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Tiszteletadás 1956 hősei előtt

Hűség a halottakhoz

Tapolca 56-os emlékhelyein helyeztek el koszorúkat az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára
szervezett emlékséta résztvevői október 23-án délelőtt. Este hat órától pedig élőben közvetített színházi előadással tisztelgett a város a szabadságharc hősei előtt Mi volt 1956, barátom? címmel ...Folytatás a 4. oldalon
Koszorúzások, majd élőben közvetített zenés irodalmi műsor 1956 hősei tiszteletére címmel...
Fotó: tl

A halottakhoz való hűség a legjobb jellemek
sajátja - írja Gergely
Ágnes író, költő, műfordító. Ha ez így van,
akkor társadalmunk
többsége
bizonyára
jellemes ember, hiszen
minden év november
elsején és a szomszédos napokban tapolcaiak ezrei, magyarok
milliói látogattak, látogatnak ki elhunyt hozzátartozóik, barátaik
sírjához, hogy gyertyák, mécsesek pislákoló fényében emlékezzenek valakire, akit
szerettek, aki valamikor közöttük, közöttünk élt. Ha az embereket csak a társadalmi
konvenció űzné ki a
sírkertekbe, az nagyon
rossz lenne, hiszen azt
hirdetné, amit a modern világ is sugall:
csakis az élők számítanak. Pedig nem így
van! A halottak valami
nagyon fontosat üzennek nekünk, azt, hogy
élj úgy, hogy amikor
megidézed hajdanvolt
arcom, mosolyogni láss!
/Töreky László/

Jegyzet

Kövekkel és virágokkal szépült a belváros

Kövekkal takarták a nedvességet és párát áteresztő, de
a gazok felnövését gátló geotextilt
Fotó: tl

Fehér, barnásvörös és
szürkés színű, kisebb-nagyobb méretű kövekből,
továbbá a Devil Garden
vállalkozás által felajánlott szezonális növényekből építettek esztétikus,
virágágyás szigeteket a
CselleHáz Kft. dolgozói és
a hozzájuk csatlakozó tapolcai önkéntesek a Deák
Ferenc utcában, az OTPvel átellenben az elmúlt
napokban.

A városban szokatlan,
de mindenképpen szép
és látványos kertépítési
formához, Pataki Attila
bányamérnök, nyugalmazott főgeológus koordinálásával, illetve kapcsolatai
révén, hazai bányavállalatok több köbméternyi
követ ajánlottak fel térítésmentesen. A CselleHáz
Kft. munkatársai mellett,
a város önkormányzatának több képviselője, az

Egységben Tapolczáért
Egyesület, illetve a Tapolcai Nőklub tagjai segítették a kivitelezést. Horváth
Gábor a CselleHáz Kft.
műszaki vezetője lapunknak elmondta, hogy ezúttal nem évelő cserjéket,
hanem szezonális növényeket helyeznek el a kör
alakú emelt virágágyásokban, amelyeket évszakonként cserélnek majd.
... Folytatás a 3. oldalon...
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Új fogorvos, eladó diszeli épület, megítélt
támogatások és egy helyi kiállítás terve…
15 napirendi pontot tárgyaltak és fogadtak el a
bizottságok és az önkormányzati testület tagjai
teljes egyetértésben az
október 29-i nyilvános
testületi ülésen. Az esemény rendkívüli járványügyi bejelentéssel
kezdődött.
Dobó Zoltán az előterjesztések megvitatása előtt
kihirdette a november
elsejétől érvényes országos és helyi járványügyi
intézkedéseket, amelyek
kötelezően előírják a város intézményeiben, piacán és a tömegközlekedési
eszközökön, pályaudvarokon az orr-száj maszk
viselését, illetve számos
létesítményben a kötelező kézfertőtlenítést, egyes
esetekben (óvodákba, bölcsödébe) a hozzátartozók
belépésének korlátozását.
Elhangzott, a városi rendezvények látogatását védettségi kártyához, illetve
oltási bizonyítványhoz kötik, a polgármesteri hivatali ügyintézést telefonon
és emailen teszik lehetővé,
a helyi kereskedők számára pedig ajánlásokat fogalmaztak meg a maszkviselés javasolt bevezetésével
és a kézfertőtlenítéssel
kapcsolatban.
A bejelentést követően
egybehangzó
döntéssel
elfogadták a polgármester és az alpolgármester
beszámolóit, illetve a város költségvetésének legfrissebb módosítását. A
módosítás számos elemet
tartalmazott a bevételi és
kiadási oldalon egyaránt.
Ezek közül a legnagyobb
tétel a helyi csapadékvíz elvezető rendszer 400
millió forintos támogatásának beérkezése és a
szóban forgó, két év alatt
megvalósítandó projekttel
kapcsolatos előzetes költségek elkülönítése volt.
Továbbá elfogadták a képviselők, hogy különböző
nagyságrendű támogatásban részesül a CselleHáz
Kft. (napelemes lámpák és
közösségi terek megújítása okán), a helyi fogorvosi

praxisok (a NEAK bevételek arányában), az önkormányzati tűzoltóság, illetve többek között a TIAC
VSE is, ez utóbbi esetében
az egyesület TAO pályázataihoz biztosít önrészt
a város. A változásokkal
a nettósított költségvetési bevételek és kiadások
főösszege 3 milliárd 989
millió 149 ezer forintra módosult- fogadták el
egyhangúlag a képviselők.
Döntés született a város

A képviselők
egybehangzó
döntésének
eredményeként
emelkedhet a
CselleHáz Kft.
fizikai
dolgozóinak bére
az elkövetkező
időszakban
tulajdonát képező 82 m2
alapterületű Tapolca-Diszel, István utcában található volt tűzoltó szertár
eladásról is. Az indoklásban elhangzott: az épület
árammal ellátott, de víz,
csatorna, fűtési lehetőség
nincs, továbbá mindös�sze 82 m2 terület tartozik
hozzá. A közművek bevezetése magas költséggel és sok adminisztratív
teherrel járna, állagmegóvása is költséges, de bérleményként sem érkezett
rá igény… A képviselők
egyetértettek abban is,
hogy a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes
Kollégiuma által meghirdetett felhívásra a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum pályázatot nyújtson
be, bruttó 30.000.000 Ft
beruházási
összegben,
amelyhez a 2022-es év terhére önrészt biztosítottak.
A tervek szerint új kiállító teret alakítanának ki a
W.A Könyvtár és Múzeum
Templom-dombi épületében, amely kihasználva
a tapolcai városi múzeum

Tapolca város képviselői egyhangúlag fogadták el az
előterjesztésket, köztük a város költségvetésnek módosítását az október 29-i nyilvános ülésen
Fotó:tl
iskolatörténeti és helytörténeti tárgyi és dokumentációs anyagát, egy új állandó kiállításban mutatja
majd be a tapolcai iskolatörténet főbb helyszíneit és szereplőit, valamint
azokat a személyeket, akik
helyi iskolákból indulva
tehetségük, szorgalmuk
és tanáraik segítsége révén
az élet különböző területein magasra jutottak. A
beruházás tervezett összköltsége mintegy 50 millió
forint. Támogatást kapott
az önkormányzati képviselőktől a városi tulajdonban működő CselleHáz
Kft. bérrendezési szándéka is. A cég 29 fős fizikai
állománya béremelésére
és azok járulékaira 2 millió 275 ezer 149 forintot
igényelt. Döntés született
a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút projekt

A 3. számú körzet
fogorvosi
feladatait
a szükséges
engedélyek
megszerzését
követően láthatja
el Dr. Bernáth
Tibor Csaba
fogszakorvos 2022
tavaszától
közbeszerzési eljárás lebonyolításának átadásáról,
valamint a pályázati támogatások átcsoportosításáról is a konzorciumot
vezető Szigliget részére.

A képviselők egyetértetek abban, hogy Tapolca
3. számú körzet fogorvosi alapellátási feladatait
dr. Bernáth Tibor Csaba
fogszakorvos lássa el. A
doktor
előreláthatóan
2022 tavaszától tudja vállalni a Tapolca 3. számú
körzet fogorvosi feladatainak ellátását. A szükséges engedélyek és a még
egyeztetésre váró kérdések tisztázását követően
kerülhet a szerződés a
képviselő-testület elé jóváhagyásra-hangzott el.
Az EFOP-1.5.2- 16-201700012 azonosító számú
„Humán szolgáltatások
fejlesztése Tapolcán és
környékén” című projekthez kapcsolódóan, a
„Malom-tó és környezete
infrastrukturális fejlesztése- Tapolca, Alsó-tó
parti fahíd szerkezetének
cseréje, Tapolca, Négy
Évszak udvar homlokzati
fal vakolása” elnevezésű
építési beruházás megvalósításához lefolytatandó
közbeszerzési eljárásra is
egyhangú igent mondott
a testület. Az ajánlattételi
eljárás megindítására felhatalmazást kapott a polgármester, öt cég adhatja
be ajánlatát a közeljövőben. Igény érkezett a “Tapolca” név használatára, a
Trappolók Sport Egyesület részéről. A képviselők
egyhangúlag támogatták,
hogy a kiváló eredményeket felmutató, Tapolca hírnevét erősítő helyi
sportegyesület a jövőben
Tapolcai Trappolók Sport
Egyesület néven működjön tovább. /tl/
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Visszatért a beltéri maszkhasználat az intézményekben

A Covid 4. hullámának
emelkedő
esetszámai
okán, Dobó Zoltán polgármester
informális
megbeszélésre hívta ös�sze a város képviselő-testületének tagjait, tapolcai
egészségügyi szakembereket, háziorvosokat. A
megbeszélés legfőbb kérdése az volt, hogy a fokozódó járványhelyzetben
szükség van-e helyben
elrendelhető védelmi intézkedésekre, és ha igen,
akkor mely intézkedések
akadályoznák leginkább
a városban a járvány terjedését.
A tanácskozás résztvevői
vita nélkül egyetértettek
abban, hogy a kialakult
járványhelyzetben indokolt visszahozni számos
korábbi helyi védelmi in-

tézkedést. A cél az, hogy a
találkozások, a kontaktok
számát jelentősen csökkentsék az elkövetkező
időszakban. Döntés született arra vonatkozóan,
hogy november elsejétől
a helyi óvodákban és bölcsődékben újra kötelező
legyen a maszkhasználat
a dolgozóknak, a gyermekeknek a kézfertőtlenítés, a szülők pedig csak
az intézmény bejáratáig
kísérhetik gyermeküket.
A helyi szociális intézményekben ismét látogatási
tilalom lép érvénybe. A
könyvtárban is újra maszkot kell viselni novembertől, ahogy kötelező
lesz a kézfertőtlenítés is.
A városi moziban szintén
kötelező lesz a kézfertőtlenítés és a maszk viselése,
a nézők között egy üres

széket pedig szabadon
kell hagyni. A Csermák
József Rendezvénycsarnokban csak az edzések
résztvevői tartózkodhatnak maszk nélkül, mindenki másnak kötelező
lesz a száj és orr maszkkal
történő eltakarása, ha az
épületbe lép. A városi piactéren szintén kötelező
lesz a maszkviselés, igaz
ott november elsejétől egy
hét türelmi időt kaptak a
vásárlók és az árusok egyaránt. A helyi buszjáratokon is hordani kell majd
az orr-száj maszkot elsejétől. Iskolákat és a kereskedelmi egységeket nem
kötelezhet szigorításra az
önkormányzat, illetve a
polgármester, esetükben
csak ajánlásként fogalmazódott meg a maszk
épületen belüli viselése. A

Emléket állítottak a kollégák a tapolcai
húsáruház korábbi vezetőjének
A bolt Batsányi János
utcai homlokzatán mostantól emléktábla őrzi
Kovács Lajosnak, a Pápai
Húsáruház korábbi vezetőjének nevét. Az elmúlt
évtizedekben virágkorát
élő, de ma is kifejezetten népszerű tapolcai
húsáruház központi vezetése és munkatársai
így emlékeztek meg a
főnökről, aki szigorúan,
de emberségesen, ugyanakkor megkérdőjelezhetetlen szakmaisággal, elkötelezettséggel vezette
az üzletet közel három
évtizeden keresztül.

Kebelei Ildikó boltvezető emlékezik a hajdani kollégára, elődjére
Fotó: tl

A barátok, tisztelők, kollégák gyűrűjében, Tapolca
város polgármesterének
és több képviselőjének
részvételével Szappanos
Péter, a Pápai Hús ügyvezető igazgatója leplezte le
a közelmúltban váratlanul elhunyt Kovács Lajos
egykori üzletvezető tiszteletére készített gránit
emléktáblát. Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a
tapolcai boltvezető neve
a cégen belül fogalom,
amely tovább él a vállalat mindennapjaiban. -A
legkevesebb, hogy Lajos
életének és munkájának
emléket állítunk. Ő ma
is velünk él, melyre szép
példa, hogy a Pápai Hús
közelmúltban megnyitott
új pápai üzletét is Kovács
Lajos hajdani instrukciói, meglátásai, tanácsai

alapján rendeztük be és
üzemeltetjük.
Mondanom sem kell, nagy sikerrel- árulta el Szappanos Péter. Kovács Lajosra
Kebelei Ildikó emlékezett.
A húsáruház közelmúltban kinevezett új vezetője többek között felidézte
elődjének szakmai életrajzát, amit néhány éve
a cég menedzsmentje
kérésére írt. Ebből kiderült, hogy Kovács Lajos
1971 szeptemberében a
Pápai Húskombinátnál
kezdett, mint élelmiszeripari szakmunkástanuló.
A
szakmunkásképzőben 1974-ben végzett,
majd 1974-1977 között a
szombathelyi élelmiszeripari szakközépiskolában
szerzett érettségi bizonyítványt. Tanulmányai
alatt végig a pápai húsipar

Orvosok és képviselők a rendkívüli megbeszélésen
polgármesteri hivatalban
megszűnik a személyes
ügyintézés lehetősége, az
ügyek azonban telefonos
egyeztetéssel továbbra is
elintézhetők lesznek. A
beltéri városi rendezvények is csak maszkban,

kizárólag érvényes védettségi kártyával, illetve
oltási igazolvánnyal lesznek látogathatók november elsejétől
- születtek meg a döntések
az informális megbeszélésen. /Fotó, írás: tl/

... Folytatás a címoldalról...
A köveket, ha elszennyeződnek, nagy nyomású mosóval tisztítják, a lehullott
lombot lombporszívóval,
vagy lombfúvóval távolítják el ha eljön az ideje. A
munkálatokat megtekintő
Dobó Zoltán polgármester
a Tapolcai Média kérdéseire
válaszolva elmondta, hogy
a régi, a fák által leárnyékolt, hagyományos virágágyás nem vált be, ezért Pa-

taki Attilával ötletelve arra
jutottak, hogy szép kövek
felhasználásával egy hagyományostól eltérő megoldással javítják a belváros
esztétikai képét. Hasonló
virágágyásokat a későbbiekben Tapolca több pontjára is tervez a város. Ezek
mindegyikénél kis táblát is
elhelyeznek majd, ahol feltüntetik a köveket ajándékozó bányák neveit. – tudtuk meg. /Töreky László/

Közlekedésbiztonsági bejárás

dolgozója volt. A tapolcai
húsboltban 1978-ban kezdett, mint eladó. 1984-ben
itt lett boltvezető helyettes, majd 1995-ben üzletvezető. Kebelei Ildikó a
megemlékezésben Kovács
Lajos szavaival írta le,
hogy “milyen a szép hús”
és hogy milyen a jó eladó:
“A szép hús rózsaszín, nem
zsíros, rugalmas szerkezetű, a vágási felülete nem
engedi a húslevet. A vásárló először a szemével vásárol, ha tetszik a termék és
az ára is megfelelő, akkor
vásárol. A jó eladó az, aki
ránéz a vásárlóra és rögtön meglátja, hogy mit kell
neki ajánlania.” – vetette
papírra hajdanán Kovács
Lajos, a Pápai Húsbolt
egykori megbecsült, nagy
tiszteletnek örvendő vezetője. /Töreky László/

A tapolcai önkormányzat és rendőrség képviselői, szakemberei a minap
bejárták a város azon
helyeit, amelyek közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai szempontból kérdéseket vetettek
fel az elmúlt időszakban.

Dobó Zoltán polgármester elmondta, hogy azokat a helyszíneket látogatták meg, amelyeknél
a jövőben szeretnék, ha
forgalmi rend változtatással, kamera, tábla kihelyezéssel, vagy esetlegesen
fokozott rendőri jelenléttel tudnának a jelenlegi
helyzeten javítani. – A
változtatás igénye, illetve a kritikus észrevételek
elsősorban a lakosság részéről érkeztek, de a szakmai megoldási javaslatok
nagy súllyal jelennek meg,
ha változtatunk- fogalmazott a polgármester. Tölgyes Zsolt közbiztonsági
tanácsnok hozzátette, a
lakossági panaszok elsősorban az Alkotmány,

a Bem apó és a Móricz
Zsigmond utca közlekedését érintették. – Ha a
rendőrség szakembereivel
közösen a végleges döntések megszületnek, és
valóban indokolt a változás, akkor várhatóan tiltó táblákkal, vagy éppen
egyirányúsítással igyekszünk javítani a jelenlegi
állapotokon. A befejezéshez közeli buszpályaudvar-környéki körforgalomi jellegű közlekedésről
szólva azt mondta Tölgyes
Zsolt, hogy voltak kritikus
hangok, amelyek elsősorban internetes hozzászólásokban jelentek meg, de
az új rendet egyre inkább
kezdik megszokni a közlekedők. – Most, hogy lassan elkészül a beruházás,
az útburkolati jeleket felfestették, a táblák kikerültek a megfelelő helyekre,
így már áttekinthetőbb,
jobb a helyzet, mint korábban-fogalmazott a város közbiztonsági tanácsnoka a Tapolcai Média
kérdésére válaszolva. /tl/

4

TAP

LCAI ÚJSÁG

2021. november 5.
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Koszorúzások, majd élőben közvetített zenés irodalmi műsor 1956 hősei tiszteletére
...Folytatás a címoldalról...
A csendes megemlékezés
a temető melletti katonai
emlékparkban, az 56-os
hősök bazalt emlékoszlopának megkoszorúzásával kezdődött. Később
Tóth István helyi áldozat
sírjánál hajtottak fejet az
önkormányzat, a helyi
pártok, civil szervezetek,
hagyományőrző egyesületek képviselői. Koszorúkat
helyeztek el a résztvevők
a földhivatal épületének
falán lévő emléktáblánál
is, amely a Tapolcai Járási
Forradalmi Tanács börtönbüntetésre ítélt tagjainak, Gucsi István őrnagy,
elnök, Halász János, Kazal Gábor, Kopacz Károly,

Laczay András és Vollmuth
Frigyes neveit őrzi. Az 56os emlékséta következő
állomása a kórház hajdani
szülészetének épülete volt,
ahol a 22 évesen, a helyi
harcokban életét vesztett
Gál György honvéd emléktáblájánál rótta le tiszteletét a város. Az emlékséta
az alsó tóparton ért véget,
a megemlékezők a Pantheon falon elhelyezett,
az 1956-os Tapolca Nagyközségi Forradalmi Nemzeti Tanács elnökének, Dr.
Hillinger Jánosnak az emléktáblájánál koszorúztak.
A Wass Albert Könyvtár
és Múzeum szervezésében,
Bertalan Csaba rendezte
azt az előadást, amelyet

Helyi zenészek, táncosok, amatőr előadók Bertalan
Csabával a zenés-táncos színdarab előadását követően

este hat órától mutattak be
a Tamási Áron Művelődési
Központ
színháztermében. (Az ünnepi előadás a
TOP-7.1.1- 16-H-ESZA2019-00757 azonosítószámú pályázat keretében valósulhatott meg). Papa, mi
volt 1956-ban? – hangzott
el az unoka (Ifjú Zalán)
kérdése a nagypapához
(Frang István). E gyermeki kérdés köré épült fel az
56-os hősök tiszteletére
készült, Mi volt 1956, barátom? című irodalmi-zenés
műsor. A válasz tapolcai
előadók által, versekben,
drámai költeményekben,
szépen hangszerelt, fülbemászó dallamú, kitűnő
hangminőségben előadott
rock dalokban, balladákban és gyönyörű néptánc
alapú tánckoreográfiákban
öltött testet. Az előadók
mögött, a nagyméretű vetítővásznon,
nagyrészt
korabeli fekete-fehér fotókon a hősies, bátor kiállás,
a szabadságért vívott harc
jelentős és névtelen alakjai, az orosz tankok általi
megtorlás korabeli képi
dokumentumai,
illetve
kreatív animációk jelentek
meg. Az egymást követően, vagy éppen párhuzamosan elhangzó dalok

Dr. Iker Viktória jegyző és Dobó Zoltán polgármester a
tapolcai önkormányzatot képviselve koszorúzott. A város koszorúját Cseh Balázs katonai hagyományőrző helyezi el az 56-os hősök bazalt emlékoszlopánál Fotók: tl
és versek egymásra hatása, együtt a kiemelkedő
előadói teljesítményekkel
egy kivételesen hatásos és
megható, de legfőképpen
56 hőseihez méltó művészi
teljesítményt ajándékozott
a közönségnek. Az ünnephez is méltó, szép előadás
elismeréséül nagy tapsot
kapott Bertalan Csaba,
Bányai Barbara, Havasi
Gábor, Kovács Melinda,
Sárközi Vivien, Szabóné
Korponai Kitti, Ifjú Zalán,
Frang István és a Bán László vezette Batsányi Tánc-

együttes tagjai, továbbá a
háttérképeket összeállító
Vercz Róbert. A zenészek,
énekesek: Lamport Gusztáv (billentyű), Balikó Laura (Román Iván a felkészítője), Nagy Imre (ének),
Májer Edit (fuvola-ének),
Szabó Zsolt (basszusgitár),
Horváth Péter (szólógitár),
Csillag Róbert (ütőhangszerek) és Horváth Ferenc
(zenekarvezető) is joggal
érdemelték ki a közönség
hosszantartó tapssal kifejezett szeretetét, elismerését.
/Töreky László/

Régi mesterségek helyi emlékei a könyvtári vitrinekben
Tapolca fa- és vasműves
emlékeinek
legszebb
példányait őrzi üveges
vitrinekben és mutatja be a látogatóknak az
a kiállítás, amelyet a
Wass Albert Könyvtár
és Múzeum munkatársai rendeztek be a közművelődési intézmény
földszinti aulájában.A
tárlat egészen februárig
látogatható.
A kiállítást Dr. Décsey
Sándor
igazgató
és
Hangodi László főmuzeológus ajánlotta a jelen-

lévők figyelmébe. A városi könyvtár és múzeum
igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a most megnyílt kiállítás, hasonlóan
a könyvtár mostanában
lezajlott egyéb rendezvényeihez, pályázat útján
jöhetett létre, de a pályázati vállaláson túlmutató célok is motiválták.
– Szeretnénk bemutatni
Tapolca gazdaságtörténetének különböző fejezeteit, egykori tapolcai
szakmák mestereit, az
általuk használt, lassan feledésbe merülő

Valóságos vasipari műremek a képen látható szarvasbogár formára készült csizmahúzó eszköz
Fotó: tl

- ezzel a régi iparos köszöntéssel nyitotta meg a
kiállítást Hangodi László
főmuzeológus, aki mintegy negyedórában igyekezett megértetni, illetve
összefüggéseiben láttatni
mindazt, amit a Tapolca
területén feltárt tárgyi
emlékekről, a település
ipartörténeti múltjáról,
számos ma is létező, illetve lassan feledésbe
merülő, helyben űzött
mesterségekről és mesterekről tudható. /tl/

Hangodi László és Dr. Décsey Sándor. Bemutatják Tapolca ipartörténetének különböző fejezeteit, egykori tapolcai szakmák mestereit és az általuk használt, lassan feledésbe merülő eszközöket, használati tárgyakat
Fotó:tl
eszközöket, használati
tárgyakat. Ez itt az első
alkalom, amely a fa- és
vasműves mesterségeket
mutatja be. Szerencsére
nagyon gazdag anyagból
válogathattunk, de a kiállító tér méreteihez és
lehetőségeihez igazodva
a vitrinekbe csak a legszebb, legérdekesebb és
leginformatívabb
tárgyak kerültek. Jövő év
februárjában a kerámiák
és az azokhoz kapcsoló-

dó mesterségek váltják
a most látható kiállítási
anyagot…- árulta el Dr.
Décsey Sándor. Az intézményvezető hozzátette, a kiállításokkal párhuzamosan elkészülnek
azok múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetek is, amelyek aktívvá
és élményszerűvé teszik
a könyvtári tárlatokat
a helyi általános iskolai
diákság számára. – Isten áldja a tisztes ipart!
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Várják a tapolcai ötleteket, kulturális elképzeléseket is
A
Veszprém–Balaton
2023 Európa Kulturális Fővárosa Program
(VEB2023 EKF) várja
azokat az ötletterveket,
kreatív kezdeményezéseket, amelyek tovább
tudják színesíteni a
2022-es év kulturális kínálatát, jó alapot adva a
2023-as programévhez.
A témáról bővebben is
szó esett az önkormányzat udvari tanácstermében október 21-én
tartott
workshop-on,
amelyet Mihályi Patrícia
az EKF projekt pályázati
koordinátora vezetett le
a térségből érkezett érdeklődők részvételével.
Október 26-án, ugyanebben a témában tapol-

cai intézmények, civil
szervezetek és a hivatal
pályázatokkal
foglalkozó szakembereinek
részvételével tartottak
munkamegbeszélést a
hivatal emeleti tanácskozó termében.
A kiírásban hét tématerület szerepel, a pályázati
keret mintegy 780 millió forint. A pályázatok
beadásának szisztémája
némiképpen eltér a megszokottól, hiszen először
egy egyszerűsített, mindössze 2000 karakterben
megfogalmazott (ötletet) programtervet kell
beadniuk az érintetteknek legkésőbb október
31-ig. A második körben

Tapolcai intézményvezetők, civil szervezetek képviselői és önkormányzati pályázati szakemberek munkamegbeszélése 26-án
Fotó: tl

azok adhatják majd be a
részletesen kidolgozott
pályázatukat, akik átmennek az előszűrésen.
A végleges pályázatoknak december 10-ig kell
majd beérkezniük- tudtuk meg. A 21-i tapolcai workshop leginkább
arról szólt, hogy hol és
milyen formában kell benyújtaniuk pályázataikat
a térség szervezeteinek,
mire ügyeljenek és milyen hibákat ne kövessenek el a pályázatok megírásánál. Továbbá többek
között felhívták a figyelmet a pályázatok költségvetésének szabályos
elkészítésére is. Mihályi
Patrícia pályázati koordinátor elmondta, a pályázatokat legfeljebb hatvan
napon belül elbírálják, de
várhatóan január végéig
már minden jelentkezőt
értesítenek arról, hogy
a projektje kaphat-e támogatást vagy sem. A
támogatást 2022. február
1. – december 31. között
kell felhasználni. Elhangzott, bár utófinanszírozott a támogatási forma,
a pályázók a támogatás
összegének
nyolcvan
százalékát előre kérhetik.
A támogatás minimumösszege 500 ezer forint,
felső korlát nincs. A pályázatokról a VEB 2023
Zrt. szakértői döntenek

A 21-i EKF workshop Mihályi Patrícia vezetésével a
polgármesteri hivatal tanácstermében
Fotó: tl
két független szakértő
véleményének meghallgatása után. Elhangzott,
nem csak új kezdeményezéseket várnak a kiírók, hanem már meglévő népszerű programok
továbbfejlesztéseire vonatkozó elképzeléseket
is. A pályázatok megírásához és beadásához
egyébként minden segítséget megadnak online
és telefonos formában a
VEB2023 EKF munkatársai. Jelen pillanatban
három pályázat nyitott,
a fotó és egyéb művészeti programok támogatása, a Kultháló, amely
jellemzően
kistérségi,
régiós kulturális, művészeti kezdeményezéseket

vár, illetve az a pályázati
kiírás, amely a Veszprémi belváros kulturális,
gasztronómiai kínálatát,
látványát hivatott erősíteni. A jelentkezéseket
számos területet érintenek: irodalom; színházés táncművészet; képzőművészet, fotó és design;
helytörténet és kulturális emlékezet; zene;
közösségépítés és ifjúság; valamint kultúrtáj.
A bírálóbizottság olyan
projekteket fog támogatni, amelyek újító formát
és tartalmat mutatnak
fel, hosszú távon is fenntarthatók, és hozzájárulnak az EKF2023 projekt
nemzetközi láthatóságának növeléséhez./tl/

Isten éltesse Erzsi néni! Drift, amelynek Tóth Alex is a nyertese
Nyolc éve, szeretett férje
halálának évében költözött Tapolcára Szappan
Gyuláné, aki a napokban töltötte be 90. életévét. Erzsi nénit otthonában Dobó Zoltán
polgármester köszöntötte, majd egy csokor
virág kíséretében átadta
számára Magyarország
kormányának emléklapját.

A szépkorú ünnepelt
Nyirádon született 1931.
október 25-én és egészen
2013-ig a településen élt,
majd a családi ház és kert
terhét 82 évesen maga
mögött hagyva, a kényelmesebb életet biztosító Tapolcára költözött.
Gyermekei három unokával és hat dédunokával
ajándékozták meg az idők
folyamán. Erzsi nénitől
megtudtuk, aktív éveiben
a Bauxitbánya Vállalatnál
dolgozott mint konyhás,
ételosztó. Jelenleg az Ady
Endre utca egyik társas-

házának földszinti lakásában éli mindennapjait,
igyekszik ellátni magát
és a kisebb háztartási teendőket. Legkedvesebb
elfoglaltsága a könyvolvasás, kedvencei a családés történelmi regények.
Bár egyedül él otthoná-

Szappan Gyulánét Dobó
Zoltán köszönti Fotó: tl
ban, mégsem magányos,
hiszen részben egészségi
állapota okán, hozzátartozói maximális odafigyelését, gondoskodását
élvezi. /tl/

Segíteni
vágyó,
jószándékú
autóversenyzők fogtak ös�sze egy nemes ügy érdekében és második
alkalommal rendeztek
Jótékonysági Futamot
Tapolcán.

Gumicsikorgástól volt
hangos a Strand és
Sporttelep közti szakasz,
hiszen idén itt gyűltek
össze az autósport szerelmesei. Ezúttal azonban nem a másodpercekkel küzdöttek a nagy
teljesítményű tuning autók sofőrjei, pénzgyűjtés
volt a cél.
A szervezők pár hónappal ezelőtt hallottak egy
rádióműsorban segítséget kérő, elkeseredett pécsi édesanya szívszorító
történetéről és nem tétlenkedtek.
Elkezdtek
gondolkozni azon, hogyan tudnak
maguk módján segíteni a
bajbajutott családon. Ekkor fogalmazódott meg

Versenyzőnek, utasnak nagy élményt, Tóth Alexnek egy új
kerekesszéket adott az esemény
Fotó: tl
a jótékonysági futam ötlete, ahol egy bizonyos
összeg befizetését követően élményautózásra,
driftelésre viszik a segíteni vágyókat és az így befolyt összeget felajánlják
a rászorulóknak. Az ötletgazdák szerettek volna
tapolcai kötődésű embe-

ren is segíteni, így esett a
választásuk Tóth Alexre,
aki egy speciális kerekesszék vásárlásához kért
segítséget. Dobó Zoltán
polgármester
köszöntőjét követően indult a
nagy futam, ahol a nap
folyamán 300 ezer forint
gyűlt össze. /hg/
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A Széchenyi pedagógusai Szicíliában
A VR@Geoparks elnevezésű nyertes Erasmus+
pályázat első képzési
eseményére az olaszországi Madonie Nemzeti
Parkba látogathatott a
Széchenyi István Baptista Technikum Szakképző iskola és Gimnázium
öt pedagógusa a közelmúltban. Ott szerzett
ismereteiket, tapasztalataikat,
mindennapi
munkájuk során, diákjaiknak is továbbadják
majd.

A Madonie Geoparkba látogató küldöttségek tagjai
között a Széchenyi iskola tanárai is ott voltak Fotó: isk.

- A környezetvédelem, a
környezettudatosság az
egyik fő terület, amelyre
mindenképpen érzékenyíteni kell a pedagógusokat és a diákokat. Azok
a pedagógusok, akik végigcsinálják az Erasmus
plusz programot, nagy rálátást tudnak majd nyújtani tanulóiknak ezen a
téren is- árulta el Vellai
László igazgatóhelyettes,
történelem-földrajz szakos tanár, aki kollégáival,
Mészárosné Hardy Ágnessel, Tarsoly Péterrel, Hegedűs Nórával és Lukács
Péterrel együtt a különleges történelmi és földrajzi
adottságokkal, kultúrával
rendelkező Szicília egyik
gyönyörű vidékére utazhatott. A Széchenyi István Baptista Technikum,
Szakképző iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese szerint, Szicília nagyon
szép példa a különböző
kultúrák együttélésének

bemutatásra. - Több száz
éves példák mutatják,
hogy Szicíliában a bizánciaktól a rómaiakig,
a normannoktól az arabokig számos nép jelent
meg, élt együtt és hatott
egymásra a történelem
folyamán. És a jelen: jártunk Palermo egyik negyedében, ahol jelenleg
rengeteg migráns, afrikai éli mindennapjait,
üzleteket működtetnek,
látszólag elfoglalták helyüket a társadalomban.
Látogatásunk
azonban
elsősorban az őslakos szicíliaiakról szólt, döntően
ezt mutatták meg nekünk
házigazdáink a Madonie
Geoparkkal együttműködő olasz egyetem munkatársai. Az olasz nemzeti
park működési területén
található geológiai, történelmi, művészeti, építészeti,
mezőgazdasági
és gasztronómiai különlegességekkel ismerked-
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Az állatkínzás büntetőjogi
következményeit is hiányolják
Új civil egyesület alakult
Nemzetmentő Radikális
Egyesület néven a közelmúltban. Az egyesület
működésének helyi elindítása (a korábban a Mi
Hazánk Mozgalom pártszíneiben politizáló, de a
pártot elhagyó) Eszli István nevéhez kötődik.

hettünk meg általuk mondta Vellai László. A
program természetesen
nem öncélú, az Erasmus
Plusz tapolcai résztvevői
diákjaikkal is megosztják
tapasztalataikat. - Van egy
geopark klubunk, a tagok
rendszeresen járják a Bakony-Balaton Geopark
területét, ott felvételeket
készítenek, velük közösen
különböző pályázatokon
is indulunk. Másrészről,
olyan előadásokat tartunk, amely tematikusan
mutatja be az általunk
tapasztaltakat a diákok
számára- hangsúlyozta az
iskola igazgatóhelyettese.
Megtudtuk, a program
horvát, lengyel és török
geoparkok megismerésével folytatódik a közeljövőben, de a tervek szerint
külföldi küldöttséget is
vendégül lát majd Tapolca, illetve a Bakony-Balaton Geopark 2023 tavaszán. /tl/

A frissen alakult Veszprém megyei szervezet
elsősorban a magyar hagyományok megőrzésére,
illetve a következő nemzedékek számára történő
áthagyományozására esküdött fel- tudtuk meg. Az ősi sportok, gyógyító
technikák népszerűsítése
mellett, az ifjúság, a természet- és állatvédelem
ügyének felkarolása is az
egyesület feladatai közé
tartozik- tudtuk meg Eszli
István alelnöktől, aki mint

elmondta, két unokája érdekében is tenni fog azért,
hogy átmentsék azokat
az értékeket, amelyek ma
nagy veszélyben vannak.
Az egyesület a tervek szerint együttműködik a különböző katonai hagyományőrző egyesületekkel,
szerepet vállal a nagy hagyománnyal bíró sportok,
köztük a vívás, lovaglás
népszerűsítésében, illetve
ezeket a sportokat a kevésbé tehetős, rászoruló
gyermekek részére is lehetővé tenné. Az egyesület
ezenkívül civil nyomásgyakorlással elérné, hogy
az állatkínzásokkal és a
környezetszennyezéssel
kapcsolatos büntetési tételek beépüljenek a mindennapi igazságszolgáltatásba,
tehát semmiképpen ne
maradjanak büntetlenül a
bíróságokon. /tl/

Kedves gesztus az alkotótól
Saját készítésű portréval
ajándékozta meg Csonka
Nándor atyát névnapja
alkalmából a Tapolca Városi Képzőművész Kör
tagja, Horváth Róbert. A
művész
szerint, egész
életpályáján
érezhető
volt Isten segítő jelenléte,
amely örök hálára kötelezi. Hálája jeléül, továbbá a sokak által szeretett
Nándor atya iránti tiszteletét kifejezve alkotta
meg a plébánosról készült festményét. /tl/

“Ugye nem akarja, hogy gyermeke pénztelen és boldogtalan legyen?!”
Életbevágóan
fontos,
ennek megfelelően sok
esetben kifejezetten nagy
fejtörést okoz az a kérdés,
hogy milyen pályán haladjon tovább a nyolcadik
osztály, vagy a gimnázium elvégzését követően
a fiatal. Somogyi Erika,
aki közel húsz éve pályaorientációs szakértő, arra
vállalkozott, hogy közösségi, illetve személyes találkozók során, rosszul
mérlegelt, hibás döntések
helyett a lehető legjobb
iskolát, vagy foglalkozást
javasolja az érintettek számára.
A héten Tapolcán, a Tamási
Áron Művelődési Központ
tanácskozó termében tartott jó hangulatú és hasznos
információkkal szolgáló,
interaktív pályaorientációs
előadást a szakember.

– Ugye nem akarja, hogy
gyermeke három műszakban operátor legyen egy
gyárban, vagy alkalmatlan
legyen arra a szakmára,
amelyre a bizonyítványa
szól?! Hogy kevés pénzt
keressen, vagy, hogy boldogtalan legyen abban a tevékenységben, ami a megélhetését biztosítja?!- tette
fel a költői kérdést Somogyi
Erika a megjelent szülőknek, de kérdése természetesen a pályaválasztás előtt
álló fiatalokhoz is szólt. A
szakember a humorban rejlő lehetőségeket is bőségesen alkalmazva mutatott rá,
hogy milyen buktatókkal,
rossz beidegződésekkel hozunk helytelen döntéseket,
amit később már nehezebb
korrigálni. Jobb tehát a jelenben – akár külső segítséget is igénybe véve-, átgondoltan dönteni. Az előadó

Somogyi Erika: ” …A fiatalnak azt a munkát kell megtalálnia, ami az ő személyiségéből fakad…
Fotó: tl
személyes
tapasztalatait,
pszichológiai ismereteit és
HR-es szakmai attitűdjét is
felhasználva szólította meg
a nagy döntés előtt állókat,
hogy számukra praktikus
tanácsokat adjon. Somogyi Erika kérdésünkre elmondta, hogy húsz éves
pályafutása során közel

ötezer fiatal pályaválasztási
döntését igyekezett megkönnyíteni. – Aki hallgat
a szakemberre, tudatosan
készül arra a pályára, ami
neki való és azt jól építi fel,
nagy százalékban sikeres
lesz- hangsúlyozta Somogyi
Erika, aki szerint egy fontos
szempontot mindenképpen

szem előtt kell tartani. – A
továbbtanuló fiatalnak és
a jövőbeli foglalkozásnak
sajátosságai vannak, amelyeknek
mindenképpen
összhangban kell lenniük. –
Lehetnek divatos szakmák,
új, népszerű munkakörök,
de a fiatalnak azt a munkát
kell megtalálnia, ami saját személyiségéből fakad.
Sajnos nagy számban találkozok olyan fiatalokkal,
akik 25 évesen kőkemény
szorongásos zavarokkal érkeznek hozzám, egyszerűen nem érzik jól magukat
a bőrükben. Ugyanakkor
sok 40-es éveiben járó
dolgozó ember is hasonló
problémákkal küzd- árulta
el a szakértő, aki azonban
ezeknek a korosztályoknak
is kínál személyre szabott,
megvalósítható pályamódosító ötleteket, lehetőségeket. /Töreky László/
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Edzőváltás a Tapolca Vívóklubnál Harc a másodpercekkel
Az angol utánpótlás válogatott és a német Bayer
Leverkusen irányítását
követően, ismét a tapolcai vívópalánták sikerhez
vezető útját egyengeti
Keszler Dávid párbajtőr
edző.

A fiatal tréner elmondta,
elsődlegesen családja miatt döntött a hazaköltözés
mellett, azonban, hogy
Tapolcán folytatja edzői
pályafutását nem volt kérdés. Örömmel fogadta el a
Tapolca Vívóklub vezetőedzői posztját, mivel rengeteg emlék köti a klubhoz,
versenyzőként és edzőként
egyaránt.
Dávid szeretne vérfrissítést a tapolcai klubban és
úgy véli, a közel 10 éves
külföldi
tapasztalatot
hasznosítani tudja a hazai
együttesnél. Sok tehetséges, motivált versenyzőt
„örökölt” az előző edzőtől,
Gauland Zsófiától, azonban a létszámot szeretné
megtöbbszörözni. Ezért
edzőkollégájával,
Szabó
Ádámmal felkeresték az
általános iskolákat, ahol
tárt karokkal fogadták a
kezdeményezést, miszerint
szakköri kereteken belül

ismerkedhetnek a diákok
a párbajtőrvívással. A 20 –
30 fős edzéseken résztvevő
vívók számát így reményeik szerint pár éven belül
akár megduplázhatják. Az
újonnan felújított Szalay
Gyöngyiről elnevezett vívóterem, véleménye szerint minden igényt kielégít, öröm benne dolgozni
és biztos, hogy a sportolók is szívesen járnak nap,
mint nap az edzésekre, hiszen minden adott ahhoz,
hogy kihozzák magukból
a maximumot. Szeretné
élményközpontúvá tenni
a foglalkozásokat, ezért a
gyerekek már az első edzé-

seken fegyvert kapnak a
kezükbe. A vívás olyan
speciális mozgáskultúrát
igényel, melyet kiskorban könnyebb elsajátítani,
ezért véleménye szerint,
minél korábban érdemes
elkezdeni a sportot. A következő hónapokban, ha
a vírushelyzet is engedi,
minden korosztálynak elkezdődnek, illetve folytatódnak a versenyeik, szinte
nem lesz szabad hétvégéjük a vívóknak. Célja, hogy
a közeljövőben ismét egy
kiemelt utánpótlás bázisként működjön a vívóklub
és kinevelje a következő
olimpiák bajnokait. /hg/

Keszler Dávid komoly célokkal, tervekkel érkezett a
Tapolca Vívóklubhoz
Fotó: hg

Tovább tart a TÖFC veretlenségi sorozata
Kilenc mérkőzés után is
veretlen a Tapolcai Öregfiúk FC, a megyei III.
osztály déli csoportjában.
Az ősi rivális Badacsonytomajt és Zalahalápot is
magabiztosan verték.

A megyei I. osztályban
szereplő Tiac VSE idén is
jól kezdte a versenysorozatot, hiszen eddigi nyolc
mérkőzésükből
csupán
egy vereséget szenvedtek.
A Péti MTE csapatát 5:2re verték hazai pályán, a
gólokat Mékli Alex Miksa, Horváth Bence és Tóth
Marcell szerezte, utóbbi
háromszor is betalált a
vendégek kapujába.
Ezután következett a botlás, a Várpalotai BSK otthonában szenvedte el első
vereségét a csapat, 3:2 lett
az eredmény. A Tiac gólszerzői: Mészáros Dominik és Orbán Balázs Ákos.
A Tiac jelenleg a hatodik
helyen áll a tabellán, azonban három mérkőzéssel
kevesebbet játszott, mint
például a listavezető Úrkút. A Tapolcai Öregfiúk
FC kilenc mérkőzés óta
nem talált legyőzőre. A
center pályán lejátszott,

Badacsonytomaj
elleni
rangadón, a szép számban
kilátogató közönség hat
gólt láthatott, az Öregfiúk
4:2-re diadalmaskodtak.
Gólszerzők: Boczkó Gábor és Szabó Bálint (3).
Legutolsó meccsüket Zalahalápon játszották, ahol
1:1-es félidővel fordultak
a csapatok, azonban a második játékrészre feljavult
a tapolcaiak befejező játéka és 5:1-re nyertek. Gólszerzők: Németh Balázs,
Nagy Béla, Marton András, Farkas Imre, Egyed Attila. A TÖFC továbbra is
versenyben van a bajnoki
címért, kettővel kevesebb

játszott mérkőzéssel a második helyen áll. A csapat
gólvágója, Szabó Bálint 15
góllal vezeti a góllövőlistát. A Diszel SE utolsó két
mérkőzésén nagyarányú
vereséget szenvedett. Először Nemesvita ellen 7:0ra, majd Monostorapáti
ellen 9:0-ra kaptak ki. A
közép csoportban szereplő Tiac II. számú csapata
megszerezte második győzelmét, a Szamaras SE-t
sikerült 5:3-ra legyőzni. A
hazai gólokat Pál Barnabás, Hegedűs Márk, Szőke
Dominik, Makacsek – Molnár Márk és Deák Szabolcs
rúgták. /hg/

Boczkó Gábor is gólt szerzett a rangadón

Fotó: hg

Lovász Róbert, Kornél fiával küzd az elsőségért
Fotó: facebook
A tapolcai autóversenyzés
két kiválóságát, Lovász
Róbertet és Szollár Norbertet kérdeztük az elmúlt hónapok eseményeiről. Mindketten számos
versenyen indultak, ahol
szebbnél szebb eredményeket értek el.
Legutóbbi beszélgetésünk
óta az Euro-Ring kupában
volt három versenyünk,
amiből egyet sikerült megnyerni, fiam, Lovász Kornél
lett a második. - kezdi Lovász Róbert. A következő
futamot Kornél nyerte és
én voltam a második, így
az a helyzet állt elő, hogy
az utolsó záró futamra már
csak kettőnknek maradt
esélyünk a bajnokság megnyerésére, aki az utolsót
nyeri az a bajnok. Ezen a
versenyen kaotikus időjárási viszonyok közt autóztunk.
Az első két futamot esőben
futottuk, az elsőn Kornél
volt jobb 3 tizeddel, a másodikon én mentem jobbat
3 tizeddel. A harmadikon
már nem esett, de még vizes volt a pálya. A fiam úgy
döntött, hogy 19-re lapot
húz és felteszi a száraz gumikat. Bejött neki, jól elhúzott tőlem és megnyerte a
versenyt és ezzel a bajnokságot is. Nekem így be kellett érnem a második helyezéssel, de így is nagyon
örültünk neki. Az Országos Szlalom Kupában, sikerült még egy kicsit erősíteni a harmadik helyemen
egy abszolút 2. helyezéssel,
majd a következő futamon
egy abszolút 3. hely sikerült. A következő két futam
lesz a döntő, de megteszünk
mindent a legjobb helyezésért. A pillanatnyi állás
nekem, kategória 1. és abszolút 3., Kornél kategóriájában 2. abszolút 6. Emellett volt még két verseny a
bajnokságon kívül, amiből
az egyik egy nagyon megtisztelő felkérés volt, a Szu-

hanyik László Emlékkupa
a pécsi hegyi pályán, ahol
sikerült a gyári pályaautók
között a 3. helyet megszerezni. Nem utolsó sorban
ellátogattam a DSZK Kupa
veszprémi futamára, amit
csak örömautózásnak gondoltam, ám a rendezőknek
sikerült egy nagyon strapás pályát összerakni. Így a
négy futamból csak kettőt
teljesítettem, de szerencsémre csak az egy legjobb
kör számított, így sikerült
megnyernem. A hátralévő versenyeken próbálunk
maximálisan
helytállni,
aztán készülünk a következő szezonra. – zárja beszámolóját Lovász Róbert.
Komoly tervekkel vágtam
neki a 2021-es verseny szezonnak. Terveim között
szerepelt a pécsi szlalom
bajnokság
harmadszori
megvédése, a dunántúli
szlalom kupa abszolút elsősége és a Bakonyszentlászló
kupa idei abszolút dobogós
helyezése. - emlékszik vis�sza Szollár Norbert. Az idei
év elején fontos fejlesztés
történt, a versenyautómba
egy komoly és erős verseny
motort sikerült beépíteni. Szépen lassan kezdem
megszokni az új erőforrást,
ezt tükrözi a sok jó eredmény. Hosszúra nyúlik az
idei szezon, ez kis kárpótlás nekünk versenyzőknek
a tavalyi csonka évért. Az
eddig elért eredmények
a 2021-es évben: Kisbér,
kategória 2. hely, abszolút
8. hely. Pécs Expo, kategória 1. hely, abszolút 1.
hely. Veszprém, kategória
1. hely, abszolút 2. hely.
Kisbér, kategória 1. hely,
abszolút 1. hely. Nagyatád,
kategória 1. hely, abszolút
2. hely. Pécs, kategória 1.
hely, abszolút 1. hely. Bakonyszentlászló, kategória
1. hely, abszolút 2. hely.
Veszprém, kategória 1.
hely, abszolút 3. hely. Pécs
Expo, kategória 1. hely, abszolút 1. hely. /hg/
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