhetik a
kínzó magány érzését. /tl/

Helyben az esélyegyenlőségért

előfeltételét jelenti annak,
hogy az adott település
hozzáférhessen azokhoz a

hazai és uniós forrásokhoz,
amelyeket céljai megvalósítására tud fordítani. /tl/

A polgármesteri hivatal udvari tanácstermében összegyűlt szakemberek a város
közigazgatási
területén
belül élő hátrányos helyzetű csoportok érdekében
tárgyaltak, értékeltek és
alkották meg új cselekvési

A hátrányos helyzetű csoportokért ültek össze Fotó:mr

Felülvizsgálták, megtárgyalták és megalkották
Tapolca város aktualizált
helyi
esélyegyenlőségi
programját a napokban.

Egy-két óra alatt megtisztult a temető

tervüket. - Törvény írja elő,
hogy kétévente felül kell
vizsgálni az esélyegyenlőségi terveket- mondta el a
Tapolcai Média kérdéseire
válaszolva Magvas Zoltán,
aki szerint rendkívül fontos a szakemberek együttes
személyes jelenléte, hiszen
így a jelenlévők sokkal inkább beleadják gondolataikat a témába. Megtudtuk,
Tapolcának már második
generációs helyi ötéves

Fotó: tl

esélyegyenlőségi programja van, amely a gyermekek,
az idősek, a nők, a fogyatékkal- és mélyszegénységben élők célcsoportját
hivatott segíteni a lakhatás,
az egészségügy, az iskoláztatás és a szociális ellátás
területén. A terv tartalmazza a problémák felvetését és az arra helyben adható gyakorlati válaszokat.
Az aktualizált program
megalkotása
egyébként

4

TAP

LCAI ÚJSÁG

2021. október 22.

HONVÉDELEM

Fiktív harc a romvárosban- bizonyítottak a tartalékosok
Magyarország 19 megyéjének területvédelmi tartalékos katonái
harcászati gyakorlat keretében mutatták be a
közelmúltban a dörögdi
“romvárosban”,
hogy
mit tanultak október
első hetében a Magyar
Honvédség Harckiképző
Központ Újdörögd Bázisán és kiképzési objektumaiban.

és látványos eseményről.
A napokban a bázison
kiképzett tartalékos állomány tagjai a kijelölt
mentorok támogatásával,
egy előre beállított harcászati helyzetben mutatták
be a foglalkozásokon begyakorolt, illetve elsajátított ismeretanyagot. A
komplex, megjátszottan
is életszerű, de természetesen fiktív szituáció első

Bozó Tibor vezérőrnagy (középen): Nagyon jó véleményem alakult ki az itt gyakorló tartalékosokról
A “MOON STAR 2021”
nevű, összevont tartalékos kiképzési foglalkozást
a székesfehérvári székhelyű MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred
rendezte meg. Az MTVA
és néhány országos, illetve
regionális televízió, illetve
sajtóorgánum mellett, a
Tapolcai Média is lehetőséget kapott, hogy tudósítson a kívülállók számára ritkán látható érdekes

részfeladata az volt, hogy
egy város polgármesterét kellett megvédeni
egy tiltakozó, követelőző,
majd agresszíven fellépő tömegtől és a hozzájuk csatlakozó fegyveres
terroristáktól.
Később
kimenekítették őt a hivatali épületből. Objektum
őrzés-védelem, támadás
elhárítás,
területzárás,
tűzharc, sérült személyek
evakuálása és ellátása egy-

aránt szerepelt a harcászati
gyakorlatban, de egy harci helikopter manővere,
fel- és leszállása is szerves
része volt az eseménysorozatnak. A katonai akciót a Magyar Honvédség
több magas rangú tisztje
is megtekintette, köztük
Bozó Tibor vezérőrnagy,
az MH Tartékképző és
Támogató Parancsnokságának parancsnoka, akit
az eseményt követően
arra kértünk, hogy értékelje a látottakat, illetve a
tartalékos állomány hazai helyzetéről is kérdeztük. – Nagyon jó véleményem alakult ki az itt
gyakorló tartalékosokról,
külön kiemelendő, hogy
rendkívül fegyelmezettek, kitartóak voltak és
legfőképpen
rendkívül
akarták, hogy elsajátítsák
a katonai ismereteket. Ez
itt a mozgásokban, mozgásmódokban, egyéni és
kollektív feladat végrehajtásokban is megmutatkozott. Közel hatszázfős
tartalékos állományunk
van most itt jelen, akik elsajátították, megszilárdították, vagy fejlesztették
katonai ismereteiket. A
történelmi példák mutatják, hogy a tartalékosok
bizonyos
feladatokban
nagy súllyal vannak jelen. Ezért békeidőben az
a feladatunk, hogy felkészítsük ezt az állományt.
Békében ugyan nincs
hadkötelezettség, de nagy
szeretettel várjuk az önkéntes jelentkezőket. Je-

A helikopter le- és felszállása is a gyakorlat része volt.
lenleg több, mint 11000
főnyi tartalékos katonánk
van az országban. Az ő
összekovácsolásuk egyre inkább finomodik, mi
hivatásos katonák azon
vagyunk, hogy a tartalékos állományunk minőségileg minél jobban
felkészülhessen. Eredmé-

nyekről is be tudok számolni, hiszen tartalékos
szakaszaink határon túli
békevédelmi faladatokat
is ellátnak már, és vannak
olyan egységeink is, akik
jelenleg felkészülési fázisban vannak – tájékoztatta
lapunkat Bozó Tibor vezérőrnagy.
/Töreky L./

Tűzharc a sérült személyek evakuálása közben. Látványos és életszerű volt a gyakorlat
Fotók: tl

Rózsaszín szalagos séta- a szűrővizsgálat életet menthet
Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja,
de az egész hónap e súlyos kórra illetve az ezzel
szembeni harcra és a szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a figyelmet.
Tapolcán évek óta közös
sétát hirdet a világnap
alkalmából az Egészségfejlesztési Iroda. A résztvevők idén is feltűzték
ruhájukra a mellrák ellenes mozgalom rózsaszín
szalagját és magukért, az
érintettekért, a gyógyultakért és az elhunytakért
tettek egy sétát Tapolcán.
Az eseményt a tapolcai
EFI szervezte és koordinálta. Szennyainé Kovács
Veronika vezető munkatárs
elmondta, hogy az ősz folyamán további egészség-

megőrző-figyelemfelkeltő
akciókkal is jelentkeznek.
Addig is várnak mindenkit a városból és környékéről az iroda aktív mozgást kínáló programjaira.
Megtudtuk, hazánkban az
emlőrák a második leggyakoribb daganatos megbetegedés a nők körében. Évente
7-8 000 új esetet diagnosztizálnak, és sajnálatos módon
a betegek egyharmada belehal a kórba, illetve annak a
szövődményeibe. Azonban
a mellrák nemcsak a nőket
érinti, évről-évre 150-200
férfi is szembenéz ezzel a
problémával. Az életkor
előrehaladtával a kockázat
nő, de az esetek 20 százalékában 50 éves kor alatt fedezik fel a mellrákot. Mint
minden más betegségnél,
itt is a korai diagnózison

A korai diagnózison van a hangsúly - hívták fel a figyelmet a felvonulók
van a hangsúly, amelyhez
elengedhetetlen a rendszeres, évente történő preventív szűrővizsgálat, általános

laborvizsgálatokkal, illetve
a rendszeres szűrővizsgálatokkal, tumormarkerek
ellenőrzésével. Az elmúlt

Fotó: tl

héten szerdán, a tapolcai
Egészségfejlesztési Irodához
vártak mindenkit, aki fontosnak érezte a témát. /km/

2021. október 22.

TAP

OKTATÁS

LCAI ÚJSÁG 5

A helyben továbbtanulást népszerűsítették Csocsóasztal ajándékba,

avagy a vívást is érdemes
korán elkezdeni
A Tapolca Vívóklub elismerésül egy csocsóasztallal ajándékozta
meg a Nagyboldogas�szony Római Katolikus
Általános Iskola diákságát a napokban.

A szakképző iskola kiváló adottságú tanműhellyel rendelkezik, itt jól kereső szakemberré válhat az, aki szorgalmas és ügyes
Fotó: tl
Pályaorientációs
nap
keretében nyílt lehetőségük a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola
nyolcadikos tanulóinak
arra, hogy megismerkedjenek a város két középiskolájának tantárgyi
és szakmai kínálatával
a TÁMK-ban, illetve a
Széchenyi István szakképző sskola osztályaiban és tanműhelyeiben.

ják meg boldogulásukat
a tapolcai diákok. A nyolcadikosokat Dobó Zoltán
polgármester köszöntötte, aki arra biztatta őket,
hogy legyenek figyelmesek, vizsgálják meg magukban, hogy amit látnak
és tapasztalnak, az vajon
érdeklődésük szempontjából és emberi oldalról
mennyire
szimpatikus
számukra és válasszák azt

A jövő mérnökeinek jelentős része is a gimnáziumból
kerül majd a felsőoktatásba
Fotó: tl
Az esemény nem titkolt
célja évek óta az, hogy a
tapolcai általános iskolások minél nagyobb számban éljenek a helyben
továbbtanulás lehetőségével. A Batsányi János
Gimnázium és Kollégium
a Tamási Áron Művelődési Központ aulájában
mutatkozott be a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola végzőseinek. Bajner
Imre igazgató lapunknak
elmondta, minden tagintézményükből elhozták a
pályaorientációs napra a
nyolcadikosokat, hiszen
a középiskolákkal és a
várossal is közös az érdek, hogy helyben talál-

az iskolát, amely valóban
közel áll hozzájuk. A pol-

gármester
ugyanakkor
reményét fejezte ki, hogy
a lehető legtöbb tanuló
dönt a közeljövőben valamelyik helyi középiskola
mellett. A Széchenyi István Baptista Technikum,
Szakképző Iskola és Gimnázium a Móricz Zsigmond utcai épületében
megtartott nyílt napján
fogadta délelőtt a helyi általános iskolásokat. Vellai
László igazgató-helyettes lapunknak elmondta,
hogy az intézmény ma
már olyan széles szakmai
és tanulmányi kínálattal,
lehetőségekkel
rendelkezik az épületgépészet,
a gépészet, a kereskedelem, az informatika és
távközlés, a rendészet és
közszolgálat, továbbá a
turizmus és vendéglátás
területén, ami jelentős
vonzerőt jelent a tapolcai
általános iskolák szakmára vágyó végzőseinek.
Az iskola mindezt szakmai bemutatókkal bizonyította a Kazinczy és a
Batsányi tagintézmények,
illetve a Bárdos végzőseinek. /tl/

A gyerekek körében
rendkívül
népszerű
ajándékot azért is kiérdemelte az egyházi fenntartású tanintézmény,
mert tőlük jelentkeztek
legnagyobb
számban
vívásoktatásra az alsó
tagozatos diákok Tapolcán. A vívóklub a Bárdos Lajos Általános Iskola tagintézményeiben
is meghirdette a kép-

ugyanennyien csak a
halápi általános iskolából választottak minket.
A Batsányi tagintézményben 13-as létszámú csoporttal indultak
el az edzések, más tapolcai tagintézményekben
már szerényebb volt az
érdeklődés- tudtuk meg
Kovács Balázstól, a Tapolca Vívóklub elnökétől. A sportklub egyébként abban érdekelt,
hogy minél többen jelentkezzenek és kezdjék
meg az edzéseket, hiszen így nagyobb esél�lyel tűnhetnek ki a Siklósi Gergőhöz, Boczkó
Gáborhoz, vagy Rédli

Kovács Balázs a Tapolca Vívóklub elnöke (balról) és
Rohály János az iskola igazgatója. Az ajándékba kapott
csocsóasztal a tanulók nagy kedvence lesz… Fotó: tl
zést, onnantól az adott
iskola támogató hozzáállásán, továbbá a gyerekek és a szülők dönté-

Andráshoz hasonló tehetségek a tapolcai kisdiákok közül. Rohály János igazgató hozzátette,

A Nagyboldogasszony iskola 16 kis vívójából 10-en
tudtak részt venni a legutóbbi edzésen
Fotó: tl

A gimnázium egy fontos mérföldkő a jövő műszaki és
humán értelmisége számára
Fotó: tl

sén múlott, hogy milyen
számban jelentkeztek a
tapolcai vonatkozásban
mindenképpen sikersportágnak
nevezhető sportra. – Tapolcán
legtöbben,
pontosan
16 tanuló a katolikus
iskolából jelentkezett,

hogy a szülői munkaközösség és annak vezetője
Szőczéné Sebestyén Helga sokat tettek annak az
érdekében, hogy a katolikus iskola kisdiákjai
vívnak ma legtöbben a
város alsós korosztályából. /tl/
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Metafora: nem csak versekben

Miért beszélünk a tengerfenekéről, amikor az
élőlények testrészére vonatkozik? Hogyan mutatják az óceánok ezerféle arcukat, miközben
nincs se orruk, se szájuk?
Hogyan nyelik el a beledobott kavicsot torok
nélkül?
A kézzel nem fogható
jelenségek kifejezésére
sokszor olyan szavakat
hívunk segítségül, amelyeket a mindennapokban is használunk, és
akár meg is tudunk mutatni magunkon vagy a
környezetünkben.
Az
egyik leggyakoribb módszer, hogy úgy fogalmazunk, mintha a tárgyak,
természeti
jelenségek
emberek lennének, és a
velük kapcsolatban használt kifejezéseket ves�szük elő ezek leírásakor
is.

Így van ez a fenti példákban is. Emberként, vagy
legalábbis
élőlényként
gondolunk a nagy vizekre, amikor a fenekükről
beszélünk: ha ráülünk,
alulra kerül, és a formája
is olyan, mint amikor a
tó vagy az óceán mélyén
gödröket alakít ki a folytonos hullámzás.
Mivel
születésünktől
fogva folyamatosan tapasztaljuk, milyen az,
amikor valakinek derűs
vagy éppen mérges gondolatok tükröződnek az
arcán, könnyebben megértjük a tenger viselkedését is, ha az emberek változatos arckifejezéséhez
hasonlítjuk a nyugodt,
napsütéses vagy éppen
a nagy hullámokat verő,
viharos vizet. Ugyanígy
naponta többször átéljük, hogyan tűnik el az
étel a szánkból, amikor
lenyeljük, így ezzel a szóval mindenki számára
jól érzékeltethető, hogy
valami örökre odaveszik
egy folyóban vagy tóban.
Ezt a nyelvi megoldást
használjuk akkor is, amikor így fogalmazunk: a
dér megcsípte a leveleket,
már csak néhány parázs
pislog a kandallóban,
vagy a tél után ébredezik
a természet, és ezért lesz
szeme a kukoricának és a
szőlőnek, szája a zacskónak, füle a táskának, garatja a malomnak.
A bemutatott példák egy

hasonló folyamat kétféle
típusához tartoznak. A
dér csípése, a parázs pislogása, a tél ébredezése a
megszemélyesítés példái:
ekkor olyan cselekvéssel
vagy tulajdonsággal ruházzuk fel a természeti
jelenségeket és az élettelen tárgyakat, amelyek
jellemzően
emberiek.
Amikor pedig testrészekkel azonosítottuk a
jelenségeket közös tulajdonság alapján, metaforákat alkalmaztunk.
A megszemélyesítést és
a metaforát a költők is
gyakran használják. Petőfi versében az óceán a
költő szomorúságának
határtalanságát és mélységét fejezi ki, amihez
képest öröme csupán
akkora, mint egy apró,
nehezen
megtalálható
gyöngy a vízben: „A bánat? egy nagy óceán. / S
az öröm? / Az óceán kis
gyöngye. Talán, / Mire
fölhozom, össze is töröm”.
A metafora és a megszemélyesítés
fordítva
is működik. Természeti
jelenségeket és élettelen
tárgyakat leíró szavakat
is használhatunk emberi
cselekvések, érzések kifejezésére. Eleinte bimbózik, majd kivirágzik a
szerelem, akárcsak egy
szép virág. Aki gyengének érzi magát, az hervadt, mint a tápanyag
nélküli növény. Valakinek elborul az arca bá-

GRAFOLÓGUS
natában vagy dühében,
mint a vihar előtti égbolt, sőt villámokat szór
a szeme, mások csak
fortyognak magukban,
mint a száz fokon lobogó
víz a fazékban. Aki szeszélyesen viselkedik, az
hullámzó kedélyű: hol jó
a kedve, hol rossz, azaz
a hangulata hol fent, hol
lent van, mint a hullámzó víz.
Ezek a hétköznapi metaforák és megszemélyesítések nagy segítséget
jelentenek érzelmeink
kifejezéséhez: ha úgy teszünk, mintha csupán
természeti jelenségekről
beszélnénk fájdalmunk
vagy boldogságunk kifejezésekor, az kevésbé
hozza zavarba a beszélőt
és hallgatót egyaránt.

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.”

A Fehér Bot Napja alkalmából gyűltek össze
Összehívta tapolcai és
környékbeli tagtársait a
Vakok és Gyengénlátók
Veszprém
Megyei
Egyesületének Tapolca
Kistérségi Csoportja a
polgármesteri hivatal
udvari tanácstermében
az elmúlt hét kedden.
Az esemény apropóját
(az október 15-i) Fehér
Bot Napja adta, amelynek célja a közvélemény
figyelmének felhívása a
vakok és a gyengénlátók
sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a
társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját. Az eseményen részt vett Rig Lajos
országgyűlési képviselő
és Dobó Zoltán polgármester is.
Az alkalomból a tagtársak örömére, a Kazinczy

Ferenc
tagintézmény
diákjai adtak elő egy
szép és megható versesdalos
produkciókból
álló csokrot. A fiatalok műsorában egymás
megbecsülése, az idősek

A önkormányzat,
ahogy a korábbi
években, idén is
különféle
kedvezményekkel
támogatja
a látássérülteket
tömörítő
egyesületet
tisztelete, szeretete és
persze a szépen csengő
dallamok kaptak hangsúlyt.

A látássérült tagtársakat
elsőként Gábor Istvánné
az egyesület helyi elnöke köszöntötte, majd
átadta a szót a gyűlésre meghívott tapolcai
polgármesternek. Dobó
Zoltán örömének adott
hangot, hogy a hosszú

járványidőszak
után
végre össze tudtak jönni
a látássérült egyesület
tagjai és továbbra is biztosította őket, hogy ingyenesen használhatják
a város intézményrendszerét, udvari tanácstermét, ahogy igény esetén

Dobó Zoltán: Az egyesület ingyen igénybe veheti a város kisbuszát és intézményeit...
Fotó: tl

GOSZTOLA
BRIGITTA

A múlt, a jelen, a jövő, bár
látszólag egymástól független idősíkok, mégsem
kezelhetők külön, hiszen
ok-okozati összefüggések, történések, érzelmek,
kapcsolatok sokasága hálózza át és köti össze őket.
Hogy ki, hogy viszonyul a
jövőhöz, az attól is függ,
milyen múltbéli tapasztalásai vannak, a jövőbe vetett hit vagy éppen kétely
és bizonytalanság pedig a
jelent is szebbé, vagy ellenkező esetben szorongatóvá, feszültté teszi. Ha
a jövőre úgy gondolunk,
mint egy lehetőségre, amiben kibontakozhatunk,
amiben megvalósíthatjuk
terveinket, már most, a jelenben sokkal elégedettebbek leszünk, mint ha a sikertelenségünket és egyéb
negatív gondolatokat vetítünk előre. Ha az előttünk
álló időszakra gondolunk,
hajlamosak vagyunk túltervezni magunkat és
nagy elvárásokat támasztani magunk irányában,
ami - ha nem hozza meg
a kívánt eredményt - csalódást okoz. Ha viszont a
kicsivel is megelégszünk,
akkor minden egyes apró
lépésünkkel egyre elégedettebbé válunk és szinte
észrevétlenül meg tudjuk
valósítani az eredeti, nagy
tervünket is. A kézírásban
többek között a jobb margótartás, az írástömb elhelyezése, az írás dőlése, a
sorok futása, ami rávilágít
a jövőhöz való viszonyra.
a város kisbuszát is térítésmentesen rendelkezésükre bocsátja az
önkormányzat. Sajnos
az egyesület zömében
az idősebb korosztályhoz tartozó tagjait sem
kímélte a járványidőszak. Az eseményen a
közelmúltban elhunyt
Holczbauer Istvánra és
sáskai Hoffman Jenőre
emlékeztek egyperces
néma főhajtással a tagtársak /tl/
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A nők bravúros győzelmet arattak, A megye legjobbjai között
a férfiak kikaptak
a tapolcai diákatléták
Immár 30. alkalommal
rendezték meg a Köztársaság Kupa Veszprém
Megyei Ifjúsági Atlétikai
Versenyt szeptember 28án Veszprémben , ahol
szép sikereket értek el a
Tapolcai Sportakadémia
növendékei.

Megkezdték a 2021/2022es idényt kézilabda csapataink. A Veszprém
– Zala megyei bajnokságban szereplő férfi felnőtt csapat két vereséggel
nyitott, míg a nők csodás
rangadót nyertek.

A TVSE férfi csapata először az Ősi „Andreotti”
SE csapatát látta vendégül
a Csermák József Rendezvénycsarnokban.
A
mérkőzéseseket kizárólag
védettségi igazolvánnyal
látogathatják a szurkolók.
A többnyire fiatalokkal
felálló tapolcai együttes
gyors akcióikkal, sokszor
bravúros befejezéseikkel
bizakodásra okot adó csapat képét mutatta.
Az összeszokottság hiánya
látszott több támadásban,
ugyanakkor a labdaszerzéseket követően a gyors indításoknak köszönhetően
szoros eredmény született,
csupán 3 góllal volt jobb
az ellenfél, 34:31-re kaptak ki a fiúk. A második
mérkőzést a Simontornyai
KK otthonában játszotta
a TVSE, ott azonban fölényes hazai győzelem született, az eredmény 51:28
lett. A női csapat remekelt hazai pályán a tavalyi
bajnokaspiráns Úrkúti SK
ellen. A lányok a második
fordulóban csatlakoztak

A férfi csapat első két mérkőzését elveszítette Fotó: hg
a bajnokságba, mivel a
sorsolás úgy hozta, hogy
pihenőnappal kezdtek. A
rengeteg változáson átment TVSE csapatában
jól mutatkoztak be a fiatal
játékosok, akiket folyamatosan segítettek a rutinosabbak. A mieink szép
játékkal, szinte folyamatosan kezükben tartották
a mérkőzést és vezettek. A
vendégek sokszor felzárkóztak egy- egy gólra, volt,
hogy döntetlent mutatott
az eredményjelző, de a lányok elszántsága és győzni akarása végül bravúros
30:26-os hazai győzelmet
hozott. Antal Edit, a TVSE
edzője, következőképpen
értékelte a mérkőzést: –
Elég sok változást hozott

az idei szezon. Többen befejezték, abbahagyták vagy
sérültek, így előkerültek a
fiatalok és hála a jó hozzáállásuknak, csatasorba
is kerültek. Én személy
szerint, mint edző nagyon
nagy bizalmat táplálok feléjük, ugyanúgy, mint a
régebb óta nálunk játszó
játékosok is. Edzésmunkájukkal, szorgalmukkal,
akarásukkal nagyon elégedett vagyok. Az egész csapat nagy odaadással, akarással, alázattal küzdötte
végig a mérkőzést. Mindenkinek hatalmas dicséret, ám a fiataloknak plusz
még egy hatalmas gratuláció az elszántságukért, a
helytállásért és a sok-sok
góljukért. /hg/

Nagyot futottak a Trappolók
A Balatonfüred Ultrafutó
Fesztiválon a tapolcai Trappolók csapata is elindult és
szinte minden kategóriában kiemelkedő+ eredményeket értek el. Összesen
12 induló és 5 dobogós helyezés a mérlegük, volt, aki
élete első versenyén a 2. lett.
Földesi József tájékoztatta
lapunkat, hogy a Trappolók
kiemelkedő eredményeket
értek el az október közepén
rendezett
futóversenyen.
Nagy Hajnalka Tünde a 24
órás futás női 1. helyét szerezte meg, Szalkai Zsolt az
OB 48 órás futás kategóriában 3. helyezett lett. Blaskó
Mihály nyílt 48 órás futam
2. hely, 312 kilométerrel,
Vajainé Szabó Beatrix a 12
órás futamban 2., neki ez
volt élete első 12 órás futása.
Hegedűs János 12 órás futás
összetett 6. hely, Deák József
ugyanebben a kategóriában
összetett 7. Kelemen Anett,

Balogh Szabina, Szi-Márton
Ildikó, Bodó Norbert és
Somornai Lajos a 6 órás futamon indultak, mindannyian
50 kilométer fölött teljesítettek. Czili György 3:19-es
idővel ért célba a maratoni
távon, ezzel a 2. helyen végzett. A nagy álom, eljutni 100
km-ig, nos, ezt sikerült túlteljesíteni, a 2. helyezés pedig
már csak ráadás volt. – emlékszik vissza Vajainé Szabó
Beatrix. A verseny reggeléig azt gondoltam, hogy túl
merész vállalás volt ez a 12
órás verseny, na de ha már
voltam ilyen bátor, akkor
lássuk mi lesz. Adott volt a
feladat: reggel 8-tól este 8-ig
gyűjtögetni a kilómétereket.
Körülbelül 70-75 km-ig azt
mondhatom, hogy minden
simán ment, ott jött egy kis
holtpont, de fejben nagyon
erős voltam, tudtam, hogy
ugyan messze még a verseny
vége, de végig akarom csinálni. 75 km-nél már érez-

tem, hogy meglesz a 100,
hiszen volt még kb. 4 órám.
De nagyon hamar ki tudtam
ezt zárni és csak arra figyelni, hogy a versenynek 12 óra
letelte után van csak vége. A
100. km lefutása fantasztikus
érzés volt. Onnantól minden
méter ajándék. Az meg, hogy
a 2. helyen álltam, csak egy
újabb motiváció volt, de az
igazság az, ha ezzel az eredménnyel utolsó lettem volna,
akkor is ugyanilyen boldog
lennék. Szalkai Zsolt rutinos
résztvevőnek számít, hiszen
harmadik alkalommal állt
rajthoz a balatonfüredi versenyen. – Idén is a magyar
bajnokság 48 órás távján indultam, ahol sikerült 276,5
km futnom és ez a 3. helyre
volt most elég. Lehetne több
is, de annak tükrében, hogy
12 óra futás után olyan mélypont volt nálam, hogy össze
akartam pakolni és befejezni
a versenyt, elégedett vagyok.
– fogalmazott. /hg/

A megmérettetést Veszprém megye és Veszprém
város általános iskoláinak
felső tagozatos diákjai számára hirdetik meg egyéni
és csapatversenyként is.
Krachun Éva testnevelés
munkaközösség-vezető
lapunknak elmondta, a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai is
megmérettettek a versenyen, ahol kiváló egyéni
eredményeket értek el. Az
iskolák közötti pontversenyben ennek köszönhetően a 3. helyen végeztek,

Bakler Zita magasugrásban ért el 1. helyezést, Orbán Csanád 100 méteres
síkfutásban szerezte meg
az 5. helyet. Szabó Zsombor 100 méteren 5.helyezést, távolugrásban 3.helyezést szerzett. Konczek
Lina a magasugrás 4.
helyezését érdemelte ki.
Csapatban is kiváló eredmény született, hiszen a
4×100 méteres lány váltót
a Bakler Zita, Hal Vivien,
Nagy Bianka és Illés Dorina négyes nyerte. A csapat
sikeres szerepléséhez Orbán Csenge és Süle Gergő is
hozzájárult. A helyi atléták
sikersorozata tovább folytatódott, hiszen a Bakler
Zita, Hal Vivien, Illés Dorina, Nagy Bianka, Orbán
Csenge alkotta távolugró
csapat, a Kecskeméten a
napokban megrendezett
diákolimpia
Ügyességi

Nagy volt az öröm és volt is mit ünnepelni. A tapolcai
diáksportolók minössze egy ponttal lemeradva a második helyről, a megye harmadik legjobb eredményét érték el a veszprémi atlétikai versenyen Fotó: helysz.felv.
mindössze egy ponttal lemaradva a második helyezettől. A diákok többsége
a Tapolcai Sportakadémia
növendéke, edzőik Bakler
Zoltán és Csapó Mónika–
tudtuk meg.
Hal Zalán távolugrásban szerzett 5. helyezést.
Hobok Balázs 60 méteren
és távolugrásban is 1. helyezést ért el. Kovács Evan
a súlylökés sportág 3. helyezettje lett. Hal Vivien
100 méteres síkfutásban
6.helyezést, távolugrásban
2.helyet harcolt ki magának és Tapolcának. Illés
Dorina 100 méteren ért el
4. helyezést. Nagy Bianka
a 100 méteres versenyszámban az élen végzett,
távolugrásban pedig 3. helyezést érdemelt ki. Szabó
Emili 60 méteren 4. lett,
távolugrásban pedig 5.

Csapatbajnokság országos
döntőjében az előkelő 3.
helyen végzett- tájékoztatta lapunkat Krachun Éva
testnevelés munkaközösség vezető. /tl/

Bakler Zita, Hal Vivien,
Illés Dorina, Nagy Bianka, Orbán Csenge
Fotó: Helyszíni felvétel
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Gyerekek imája a békéért
Október 18-án, 9 órakor
világszerte
gyermekek
imádkoznak fél órán át
a békéért és az egységért.
Az elmúlt esztendőkben
a Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola már
csatlakozott a kezdeményezéshez, idén pedig a

Szent Erzsébet Óvoda is.
A tapolcai egyházi intézmények fiataljai ezúttal
közösen, a reggeli szentmisét követően imádkozták a rózsafüzért.
Maga a kezdeményezés
keresztény
közösségektől, Venezuelából indult

A helyi katolikus általános iskola és az egyházi
fenntartású óvoda fiataljai is csatlakoztak a milliók
imájához
Fotó: mr
2005 nyarán. Amikor ott a
gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a
mellettük levő asszonyok
kézzelfoghatóan érezték a

Házasságkötés
2021. 10. 09.
Danics Renáta
Tokali Szabolcs
2021. 10. 09.
Kocsis Mária
Piros Zoltán
2021. 10. 09.
Orbán Tímea
Horváth Anton Leonárdó
2021. 10. 12.
Gordon Lili
Bányai Levente
2021. 10. 16.
Németh Judit
Simon László
2021. 10. 16.
Szivler Szabina
Kun-Szabó József
2021. 10. 16.
Nagy Fanni Bianka
Péterfi Zoltán

Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a
világon elterjedt. /tl/
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