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Nagy siker 
volt a Batsányi 
Táncegyüttes 
évzáró gálája

Első ízben 
rendeznek 
karácsonyi
vásárt
Diszelben

Szorgos kezek 
segítették
a feltárást 
a Templom-
dombon   5. oldal3. oldal4. oldal

Az év legsötétebb hónap-
ját a karácsonyi ünnepkör 
teszi elviselhetővé, szeren-
csésebb esetben lelki fel-
töltődéssé sokak számára. 
Már a karácsony közeled-
tének is különös varázsa 
van. Nehéz lenne még 
egy olyan ünnepet emlí-
tenünk, amely az emberi 
lélekre gyakorolt hatásá-
ban akár megközelítené a 
kis Jézus világrajövetelé-
nek misztériumát. Wass 
Albert író valódi mestere 
volt a természeti jelensé-
gek és az emberi lét nagy 
kérdéseinek romantikus 
történetekbe sűrített ábrá-
zolásának. Így fogalmazta 
meg Ő a karácsony üzene-
tét:  „Minden esztendőnek 
a vége felé az Úristen emlé-
keztetni akarja az embere-
ket arra, hogy a gonoszság 
útja hova vezet, s ezért ősz-
szel a napok rövidülni kez-
denek, a sötétség minden 
este korábban szakad alá, 
és minden reggel későbben 
távozik, hideg támad, és 
befagynak a vizek, s a sö-
tétség uralma lassan elkezdi 
megfojtani a világot. Mi, 
emberek pedig megijedünk, 
s eszünkbe jut mindaz a sok 
rossz, amit elkövettünk az 
esztendő alatt, és amikor el-
jön a legrövidebb nap, és a 
Világosság angyala alászáll 
közénk jóságot keresni, egy-
szerre mind meggyújtjuk 
a karácsonyfák gyertyáit, 
hogy az Úristen, ha aláte-
kint, fényt lásson a földön, 
s megbocsássa a bennünk 
lévő jó miatt a bennük lévő 
rosszat.” Arra  bátorítok 
mindenkit, hogy az adven-
ti időszakban igyekezzen 
meglátni, megkeresni ön-
magában és másokban a 
legjobbat, és helyére tenni, 
megbocsátani a vélt, vagy 
valós rosszat, önsorsrontó 
sérelmeit. Azt gondolom, 
csak így nyerhet értelmet 
mindannyiunk számára a 
közelgő ünnep.
                        Töreky László

Advent első vasárnapján 
ünnepi fényekbe öltö-
zött Tapolca, megnyílt 
a szabadtéri Betlehem, 
feldíszített karácsonyfa, 
egyházi szolgálattétel, 
majd hangulatos fúvós-
koncert várta a tapolca-
iakat a Fő téren délután 
négy órától. Elkezdőd-
tek a várakozás idősza-
kának szervezett ünnepi 
programjai. 

A város ezüstfenyő kará-
csonyfája szomszédságá-
ban felállított színpadról 
elsőként Kovács Melinda 
a Tapolca televízió fő-

szerkesztője köszöntötte 
a jelenlévőket, később Ifjú 
Zalán és Horváth Lídia 
szép szavalata hangzott 
el.  Ünnepi beszédében 
a tapolcai polgármester a 
lelki felkészülés jegyében 
arra kérte a tapolcaiakat, 
hogy keressék magukban 
a békét, a megnyugvást, 
de teremtsenek lehető-
séget arra is, hogy régen 
látott, vagy távolban élő 
barátaikkal, ismerőse-
ikkel, rokonaikkal ta-
lálkozzanak, beszélges-
senek.  Ezt az időszakot 
tegyék meghitté maguk 
és szeretteik számára 

olyanná, ami színeiben, 
illatában, hangulatában 
és érzéseiben a legszebb 
gyermekkori karácso-
nyokat idézi. A történel-
mi egyházak részéről Ká-
dár Adrienn református 
lelkész Habakuk könyve 
második részének három 
verséből idézett, majd 
Honthegyi Zsolt evangé-
likus lelkésznek adta át a 
szót, aki szerint advent-
kor arra várunk, hogy 
bennünk is megszüles-
sen a kis Jézus, hogy ve-
lünk is megtörténjen a 
régen várt csoda.  Csonka 
Nándor esperes plébános 

arra kérte az Istent, hogy 
„öntsön a szívekbe szent 
elhatározást, hogy jó tet-
tekkel siethessünk elé, 
hogy „az ünnep igazi ün-
nep legyen, a világosság 
valóban világosság, a szí-
vekbe valódi szeretet köl-
tözzön”. Az egyházi szol-
gálattételeket követően 
a kiváló Daniel Speer 
Brass Band zenekar mi-
kulásváró és karácsonyi 
hangulatokat megidé-
ző, vidámságot sugárzó 
koncertje szórakoztatta 
a színpadról az immár 
ünnepi fénybe öltözött 
város lakóit. /tl/

Ünnepi díszbe öltözött a város
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udvari tanácstermében.  

Az illetékes bizottságok 
illetvetámogatásával,

két tartózkodás mellett 
fogadta el a város ön-
kormányzata a telepü-
lés helyi adókról szóló 
21/2011. (XII.12.) ön-

rendeletkormányzati
módosítását. A tervezet 
a másfél évtizede válto-
zatlan mértékű kommu-
nális, gépjármű és ide-
genforgalmi helyi adók, 
adónemenként változó 
minimális  emelését he-
lyezte volna kilátásba a 
2022-es gazdasági évre, 
elsősorban az infláció 
okozta pénzromlás rész-
leges ellensúlyozására. A 
feltételes mód nem vélet-
len, az elfogadott előter-
jesztés nem valósulhat 
meg, hiszen a tapolcai 
testületi ülést megelőző 
éjjel benyújtott, később 
megszavazott kormány-

törvényjavaslatpárti
szerint, a helyi adókat 
2022-ben is a 2020. dec-
emberben hatályos adó-

foglaltakat. Eszerint az 
önkormányzat a minisz-
terelnökség ellenőrzési 
terve alapján elvégezte 
a közművelődési tárgyú 
önkormányzati rende-

felülvizsgálatátletek
és annak hiányosságai 
okán új rendeletet alko-
tott.  Tapolca Város Ön-
kormányzata a Balaton 
Fejlesztési Tanács által 
a településfejlesztési be-

támogatáruházások -
sára közzétett pályázati 
konstrukció keretében 
25 millió forint össze-
gű saját forrást bizto-
sít a Tapolca, 3437/96 
hrsz.-ú terület egy ré-
szének felújítására az 

kertépíelkészíttetett -
tanulmánytervtészeti

városképi szempontból 
is megfelelő megvalósí-
tására bruttó 40 millió  
forint összegű támoga-
tás elnyerésére. Tapol-

képviselő-testületeca
a Tapolca Kft. részére, 
működésének zavarta-
lan fenntartásához, ál-

terhérelamkötvények

elmaradások,bevétel
illetve a működési és a 

költségekberuházási
emelkedésére hivatkoz-
va igényelte az összeget.   
Az önkormányzati kép-
viselők a TIAC Városi 
Sport Egyesületetet is tá-
mogatásukról biztosítot-
ták 2021. évre tervezett 
tárgyi beruházásai meg-
valósításához bruttó 1 
millió 935356 forint ere-
jéig. Az indoklás szerint, 
a hamarosan elkészülő 

műfüvesnagypályás
pályával, illetve nap-

kapcsoelem-parkkal -
latban újabb költségek 
jelentkeztek. A TIAC a 
pénzt műszaki ellenőri, 
statikai, könyvvizsgálói 
díjazás, illetve a Batsá-
nyi János Gimnázium 
udvarán lévő kispályás 
műfű kapcsán felmerü-
lő többlet kiadások saját 
forrás által nem biztosí-
tott költségeinek fede-
zetére használhatja fel. 
Döntöttek a képviselők 
több önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan (legelő, 

Nem követhetik az inflációt a helyi adók, plusz 
támogatások a TIAC-nak és a Tapolca Kft-nek
Nyolc napirendi pontot mértéken  kell  tartani. bruttó   2  millió  343400  erdő, szántó minősítésű-
tárgyalt és fogadott el a Támogatásról biztosítot- forint  támogatást  bizto- ek)  hasznosításra  törté-
város önkormányzata a ta a testület a „Döntés a sít-  szavazták  meg  egy- nő kijelölésről is, ezekről
november  24-én  meg- közművelődésről  szóló hangúlag  a  képviselők. konkrétumokat  a  város
tartott  rendkívüli  kép- önkormányzati  rendelet Az indoklásban a Tapol- honlapjáról  kaphatnak
viselő-testületi  ülésen elfogadásáról”  -  elneve- ca  Kft.  a  járványos  idő- az  érdeklődők.  Tapolca
a  polgármesteri  hivatal zésű  napirendi  pontban szak  miatt  bekövetkező Város  Önkormányzata

hozzájárult, hogy a Ta-
polcai Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményi 
Társulás által fenntartott 
Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Intézet 
feladatköre 2022. január 
1. napjától szenvedély-
betegek nappali ellátása 
és pszichiátriai betegek 
nappali ellátása feladat-
körökkel bővüljön. A cél 
érdekében egyhangúlag 
támogatta a testület a 
Tapolcai Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményi 
Társulás társulási meg-
állapodásának módosí-
tását. A Tapolcai Város-
gazdálkodási Kft. által 
üzemeltetett fizetőpar-

üzemeltetésérőlkolók
szóló 2020. évi beszámo-
lót is elfogadta a testület. 
A VG Kft. beszámolójá-
ban foglaltak alapján a 
város a 2021. évi bérleti 
díj mértékét 14500000 
forint + Áfa összegben, 
a takarítási díj mértékét 
pedig 900000 forint + 
Áfa összegben javasolja 
meghatározni. /tl/

Hasonlóan a megelőző 
évekhez, szerény lakos-
sági érdeklődés mellett 
zajlott a városi közmeg-
hallgatás a Tamási Áron 

KözpontMűvelődési -
ban.

A környezet védelmének 
általános szabályairól szó-
ló törvény környezetvé-
delmi alapelvként fogal-
mazza meg a tájékozódás, 
tájékoztatás, nyilvánosság 
elvét. Ennek érdekében 
Tapolca önkormányzata 
minden év novemberé-
ben közmeghallgatást, 
illetve lakossági fóru-
mot tart, ahol beszámo-
ló hangzik el Tapolca 
környezeti állapotáról és 

az azzal összefüggésben  
felmerülő problémákról, 

megoldási javaslatok-
ról . Idén Burszán Sán-
dor a Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Iroda ügy-
intéző munkatársa is-
mertette  a képviselőtes-
tületi tagok jelenlétében 
az elkészült tájékoztató 
anyagot, amelyet a jelen-
lévők egyhangúlag elfo-
gadtak. ( A közeljövőben 
lapunk hasábjain ismer-
tetjük a téma fontosabb 
vonatkozásait) A lakos-
ság részéről ezúttal több 
közérdekű észrevételt is 
jegyzőkönyvbe vettek, il-
letve a jövőben lépéseket 
tesznek azok lehetőségek 
szerinti orvoslására. El-
hangzott: a helyi Penny 
üzlet, pontosabban a mel-
lette lévő megszűnt ben-
zinkút környékén nagy 
a sötétség, nincs lámpa, 

amely biztonságossá ten-
né az ottani gyalogos 
közlekedést. Az alsó tó 
új fahídja a nedves idő-
szakokban nagyon síkos, 
érdemes lenne valami-
ként gondoskodni annak 
csúszásmentességéről.  
Kevés a parkoló a belvá-
rosban, miközben sok az 
autó. Hasonló problémát 
jeleztek a Simon István 
utcával szembeni zöldte-
rület esetében, amelyet 
rendszeresen oda nem 
való parkoló autók fog-
lalnak el. A köznyelvben 
hajléktalanoknak hívott, 
utcán élők problémája is 
akut problémaként me-
rült fel a lakossági fóru-
mon. /tl/

Síkos a fahíd, zöldterületi parkolás, utcán élők....

A megnövekedett 
gépjármű
állománnyal
összefüggésben 
állandósult
a parkolási
probléma
a belvárosban
- hangzott el
lakossági részről
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Diszeli gazdák és helyi 
termékek “főszereplésé-
vel” első ízben rendeznek 
karácsonyi vásárt Diszel-
ben, a Csobánc Művelő-
dési Ház melletti közös-
ségi téren- tájékoztatta 
lapunkat Tóth Bálint a 
városrész önkormányzati 
képviselője.

Mint azt megtudtuk, az 
esemény december 5-én, 
vasárnap, tíz órától várja 
a látogatókat. A mai napig 
tucatnyi diszeli termelő 
jelezte, hogy saját előállí-
tású kézműves termékével 
erősítené a kínálatot, de 
további jelentkezőket is 
szívesen várnak. – Terme-
lőink szörpöket, borokat, 
lekvárokat, mézeket és 
számos egyéb helyi elő-
állítású kézműves termé-
keket kínálnak majd kul-
túrházunk udvarán. Az 
ünnepváró hangulatban 
zajló karácsonyi bevásár-
lás lehetőségén, és persze 
a kellemes, akár egy jó for-
raltborozással fűszerezett 
kikapcsolódáson túl a cél 
az, hogy a településrészen 
élők a korábbinál is köz-
vetlenebb, élőbb kapcso-

latba kerüljenek a helyi 
gazdákkal és munkájuk 
gyümölcsével- hangsú-
lyozta Tóth Bálint. A kép-
viselő elárulta, hogy egy 
helyi vállalkozó kereste 
meg őt a karácsonyi vásár  
ötletével, amit az érintet-
tekkel közösen jónak és 
megvalósíthatónak ítél-
tek. Rédli Károly, a vásár 
helyszínéül szolgáló Cso-
bánc Művelődési Ház és 
a hozzá tartozó közösségi 
teret üzemeltető Tapolca 

Kft. igazgatója is nyitottan 
állt a kezdeményezéshez, 
a járványhelyzet miatt el-
maradt Tapolca Expo után 
szabadon mini expónak 
elkeresztelve az eseményt. 
A szervezők egyébként az 
első Diszeli Kiállítás és Ka-
rácsonyi Vásárból hagyo-
mányt is teremtenének, 
amennyiben az a lakosság, 
a vásárlók és a termelők 
részéről is pozitív vissz-
hangra, fogadtatásra talál.  
                         Töreky László

Helyi gazdák és termékeik vására

Tóth Bálint: “A helyszín nem is volt kérdés, a szerve-
zők, a termelők a kezdetektől a Csobánc Művelédési 
Ház udvarában gondolkodtak”                                   Fotó: tl

Az iskolai zaklatás, bán-
talmazás témakörében 
tartottak szakmaközi 
megbeszélést a szociális 
szféra család- és gyer-
mekjóléti szakterületén 
dolgozó kollégák, illetve 
a gyermekvédelmi jelző-
rendszer tagjai a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont emeleti előadó ter-
mében a közelmúltban. 
Az eseményen Bögös Rita 
Zsuzsanna a Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási 
Intézet Család- és Gyer-
mekjóléti Központjának 
intézményegység veze-
tője, Szűcs-Simon Anikó 
szociális segítő és Magvas 
Zoltán mentálhigiénés 
szakember segítette  a 
téma bővebb megisme-
rését és felszámolásának 
gyakorlati lehetőségeit.

A résztvevőket Bögös Rita 
Zsuzsanna köszöntötte, 
aki előrebocsátotta, hogy 
a school bullying, ma-
gyarra fordítva az iskolai 
zaklatás témáját ezúttal 
mentálhigiénés és szociális 
munka megközelítésben 
dolgozzák fel, majd átadta 
a szót Magvas Zoltánnak. 
A Lelki Egészségfejlesztési 
Központ  vezető munka-

társa projektoros vetítéssel 
szemléltetett előadásában 
rámutatott, hogy a min-
dennapi életben jelenlévő 
agresszió az iskolákat sem 
kerüli el, éppen ezért rend-
kívül fontos az együttmű-
ködés azok között, akik a 
problémák ellen érdemben 
tehetnek.
Az előadó hangsúlyozta, a 

tanulót ért zaklatásnak szá-
mos jele van, amelyek az is-
kola falain belül és otthon, 
családi környezetben is 
felismerhetők. Az iskolából 
rendszeresen elkéső diák, 
a romló tanulmányi ered-
mény, az órai figyelem hi-
ánya tipikus tünet a bántal-
mazott fiatalnál. Az otthon 

falai között is felismerhe-
tők a jelek, például a gyerek 
utálattal beszél osztálytár-
sairól, váratlanul nem akar 
iskolába menni, külsérelmi 
nyomok jelennek meg a 
testén, gyakran elveszti a 
dolgait, nem akar beszélni 
arról, ami bántja.  Ugyan-
akkor a diák személyiség-
jegyei is hozzájárulnak a 
bántalmazás bekövetkez-
téhez, hiszen elsősorban a 
fizikailag gyengébb, magá-
nyos fiatalra “szállnak rá” 
a többiek, akik jellemzően 
zaklatják, csúfolják, elve-
szik a tízóraiját, dobálják, 
szünetben vagy a tanintéz-
ményből hazafelé menet 
megverik. A cél minden 
esetben a fájdalomokozás 
és a félelemkeltés – emel-
te ki előadásában Magvas 
Zoltán, majd a probléma 
feltárásának és feloldásá-
nak lehetséges módszereit 
ismertette. Elhangzott: a 
prevenció, az egyedi eset-
kezelés, a tanulói csoport jó 
megismerése, a dominan-
cia hierarchia felismerése, 
a bántalmazás tényének 
láthatóvá tétele, a monito-
rozás exploráció egyaránt 
szükséges ahhoz, hogy a 
jelenség megszűnjön, ez-
által a súlyosabb követ-

kezmények is elkerülhetők 
legyenek. A bántalmazottal 
történő törődés, az egyéni 
elbeszélgetések, a család-
gondozás, esetlegesen refe-
rencia személyek bevonása 
a megoldás irányába mu-
tatnak, de a felnőtt segítők 
rátermettsége, személyi-
ségjegyei, mint a bölcses-
ség, a humor, az elterelés 
és a higgadtság képessége 
is elengedhetetlen követel-
mény. Bögös Rita Zsuzsan-
na az iskolai bántalmazás 
esetében az időben megtett 
jelzés fontosságára hívta 
fel a figyelmet. A szakem-
ber szerint, minél előbb 

felszínre kerül a probléma, 
annál hatásosabban lehet 
fellépni ellene és lehet mi-
nimalizálni a bántalmazot-
tat ért lelki károkat, sérü-
léseket. Ennek érdekében 
a szülőket érdemes arra 
biztatni, hogy vegyék fel 
a kapcsolatot a gyermek-
jóléti szolgálatokkal, de 
közvetlen jelzést tehetnek 
a pedagógusok, osztály-
főnökök is a szakemberek 
irányába…- hangzott el a 
szakmaközi fórumon szá-
mos egyéb, a gyakorlatban 
jól hasznosítható módszer, 
tanács mellett.
                        Töreky László

Az iskolai bántalmazásról -  lehet és kell tenni ellene

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai tartottak szak-
maközi megbeszélést a TÁMK-ban                       Fotó: tl

Az időben megtett 
jelzés nagyon
fontos, hiszen
minél előbb
felszínre kerül
a bántalmazás 
ténye, annál
hatásosabban
lehet fellépni
ellene

ARANYKAPU KUPA
TEREMLABDARÚGÓ TORNA

Támogatók: Tapolca Város Önkormányzata, Szánti Imre - Kalóztanya
Szervező: Tapolca Kft. - Csermák József Rendezvénycsarnok

Csermák József Rendezvénycsarnok
Tapolca, Alkotmány u. 7.

20
21

.D

ECEMBER 18

- 19. 20
21
.D

ECE
MBER 18

- 19. 

Nevezési díj:
25.000 Ft / csapat

A belépés 14 év alatt ingyenes, 14 éven felüli személyeknek a belépőjegy: 300 Ft
A belépés kizárólag védettségi igazolvánnyal! 

A tornán való részvétel védettségi igazolványhoz vagy 72 óránál nem régebbi PCR
teszthez kötött! 

Nevezési lap és
versenykiírás:

www.tapolcacsarnok.hu

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:

2021. DECEMBER 08. SZERDA

 24:00 ÓRA

Az első három
helyezett

pénzjutalomban
részesül.

(feltétel: 24 csapat
jelentkezése)
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Év végi gálaműsorral lé-
pett színpadra az idén 50 
éves fennállását ünneplő 
Batsányi Táncegyüttes. 
A nagy múltú művészeti 
csoport, a szeptemberi 
sikeres jubileumi pro-
dukciójukhoz hasonló-
an, most sem okozott 
csalódást a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok 
több száz fős közönségé-
nek. Erre utalt a műsor 
címe is.

„Van még benne”- ezt a 
címet kapta a közel há-
rom órás, igényes külső-
ségek, díszletek, fények 
között és egy nagyszerű 
profi zenekar közremű-
ködésével zajló gálamű-
sor.  Valóban volt is benne 
minden, aminek benne 
kellett lennie ahhoz, hogy 
a publikum és a fellépők 
egyaránt gyönyörűséget 
találjanak a produkció-
ban. Az előadás ezúttal 
az adventi időszakra te-
kintettel a betlehemezés 
szép népi hagyományá-
nak felelevenítésével kez-
dődött, a produkcióban 
a csoport számos nagy 

öregje és fiatal táncosai 
egyaránt szerepet vállal-
tak. A népi játékot köve-
tően Dobó Zoltán méltat-
ta a város táncegyüttesét, 
azt a munkát, amelyet 
nemzeti hagyományaink, 
táncaink megőrzése és 
átörökítése érdekében vé-
geznek immár fél évszáza-
da. A polgármester végül 
személyes megbecsülése 
jeléül születésnapja alkal-
mából felköszöntötte Bán 
László művészeti vezetőt. 
A gálaműsorban a tánc-
csoport ovis apróságai, 
már bizonyított fiataljai 
és tapasztalt középkorú, 
illetve korábban az aktív 
tánctól visszavonult „nagy 
öregjei” is bemutathatták 
azokat a táncokat (köztük 
egy nem hagyományos, 
modern és különleges ko-
reográfiát) , azt a tánckin-
cset, amit az együttesben 
sajátítottak el és csiszoltak 
színpadképes tudássá az 
évek folyamán. A külön-
böző hazai tájegységek 
gyönyörű népviseletei, a 
jó és bevált koreográfiák, 
vagy éppen az apróságok 
által előadott, vagy csak 

eltipegett népi gyermek-
játékok sajátos, kedves 
bájt kölcsönöztek ezúttal 
is a batsányisok hagyomá-
nyos év végi műsorának. 
A zenei alapot szolgálta-
tó Csasznyi Imre vezette 
Góbé együttes élőben, len-
dületes, kitűnő hangzással 
megszólaló zenéi viszont a 
profizmus, a minőség irá-
nyába hatottak, kihozva 
a Batsányi Táncegyüttes 
táncosaiból a legtöbbet és 
legjobbat, amit csak ad-
hatnak a közönségnek. 
Szép és igényes előadás 
volt, amelytől szerencsé-
re a védettségi kártya és 
a maszkhasználati kötele-
zettség sem riasztotta el a 
közönséget. Az eseményt 
megtekintette Németh 
László a táncegyüttes ala-
pítója, korábbi vezetője, 

a város képviselőtestüle-
tének, hivatalának több 
prominense, Navracsics  
Tibor kormánybiztos és  
Rig Lajos országgyűlési 
képviselő. Azonban azok 
sem maradtak le róla, akik 

nem voltak jelen, hiszen 
a Tapolcai Média élőben 
közvetítette facebook ol-
dalán a gálaműsort, fel-
vételről jelenleg is megte-
kinthető ugyanott.   
                        Töreky lászló  

Hagyomány, látvány, élmény a Batsányi Táncegyüttestől

A táncegyüttes „nagy öregjei” palotást is táncoltak a nézők nagy örömére     Fotó: tl

Mesterek és tanítványok együtt mutatták be a népi 
kultúra gyöngyszemeit a színpadon                      Fotó: tl

A Batsányi Táncegyüttes jövője biztosítva van-bizo-
nyították be az utánpótlás fiataljai                        Fotó: tl

Szent Cecília az egyházi 
zene védőszentje. Tisz-
teletére, a Boldog Özséb 
Alapítvány szervezésé-
ben, Cecília- napi kon-
certtel ajándékozta meg 
a hívőket Teleki Miklós 
Artisjus- díjas orgona-
művész és Kováts Kolos 
Kossuth  és Liszt- díjas 
operaénekes, a Magyar 
Állami Operaház örökös 
tagja és mesterművésze 
a katolikus templomban 
november 21-én.

A hangverseny ingye-
nes volt, de a  résztvevők 
a Nagyboldogasszony 
templomot és a Boldog 
Özséb Alapítványt is tá-
mogathatták adománya-

ikkal. Amint azt Fekete 
Gábor kántor a koncertet 
megelőzően a közön-

séghez szólva elmondta: 
“fontos, hogy az ember a 
mindennapok sodrásából 
néha kiálljon, elcsende-
sedjen és átgondolja a kö-

vetkező lépést”. – A temp-
lomban az imádság ezt a 
célt szolgálja. De a zene 
művelése és hallgatása is 
egyfajta imádság, hiszen a 
szép zenén keresztül Isten 
és az ember kapcsolatba 
lép egymással. Kívánom, 
hogy a mai koncerten is 
érezzük meg ezt az ele-
ven, élő kapcsolatot…- 
fogalmazott  Fekete Gá-
bor. A két országos hírű 
művész hangversenyéhez 
a Tapolcai  Kamarakórus 
szép felvezető előadása 
teremtett atmoszférát. 
Sok száz közös koncert-
tel a hátuk mögött,  Tele-
ki Miklós és Kováts Kolos 
ezúttal egyházi muzsi-
kákat szólaltatott meg 

a templom karzatáról.  
Adeste Fideles Ősi bencés 
dallamait  Bach h-moll 
preludium és fugája kö-
vette, majd többek között 

Dvorak, Liszt, Verdi és 
Mendelsshon vallási  ihle-
tésű művei csendültek fel 
a neves hazai művészek 
tolmácsolásában. /tl/

Neves hazai művészek koncertje a katolikus templomban

Orgona és míves énekhang szólt a tapolcai katolikus  
templom karzatáról                                               Fotó: TVT

„Az egyházi zene 
hallgatása
és művelése is 
egyfajta imádság, 
amelyben Isten
és ember
kapcsolatba lép 
egymással”
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Csákány csattant a napok-
ban a Templom-domb ol-
dalába. A gesztenyeliget 
peremén futó járda mel-
lett elektromos vezeték-
nek ásták a munkaárkot. 
Ehelyütt akár egyetlen 
csákánylendítésnél is ér-
demes már gödörnézni, 
mert bármit és bármikor 
felszínre dobhat a szer-
számvas Tapolca régebbi 
évszázadaiból.

Akár a hajdan itt magaso-
dó török kori vár, vagy az 
azt megelőző középkori 
templomerőd idejéből, de 
akár az Árpád-kori tele-
püléstörténetünk, sőt! –, a 
római uralom időszakából 
is. S mindehhez gyakorta 
elegendő egy bakarasznyi 

kanyarítás a Templom-
domb földjéből. Mint most 
a nyárban is. Amikor a 
járdaszépülés zajlott a mú-
zeumtól le a tó felé. A ka-
tolikus iskola új kukapar-
kolójának kialakításához is 
mindössze csak úgy másfél 
arasznyit kellett beleásózni 
a domblejtő talajába, aztán 
máris egy 16–17. századi 
jellegű lovassági csizma-
patkó bucskázott napvi-
lágra. Ez a török időbeli 
hadiemlék talán Tapolca 
végvára valamelyik lovon 
járó „könnyűháti” vitézi 
védőjének csizmatalpáról 
hullott alá egykoron. Ne-
talán szerte a gesztenyefák 
gyökérszövevényei alatt 
nyugvó hajdanidőbeli 
tapolcai végvári atyafiak 

valamelyikének utóbb fel-
bolygatott pihenőhelyéről 
kavarodott ismét a fényre.
Így tehát a múlt pénte-
ken is érdemesnek tűnt 
figyelni a gödörmélyülést. 
Legfőképpen azért, mert 
a kinyomdokolt munka-
árok vonalvezetése pont 
metszette a 15. századi 
templomerőd mélyben 
lapuló kerítőfal-marad-
ványainak még nem ku-
tatott elvi futásirányát. A 
fő kérdés az volt, hogy a 
tervezett 60 cm-es árok-
mélység eléri-e az erődfal 
esetleges falmaradványai-
nak kősorait?
A munkálatokat a 
GREEN-ÚT Kft. Mun-
katársai végezték Szabó 
Tibor munkavezetővel az 
élen és Balázs Csaba csa-
patrangidős munkairá-
nyítóval az árokban. (Aki 
még katona is volt. Még-
pedig egri felderítő, mert 
az ám a katona!) A bor-
sodi, hajdú-bihari, békési 
dolgozók érdeklődéssel 
hallgatták a várható tör-
ténelmi nyomok lehetősé-
gét, és készségesen együtt-
működtek az előkerülő 
leletek biztonságba helye-
zésénél, illetve múzeumba 
juttatásában. Mint közben 
mesélgették, többen dol-
goztak már közülük szerte 
az országban középkori 
műemlékeknél, s feljött a 

szó az ottani tapasztalása-
ikról és találásaikról is.
A munkálatok gyorsan 
haladtak. Késő délutánra 
nem csak a villanyveze-
ték került a helyére, de az 
árkot is visszatemették. 
A nap során sok minden 
előkerült, főleg réges-régi 
tapolcai elődeink töredé-
kes csontjai a középkor-
ból meg a kora újkorból. 
De Szilveszter, a harcias 
karthauzi kolostorfőnök, 
várépítő tapolcai földesúr 
1440-es évekbeli temp-
lomerődjének mélyben 
bújó omladékos védőfala 
háborgatás nélkül maradt, 
mert az azt rejtő mélysé-
gekig ezúttal nem hatolt 
le a csákányvas. Bár a 
mind tömegesebben je-
lentkező kőtörmelékek az 

ostromzúzta falmarad-
ványok közelségét elője-
lezték már s nem lehetett 
messze a találás pillanata 
– amely aztán végül mégis 
elmaradt.
Az árokmélyítgető két-
kezi munkások ellenben 
olyan barátságos előzé-
kenységgel, érdeklődéssel 
és segítőkészen karolták 
fel a tapolcai múzeumügy 
aznapi gyűjteménygyara-
pító tevékenységét, hogy 
ígéretet kaptak arra: kö-
szönetképpen meg lesz-
nek mutatva és éljenezve 
a helybeli újság idevágó 
rovatában. Várják is, meg 
figyelik is nagyon a megje-
lenést. Tornaszentandrás-
tól Gyomaendrődig. Jótett 
helyébe jót várj! Hát íme...
                     Hangodi László

Múltkarcolás - csákánnyal, lapáttal, ásóval

A munkatársak közül többen dolgoztak már hasonló 
ásatásokon, országos műemlékek feltárásán      Fotó: hl

A munkálatok gyorsan haladtak a dolgos munkáske-
zeknek köszönhetően                                         Fotó: Hangodi

RÉGÉSZET

Idén a „Szent Márton 
köpenye” elnevezésű 
családi délutánt éppen 
10. alkalommal rendez-
ték volna meg a tapolcai 
a Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Általá-
nos Iskolában, de a jár-
ványhelyzet közbeszólt. 
Emiatt az iskola épüle-
tében zajló kézműves 
foglalkozások és az is-
kolai udvarára tervezett 
programok elmaradtak, 
viszont néhány lényeges 
elemét sikerült meg-
őrizni és megvalósítani 
a hagyományos megem-
lékezésnek- tájékoztatta 
lapunkat Rohály János 
igazgató.

“10 évvel ezelőtt indult 
útjára egy gazdag progra-
mokkal tarkított rendez-
vény, melyen rendszeresen 
többszáz fő vett részt, és a 
város egyik legjelentősebb 
Márton-napi megemlé-
kezésévé vált. Évről-évre 
koncertek, hagyomány-

őrző viselet- és fegyverbe-
mutató, néptáncbemuta-
tó, az iskolások műsora, 
tűzzsonglőr produkció tet-
ték színessé az eseményt, 
melynek része volt a li-
bazsíros kenyérből, sült 
tökből, sült almából álló 
szeretetvendégség is. A 
program végén pedig el-
hagyhatatlan mozzanat 
volt, hogy a lovon ülő 
Szent Márton meglátogat-
ta az ünneplőket és ő adta 
a belvárosi lampionos vo-
nulás felvezetését.” 

Megtudtuk, idén -a ren-
dezvény kapcsán- az is-
kola által meghirdetett 
kézműves versenyre a 
tapolcai és Tapolca kör-
nyéki óvodákból renge-
teg pályázat érkezett. A 
csaknem 100 pályamű-
vet az iskola facebook 
oldalán virtuális kiállítás 
keretében mutatták be, a 
díjazottak okleveleit, nye-
reményét az intézmény 
dolgozói juttatták el az 

óvodákba. A Szent Már-
ton-napi megemlékezés 
a templomban ünnepi 
érseki szentmise bemu-
tatásával kezdődött, Dr. 
Udvardy György érsek 
atya jelenlétével erősítette 

meg az ünnepség jelentő-
ségét. Szentbeszédében 
érsek atya tours-i Szent 
Mártont példaként állí-
totta a katolikus iskola 
diákjai elé, a szent életé-

nek számos mozzanata 
mutat követendő példát 
a mai kor ifjúságának. A 
szentmisét követően a 
4. osztály diákjai Szent 
Márton életét bemutató 
műsorral igazolták ezt, 
a Kormányos Ildikó által 
felkészített diákok na-
gyon ügyesen szerepel-
tek. A műsort követően 
egy kisebb szeretetlako-
ma keretében az iskolai 
pedagógusai találkozhat-

tak érsek atyával, aki a 
katolikus nevelés, a neve-
lési-oktatási intézmények 
fontosságát, küldetését 
hangsúlyozta. A katoli-
kus iskola hagyományos 
tapolcai városi szintű 
rendezvényét idén jóval 
szűkebb keretek között, 
de a korábbiakban is jel-
lemző mély tartalommal 
tartotta meg, így tisztel-
gett Szent Márton alakja 
előtt. /isk-tl/

Szent Márton-napi megemlékezés a katolikus iskolában

Érseki szentmise Szent Márton tiszteletére      Fotó: isk

A hagyományos 
városi szintű
rendezvényt idén 
szerényebb
körülmények
között rendezte 
meg az iskola,
de a korábbi
évekre jellemző 
mély tartalommal 
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Tavasztól kezdve ibo-
lyák, nárciszok, jácintok 
és tulipánok, később le-
vendula és rózsák al-
kotta színkavalkád vesz 
minket körül. Vajon 
hányan gondolkodtak 
el már azon, milyen szí-
nesek és sokfélék azok 
a szavak is, amelyekkel 
megkülönböztetjük eze-
ket a növényeket?
A tulipán például a cseh, 
a szlovák, az orosz, de a 
latin, az angol, az olasz és 
a német nyelvben is ha-
sonlóan hangzik. A szó 
eredetének végső forrá-
sa pedig az a tárgy, amit 
a magyarban turbán-
nak hívunk: egy császá-
ri követ többszáz évvel 

ezelőtt ahhoz hasonlí-
totta ezeket a virágokat 
kinyílt állapotukban. Az 
ógörög eredetű nárcisz 
szó a latinon keresztül 
került át a többi nyelv-
be. Mi, magyarok koráb-
ban narcissus formában 
használtuk latin min-
tára, mai alakját német 
nyelvi hatásnak tulajdo-
nítják. A margaréta szó 
latin forrása eredetileg 
gyöngyöt jelentett, nö-
vénynévvé a franciában 
vált, és ez más európai 
nyelvekben is elterjedt. 
Szintén latin eredetű 
szavunk a jácint, a latin 
szó (Hyacinthus) gyö-
kerei pedig szintén az 
ógörög nyelvig nyúlnak 
vissza. Akkor ibolyakék 
színű növényt értettek 
alatta, rózsaszín, fehér 
és kék fajtáját később ne-
mesítették.
Az akác szó története 
több földrészt is érint: 
az európai nyelvekben 
ez is a latin révén terjedt 
el, az viszont egy olyan 
ógörög szót vett át, ami 
valószínűleg egyiptomi 
eredetű. Ugyan a ma 
akácként ismert növény 
Amerikából került Eu-
rópába a 17. században, 
tüskéje, levele és virága 
azonban annyira hason-

lított az egyiptomi akác-
ra, hogy azt is így nevez-
ték el, azóta pedig több 
alakban él a magyarban, 
például ákác, agáca. A 
levenduláról azt való-
színűsítik, hogy a latin 
lavare ’mosni’ jelentésű 
szó családjába tartozik, 
azon az alapon, hogy ezt 
a növényt használták a 
mosdóvíz illatosítására.
Latin eredetű rózsa és 
liliom szavainkkal már 
az 1200-as évek körüli 
írásos emlékekben is ta-
lálkozhatunk, és hasonló 
alakokban jelennek meg 
a német, a francia vagy az 
angol nyelvben is. Emel-
lett a rózsa nemcsak vi-
rágként, hanem tárgyak 
nevében is szerepelhet, 
például rózsafüzér, szél-
rózsa. Az ibolya pedig 
nem más, mint a viola 
egy változata. A szintén 
latin eredetű szó elejé-
ről ugyanis elmaradt a 
v, így viszont két ma-
gánhangzóval kezdődött 
volna a szó (iola). Ezért 
a könnyebb kiejtés ér-
dekében közéjük került 
egy új hang, és már meg 
is kaptuk az ibola, ibolya 
szót. Violának ma már 
pedig egy másik virágot 
nevezünk. E virágnevek 
kedveskedő megszólí-

tásnak szánt másodla-
gos jelentései (rózsám, 
violám, liliomszál) szin-
tén többszáz éve létez-
nek a magyarban. Ezt a 
16. század jeles magyar 
költőjétől, Balassi Bá-
linttól idézett sorok is 
igazolják: „Én drágalátos 
palotám, /Jó illatú, piros 
rózsám, / Gyönyörű szép 
kis violám, / Élj sokáig, 
szép Juliám!”.
Végül a pázsit és a gyep 
szavak is tartogatnak 
számunka érdekessé-
geket. A pázsit eredetét 
a szláv nyelvekben kell 
keresnünk: ilyen vagy 
hasonló hangzású szóval 
jelölték a legelőt, a rétet, 
a gyepet a szerb, a szlo-
vák, az ukrán és az orosz 
nyelvben, de néhány 
cseh és lengyel nyelvjá-
rásban is. Ebből a szóból 
alakult ki pást szavunk 
is, ami a gyepszőnyeg-
hez hasonlóan egy olyan 
nagyobb és gondozott 
– bár nem füves – felü-
letet jelent, amin a vívók 
vívnak. Még régebbi ok-
levelekben találkozha-
tunk már a gyep szóval 
is a füves területek meg-
nevezésére. A tudósok 
feltételezik, hogy össze-
függhet a gyepű szóval, 
ami egy élő, azaz növé-

nyekből álló kerítésre, 
sövényre, erdősávra, egy 
területet elkülönítő ter-
mészetes határvonalra 
vonatkozik. 
Néhány bortermelő vi-
déken, így környékün-
kön is, ma is járnak gye-
pűtiprásra az emberek, 
amint kitavaszodik: ek-
kor, átlépve egy-egy bir-
tok határát, meglátogat-
ják a helyi szőlősgazdák 
pincéit és megkóstolják 
a boraikat. Aközben vi-
szont biztosan nem a 
szavak eredetén gondol-
kodnak, és ez így is van 
rendjén.

Dr. habil. Parapatics 
Andrea nyelvész, egyete-
mi docens

„A cikk az Innovációs és 
Technológiai Minisztéri-
um ÚNKP-20-5 kódszá-
mú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának a Nem-
zeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alapból 
finanszírozott szakmai 
támogatásával készült. A 
szerző a cikk elkészítése-
kor a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Bolyai 
János Kutatási Ösztöndí-
jában részesült.”

Az ibolyáktól a gyepűtiprásig

Jámbor Szilvia dieteti-
kus és Gmózer-Fodor Re-
náta az Egészségfejlesz-
tési Iroda munkatársai 
voltak a Tapolcai Média 
vendégei a napokban. 
A stúdióbeszélgetésen a 
betegségek, kiemelten a  
daganatos megbetegedé-
sek táplálkozással törté-
nő megelőzésének lehe-
tőségeiről is szó esett.

Milyen ételeket együnk, 
milyen italokat fogyasz-
szunk, hogy elkerüljön 
minket a betegség-hang-
zott el a kérdés, amire 
Jámbor Szilvia dietetikus 
igyekezett megválaszol-
ni. – Az étkezésnél arra 
kell a leginkább figyelni, 
hogy mindenféle, a szer-
vezet számára szükséges  
tápanyagból fogyasszunk 
nagyjából napi 1800-2000 
kilokalória mennyiséget. 
Szabályként elmondhat-
juk, hogy táplálkozásunk 
tíz napjába férjen bele 
minden olyan élelmiszer, 
amely lehetővé teszi, hogy 
ne alakuljanak ki úgyne-
vezett hiánybetegségek.  

Zöldségből, gyümölcsből, 
gabonafélékből, állati ere-
detű fehérjékből célsze-
rű naponta fogyasztani, 
tejből naponta fél liter 
egy egészséges felnőtt 
számára megfelelő meny-
nyiség.  Vannak olyan 
tápanyagok, mint pél-

dául a hüvelyesek, vagy 
a tojás, amelyeket nem 
kell, vagy nem célsze-
rű naponta fogyasztani. 
Fontos fogyasztani ezek 
mellett olajos magvakat, 
zsiradékokat és édessé-
get is, azonban ezeknél 
a megfelelő mennyiség 
és arány betartására kü-

lönösen ügyelni kell.   A 
folyadékbevitelnél a 30 
milliliter/testsúlykilo-
gramm érték közelében 
legyen, nyári napokban, 
vagy lázas betegség esetén 
nyilván ennél többre van 
szüksége egy átlagos szer-
vezetnek. A daganatos 
betegségek megelőzése 
elsősorban a mennyisé-
gekkel függ össze, kifeje-
zetten tiltott élelmiszerek 

nincsenek. Semmire ne 
mondjuk, hogy rossz étel, 
inkább csak azt, hogy 
túlzott mennyiség, rossz 
konyhatechnikai eljárás, 
megromlott, vagy nem 
megfelelő élelmiszer-
biztonsági körülmények 
között tartott élelmiszer. 
Általánosságban elmond-
ható, hogy sokkal inkább 
a bevitt mennyiségre és a 
táplálkozási szempontból 

jó arányokra kell ügyel-
ni, mint arra, hogy mit 
eszünk. – Fontos ugyan-
akkor hozzátenni, hogy 
a helyes táplálkozás mel-
lett,  a mozgást és a lelki 
egészséget is szem előtt 
kell tartani az egészség 
megőrzése érdekében-
hangzott el a témát érintő 
egyéb hasznos tanácsok 
mellett a Tapolcai Média 
stúdiójában. /tl/

Tiltott étel nincs, de a mennyiség és az arányok nagyon fontosak

Gmózer-Fodor Renáta és Jámbor Szilvia a Tapolca Televízió stúdiójában   Fotó TVT

Semmire ne 
mondjuk, hogy 
rossz étel, inkább 
csak azt, hogy
túlzott mennyiség. 
A betegségek is 
leginkább
a túlsúllyal
függnek össze

SZÉP ANYANYELVÜNK
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Hiányzott a szeren-
cse a hazai TVSE és a 
hajmáskéri START SE 
mérkőzésen a megyei ké-
zilabda bajnokságban.

A tapolcaiak volt, hogy 
szorosan felzárkóztak, 
azonban a sérülések miatt 
végül 10 gólos vereséget 
szenvedtek, az eredmény 
28:38 lett.
A tabellán egymást követ-
te a két csapat a mérkőzést 
megelőzően, de sajnos 
nem sikerült a helycse-
rés támadás a két győze-
lemmel és két vereséggel 
rendelkező TVSE-nek. 
- Számítottam a vereség-
re, hiszen tisztában va-
gyok vele, hogy milyen a 
játékos állományunk. A 
legnagyobb problémánk, 
hogy a Magyar Kézilabda 
Szövetség, kötelezővé tet-
te az oltást 16 éves kortól, 
ennek hiánya miatt három 
játékosunk nem léphet pá-
lyára.
A másik tényező, ami 
megnehezíti a dolgunkat, 
hogy három játékosunk is 
kettős igazolással játszik, 
így ők csak heti egy edzé-
sen tudnak részt venni, 
ami tovább rontja a csapat-
játékunkat. Nem tud olyan 
erős páros kapcsolat kiala-

kulni sem védekezésben, 
sem támadásban, ami el-
engedhetetlen a sikerhez. 
A START SE Hajmáskér 
örök ellenfél számunkra. 
Fizikálisan, játéktudásban 
most ők előrébb tartanak, 
mint mi. A meccsnek volt 
egy olyan pontja, amikor 
fel tudtunk jönni 3 gólra, 
akkor felcsillant egy kis 
remény, azonban ekkor 
szerencsétlen sérülések 
sora nehezítette a játékot 
és ismét 10 lett a különb-
ség, amit aztán a végéig 
tartott az ellenfél. Örömre 
ad okot ugyanakkor, hogy 
a TVSE Kézilabda Szak-
osztályának több csapata 
is játszott ezen a napon és 
például a fiatal fiúk 22:20-

ra legyőzték a Haladás 
csapatát és a Barcsot is 10 
góllal verték (23:13). Büsz-
ke vagyok rá, hogy sokan 
vannak olyan gyerekek, 
akik egyesületünket vá-
lasztják, jelenleg 10 csapa-
tot versenyeztetünk, kü-
lönböző korcsoportokban. 
A felnőtt együtteseinkkel 
feljutási szándékaink nin-
csenek, szeretnénk egy 
tisztes helytállást a megyei 
bajnokságban szép ered-
ményekkel. Feladatunk, 
hogy az őszi szezonban 
feltérképezzük az eddig 
ismeretlen csapatokat és a 
legjobb taktikát alkalmaz-
zuk velük szemben. – ösz-
szegezte Antal Edit vezető-
edző. /hg/

Vereség az örök riválissal szemben

A jobb fizikumú vendégcsapat győzött               Fotó: hg

Az elmúlt két hétvégén 
megrendezték a kadett 
(U17) és a junior (U20) 
korosztály számára az 
egyéni és csapat Országos 
Bajnokságot.

Mind a fiúk, mind a lá-
nyok mezőnyében népes 
és nívós mezőny gyűlt ösz-
sze. A férfi párbajtőrözők-
nél 133 induló vett részt és 
olyan színvonalat képvi-
seltek a magyar fiúk, hogy 
bármilyen nemzetközi 
mezőnyben megállnák a 
helyüket. Ebben a kategó-

riában sikerült a Tapolca 
Vívóklub versenyzőjének, 
Kovács Dánielnek bronz-
érmet szereznie.
Dani már a 32-es táblánál 
egy kisebb sérülést sze-
dett össze, ami asszóról 
asszóra nagyobb lett és 
nehezítette a munkáját, 
de példamutatóan tovább 
küzdött és egészen az elő-
döntőig menetelt ahol a 
későbbi magyar bajnoktól 
a székesfehérvári Kovács 
Gergelytől kapott ki. – 
tudtuk meg Keszler Dávid 
edzőtől. /hg/

Magyar bajnoki bronzérmes 
lett Kovács Dániel

Kovács Dániel és edzője, Keszler Dávid
                                                               Fotó: Tapolca Vívóklub

Magyar Mihályra emlékeztek
Egy nagyszerű sportem-
berre emlékeztek a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban az immár 
XV. alkalommal megren-
dezett Magyar Mihály 
labdarúgó tornával.

Magyar Mihály 1963 
őszén került Tapolcára, 
mint hivatásos tiszthe-
lyettes. Szolgálata kezdeti 
idején különböző parancs-
noki beosztásokat látott 
el, a sporttal állandó kap-
csolatban állt. Az alakulat 
szintű bajnokságokban és 
versenyeken alegysége, a 
legendás „Ő” század min-
dig az élen végzett, sőt 
legtöbbször a dobogó leg-
magasabb fokán állhattak 
katonái. Misi bácsi kezdet-
től fogva bekapcsolódott 
a helyőrséget képviselő 
Honvéd SE (Mereszjev SE) 
munkájába, ő lett a labda-
rúgó csapat intézője.
A csapat a megyei I. osz-
tály megnyerése után 
feljutott az NB III.-ba is. 
Az 1980-as évek végén 
alakította meg a Tapol-
cai Honvéd női labdarú-
gó csapatot, ahol edzői 

és szakosztályvezetői fel-
adatokat látott el éveken 
keresztül – igen eredmé-
nyesen. Az 1990-es évek 
elején létrehozta a Honvéd 
Sportegyesületen belül 
külön szakosztályként az 
„Öregfiúk szakosztályát”, 
ahol a régi, már nyugdíjas 
kollégákkal együtt külön-
böző sportrendezvénye-
ken vettek részt évekig. 
A tapolcai sportélet sokat 
köszönhet Misi bácsinak, 
amit évről évre egy meg-
hívásos női és öregfiúk 
labdarúgó emléktornával 
hálál meg. Az idén 6 csa-
pat fogadta el a meghívást. 
A nőknél 1. lett a Kinizsi 

SK Gyenesdiás, 2. Gerse-
karát SE, 3. helyen végzett 
a Tapolca Honvéd SE. Leg-
jobb kapus: Bíró Boglárka 
– Kinizsi SK Gyenesdiás. 
Legjobb mezőnyjátékos: 
Nagy Rebeka – Tapolca 
Honvéd SE. Gólkirálynő: 
Németh Patrícia – Kinizsi 
SK Gyenesdiás. Az öregfi-
úk tornáját a Tapolca Hon-
véd SE nyerte, második 
lett a Tapolcai Öregfiúk 
FC, harmadik a Diszel SE. 
Legjobb kapus: Piller Bo-
tond – Diszel SE. Legjobb 
mezőnyjátékos: Falati Mi-
lán – Tapolca Honvéd SE. 
Gólkirály: Szőcze Csaba – 
Tapolcai Öregfiúk FC. /hg/

A tornát a Tapolca Honvéd SE nyerte    Fotó: helysz. felv.

A Tapolcai Tollaslabda 
és Fallabda SE novem-
ber közepén 10 fővel vett 
részt a X. KETE Kupa el-
nevezésű versenyen.

Az egyre gyarapodó lét-
számú tollaslabdázók szép 
eredményeket értek el a 
megmérettetésen. Vegyes 
párosban a Gombkötő Ri-

chárd, Gyarmati Zoltánné 
alkotta párosnak sikerült 
megszerezni az 1. helyet. 
Gombkötő Richárd férfi 
párosban is a dobogó leg-
magasabb fokára állha-
tott Szabó László társával 
együtt. Női egyéniben a 
tapolcaiak legjobb ered-
ményét Bakler Zita érte el, 
ő a 3. helyen végzett. /hg/

Két aranyat és egy bronzot 
szereztek a tollaslabdázók

Gombkötő Richárdék a dobogó tetején          Fotó: TTF SE
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A megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokságban 
kiválóan szerepelt az őszi 
szezonban a Tapolcai 
Öregfiúk csapata.

A 11 bajnoki mérkőzésből 
10 alkalommal győztesen 
jöttek le a pályáról. A nagy 
rivális Balatonederics el-
len döntetlenre végeztek, 
így a szezon végén veretle-
nül, 3 pont előnnyel veze-
tik a bajnokságot. A házi 
gólkirály Szabó Bálint lett 
17 góllal, mellyel a csoport 
góllövő listáját is vezeti.
A teljesítmény értékét 
növeli, hogy az ősz során 
rendkívül sok sérüléssel 
kellett megküzdenie a csa-
patnak. Ezenkívül alkal-
manként jóval fiatalabb 
huszonéves ellenfelekkel 
vették fel sikerrel a harcot. 
Mindenki teljesítményé-
ről elismeréssel lehet szól-
ni. – tájékoztatta lapunkat 
Boczkó Gyula vezetőedző. 
/hg/

Bravúros őszi szezon

2021. 11. 20.
Pap Edit

Gyenge Gergő István

Házasságkötés

A TÖFC a szezonban  nem talált legyőzőre      Fotó: hg

FUTBALL

A Daniel Speer Brass országos hírű rézfúvós formáció 
vidám karácsonyi hangulatú muzsikája szórakoztatta 
a jelenlévőket Advent első vasárnapján a Fő téren, a 
város karácsonyfája mellett                                    Fotó: sg




