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Nagy siker
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VII. ÉVFOLYAM

Szorgos kezek
segítették
a feltárást
a Templomdombon

Ünnepi díszbe öltözött a város

Advent első vasárnapján
ünnepi fényekbe öltözött Tapolca, megnyílt
a szabadtéri Betlehem,
feldíszített karácsonyfa,
egyházi szolgálattétel,
majd hangulatos fúvóskoncert várta a tapolcaiakat a Fő téren délután
négy órától. Elkezdődtek a várakozás időszakának szervezett ünnepi
programjai.
A város ezüstfenyő karácsonyfája szomszédságában 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 lehetőséget arra is, hogy régen
látott, vagy távolban élő
barátaikkal, ismerőseikkel, rokonaikkal találkozzanak, beszélgessenek. Ezt az időszakot
tegyék meghitté maguk
és szeretteik számára

olyanná, ami színeiben,
illatában, hangulatában
és érzéseiben a legszebb
gyermekkori
karácsonyokat idézi. A történelmi egyházak részéről Kádár Adrienn református
lelkész Habakuk könyve
második részének három
verséből idézett, majd
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkésznek adta át a
szót, aki szerint adventkor arra várunk, hogy
bennünk is megszülessen a kis Jézus, hogy velünk is megtörténjen a
régen várt csoda. Csonka
Nándor esperes plébános

arra kérte az Istent, hogy
„öntsön a szívekbe szent
elhatározást, hogy jó tettekkel siethessünk elé,
hogy „az ünnep igazi ünnep legyen, a világosság
valóban világosság, a szívekbe valódi szeretet költözzön”. Az egyházi szolgálattételeket követően
a kiváló Daniel Speer
Brass Band zenekar mikulásváró és karácsonyi
hangulatokat
megidéző, vidámságot sugárzó
koncertje szórakoztatta
a színpadról az immár
ünnepi fénybe öltözött
város lakóit. /tl/
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5. oldal
Az év legsötétebb hónapját a karácsonyi ünnepkör
teszi elviselhetővé, szerencsésebb esetben lelki feltöltődéssé sokak számára.
Már a karácsony közeledtének is különös varázsa
van. Nehéz lenne még
egy olyan ünnepet említenünk, amely az emberi
lélekre gyakorolt hatásában akár megközelítené a
kis Jézus világrajövetelének misztériumát. Wass
Albert író valódi mestere
volt a természeti jelenségek és az emberi lét nagy
kérdéseinek romantikus
történetekbe sűrített ábrázolásának. Így fogalmazta
meg Ő a karácsony üzenetét: „Minden esztendőnek
a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság
útja hova vezet, s ezért ős�szel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden
este korábban szakad alá,
és minden reggel későbben
távozik, hideg támad, és
befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi
megfojtani a világot. Mi,
emberek pedig megijedünk,
s eszünkbe jut mindaz a sok
rossz, amit elkövettünk az
esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a
Világosság angyala alászáll
közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk
a karácsonyfák gyertyáit,
hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön,
s megbocsássa a bennünk
lévő jó miatt a bennük lévő
rosszat.” Arra bátorítok
mindenkit, hogy az adventi időszakban igyekezzen
meglátni, megkeresni önmagában 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
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Nem követhetik az inflációt a helyi adók, plusz
támogatások a TIAC-nak és a Tapolca Kft-nek
Nyolc napirendi pontot
tárgyalt és fogadott el a
város önkormányzata a
november 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen
a polgármesteri hivatal
udvari tanácstermében.

Az illetékes bizottságok
támogatásával,
illetve
két tartózkodás mellett
fogadta el a város önkormányzata a település helyi adókról szóló
21/2011. (XII.12.) önkormányzati
rendelet
módosítását. A tervezet
a másfél évtizede változatlan mértékű kommunális, gépjármű és idegenforgalmi helyi adók,
adónemenként változó
minimális emelését helyezte volna kilátásba a
2022-es gazdasági évre,
elsősorban az infláció
okozta pénzromlás részleges ellensúlyozására. A
feltételes mód nem véletlen, az elfogadott előterjesztés nem valósulhat
meg, hiszen a tapolcai
testületi ülést megelőző
éjjel benyújtott, később
megszavazott kormánypárti
törvényjavaslat
szerint, a helyi adókat
2022-ben is a 2020. decemberben hatályos adó-

mértéken kell tartani.
Támogatásról biztosította a testület a „Döntés a
közművelődésről szóló
önkormányzati rendelet
elfogadásáról” - elnevezésű napirendi pontban
foglaltakat. Eszerint az
önkormányzat a miniszterelnökség ellenőrzési
terve alapján elvégezte
a közművelődési tárgyú
önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatát
és annak hiányosságai
okán új rendeletet alkotott. Tapolca Város Önkormányzata a Balaton
Fejlesztési Tanács által
a településfejlesztési beruházások
támogatására közzétett pályázati
konstrukció keretében
25 millió forint összegű saját forrást biztosít a Tapolca, 3437/96
hrsz.-ú terület egy részének felújítására az
elkészíttetett
kertépítészeti tanulmányterv
városképi szempontból
is megfelelő megvalósítására bruttó 40 millió
forint összegű támogatás elnyerésére. Tapolca
képviselő-testülete
a Tapolca Kft. részére,
működésének zavartalan fenntartásához, államkötvények terhére

bruttó 2 millió 343400
forint támogatást biztosít- szavazták meg egyhangúlag a képviselők.
Az indoklásban a Tapolca Kft. a járványos időszak miatt bekövetkező
bevétel
elmaradások,
illetve a működési és a
beruházási
költségek
emelkedésére hivatkozva igényelte az összeget.
Az önkormányzati képviselők a TIAC Városi
Sport Egyesületetet is támogatásukról biztosították 2021. évre tervezett
tárgyi beruházásai megvalósításához bruttó 1
millió 935356 forint erejéig. Az indoklás szerint,
a hamarosan elkészülő
nagypályás
műfüves
pályával, illetve napelem-parkkal kapcsolatban újabb költségek
jelentkeztek. A TIAC a
pénzt műszaki ellenőri,
statikai, könyvvizsgálói
díjazás, illetve a Batsányi János Gimnázium
udvarán lévő kispályás
műfű kapcsán felmerülő többlet kiadások saját
forrás által nem biztosított költségeinek fedezetére használhatja fel.
Döntöttek a képviselők
több önkormányzati tulajdonú ingatlan (legelő,

erdő, szántó minősítésűek) hasznosításra történő kijelölésről is, ezekről
konkrétumokat a város
honlapjáról kaphatnak
az érdeklődők. Tapolca
Város Önkormányzata
hozzájárult, hogy a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás által fenntartott
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
feladatköre 2022. január
1. napjától szenvedélybetegek nappali ellátása
és pszichiátriai betegek
nappali ellátása feladatkörökkel bővüljön. A cél
érdekében egyhangúlag
támogatta a testület a
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás társulási megállapodásának módosítását. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által
üzemeltetett fizetőparkolók üzemeltetéséről
szóló 2020. évi beszámolót is elfogadta a testület.
A VG Kft. beszámolójában 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/

Síkos a fahíd, zöldterületi parkolás, utcán élők....
Hasonlóan a megelőző
évekhez, szerény lakossági érdeklődés mellett
zajlott a városi közmeghallgatás a Tamási Áron
Művelődési
Központban.
A környezet védelmének
általános szabályairól szóló törvény környezetvédelmi alapelvként fogalmazza meg a tájékozódás,
tájékoztatás, nyilvánosság
elvét. Ennek érdekében
Tapolca önkormányzata
minden év novemberében
közmeghallgatást,
illetve lakossági fórumot tart, ahol beszámoló hangzik el Tapolca
környezeti állapotáról és

az azzal összefüggésben
felmerülő problémákról,

A megnövekedett
gépjármű
állománnyal
összefüggésben
állandósult
a parkolási
probléma
a belvárosban
- hangzott el
lakossági részről
megoldási
javaslatokról . Idén Burszán Sándor a Városfejlesztési és

Üzemeltetési Iroda ügyintéző munkatársa ismertette a képviselőtestületi tagok jelenlétében
az elkészült tájékoztató
anyagot, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. ( A közeljövőben
lapunk hasábjain ismertetjük a téma fontosabb
vonatkozásait) A lakosság részéről ezúttal több
közérdekű észrevételt is
jegyzőkönyvbe vettek, illetve a jövőben lépéseket
tesznek azok lehetőségek
szerinti orvoslására. Elhangzott: a helyi Penny
üzlet, pontosabban a mellette lévő megszűnt benzinkút környékén nagy
a sötétség, nincs lámpa,

amely biztonságossá tenné az ottani gyalogos
közlekedést. Az alsó tó
új fahídja a nedves időszakokban nagyon síkos,
érdemes lenne valamiként gondoskodni annak
csúszásmentességéről.
Kevés a parkoló a belvárosban, miközben sok az
autó. Hasonló problémát
jeleztek a Simon István
utcával szembeni zöldterület esetében, amelyet
rendszeresen oda nem
való parkoló autók foglalnak el. A köznyelvben
hajléktalanoknak hívott,
utcán élők problémája is
akut problémaként merült fel a lakossági fórumon. /tl/
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Az iskolai bántalmazásról - lehet és kell tenni ellene
Az iskolai zaklatás, bántalmazás
témakörében
tartottak
szakmaközi
megbeszélést a szociális
szféra család- és gyermekjóléti szakterületén
dolgozó kollégák, illetve
a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai a Tamási
Áron Művelődési Központ emeleti előadó termében a közelmúltban.
Az eseményen Bögös Rita
Zsuzsanna a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási
Intézet Család- és Gyermekjóléti Központjának
intézményegység vezetője, Szűcs-Simon Anikó
szociális segítő és Magvas
Zoltán
mentálhigiénés
szakember segítette
a
téma bővebb megismerését és felszámolásának
gyakorlati lehetőségeit.
A résztvevőket Bögös Rita
Zsuzsanna
köszöntötte,
aki előrebocsátotta, hogy
a school bullying, magyarra 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 mindennapi életben jelenlévő
agresszió az iskolákat sem
kerüli el, éppen ezért rendkívül fontos az együttműködés azok között, akik a
problémák ellen érdemben
tehetnek.
Az előadó hangsúlyozta, a

Az időben megtett
jelzés nagyon
fontos, hiszen
minél előbb
felszínre kerül
a bántalmazás
ténye, annál
hatásosabban
lehet fellépni
ellene
tanulót ért zaklatásnak számos jele van, amelyek az iskola falain belül és otthon,
családi környezetben is
felismerhetők. Az iskolából
rendszeresen elkéső diák,
a romló tanulmányi eredmény, az órai figyelem hiánya tipikus tünet a bántalmazott fiatalnál. Az otthon

falai között is felismerhetők a jelek, például a gyerek
utálattal beszél osztálytársairól, váratlanul nem akar
iskolába menni, külsérelmi
nyomok jelennek meg a
testén, gyakran elveszti a
dolgait, nem akar beszélni
arról, ami bántja. Ugyanakkor a diák személyiségjegyei is hozzájárulnak a
bántalmazás bekövetkeztéhez, hiszen elsősorban a
fizikailag gyengébb, magányos fiatalra “szállnak rá”
a többiek, akik jellemzően
zaklatják, csúfolják, elveszik a tízóraiját, dobálják,
szünetben vagy a tanintézményből hazafelé menet
megverik. A cél minden
esetben a fájdalomokozás
és a félelemkeltés – emelte ki előadásában Magvas
Zoltán, majd a probléma
feltárásának és feloldásának lehetséges módszereit
ismertette. Elhangzott: a
prevenció, az egyedi esetkezelés, a tanulói csoport jó
megismerése, a dominancia hierarchia felismerése,
a bántalmazás tényének
láthatóvá tétele, a monitorozás exploráció egyaránt
szükséges ahhoz, hogy a
jelenség megszűnjön, ezáltal a súlyosabb követ-

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai tartottak szakmaközi megbeszélést a TÁMK-ban
Fotó: tl
kezmények is elkerülhetők
legyenek. A bántalmazottal
történő törődés, az egyéni
elbeszélgetések, a családgondozás, esetlegesen referencia személyek bevonása
a megoldás irányába mutatnak, de a felnőtt segítők
rátermettsége, személyiségjegyei, mint a bölcsesség, a humor, az elterelés
és a higgadtság képessége
is elengedhetetlen követelmény. Bögös Rita Zsuzsanna az iskolai bántalmazás
esetében az időben megtett
jelzés fontosságára hívta
fel a figyelmet. A szakember szerint, minél előbb

felszínre kerül a probléma,
annál hatásosabban lehet
fellépni ellene és lehet minimalizálni a bántalmazottat ért lelki károkat, sérüléseket. Ennek érdekében
a szülőket érdemes arra
biztatni, hogy vegyék fel
a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálatokkal, de
közvetlen jelzést tehetnek
a pedagógusok, osztályfőnökök is a szakemberek
irányába…- hangzott el a
szakmaközi fórumon számos egyéb, a gyakorlatban
jól hasznosítható módszer,
tanács mellett.
Töreky László

Helyi gazdák és termékeik vására
Diszeli gazdák és helyi
termékek “főszereplésével” első ízben rendeznek
karácsonyi vásárt Diszelben, a Csobánc Művelődési Ház melletti közösségi téren- tájékoztatta
lapunkat Tóth Bálint a
városrész önkormányzati
képviselője.

TEREMLABDARÚGÓ TORNA
Tapolca, Alkotmány u. 7.

Tóth Bálint: “A helyszín nem is volt kérdés, a szervezők, a termelők a kezdetektől a Csobánc Művelédési
Ház udvarában gondolkodtak”
Fotó: tl
latba kerüljenek a helyi
gazdákkal és munkájuk
gyümölcsévelhangsúlyozta Tóth Bálint. A képviselő elárulta, hogy egy
helyi vállalkozó kereste
meg őt a karácsonyi vásár
ötletével, amit az érintettekkel közösen jónak és
megvalósíthatónak ítéltek. Rédli Károly, a vásár
helyszínéül szolgáló Csobánc Művelődési Ház és
a hozzá tartozó közösségi
teret üzemeltető Tapolca

Kft. igazgatója is nyitottan
állt a kezdeményezéshez,
a járványhelyzet miatt elmaradt Tapolca Expo után
szabadon mini expónak
elkeresztelve az eseményt.
A szervezők egyébként az
első Diszeli Kiállítás és Karácsonyi Vásárból hagyományt is teremtenének,
amennyiben az a lakosság,
a vásárlók és a termelők
részéről is pozitív visszhangra, fogadtatásra talál.
Töreky László

Az első három
helyezett
pénzjutalomban
részesül.
(feltétel: 24 csapat
jelentkezése)
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Csermák József Rendezvénycsarnok

9.
-1

Mint azt megtudtuk, az
esemény december 5-én,
vasárnap, tíz órától várja
a látogatókat. A mai napig
tucatnyi diszeli termelő
jelezte, hogy saját előállítású kézműves termékével
erősítené a kínálatot, de
további jelentkezőket is
szívesen várnak. – Termelőink szörpöket, borokat,
lekvárokat, mézeket és
számos egyéb helyi előállítású kézműves termékeket kínálnak majd kultúrházunk udvarán. Az
ünnepváró hangulatban
zajló karácsonyi bevásárlás lehetőségén, és persze
a kellemes, akár egy jó forraltborozással fűszerezett
kikapcsolódáson túl a cél
az, hogy a településrészen
élők a korábbinál is közvetlenebb, élőbb kapcso-

ARANYKAPU KUPA

Nevezési díj:
25.000 Ft / csapat
Nevezési lap és
versenykiírás:
www.tapolcacsarnok.hu

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
2021. DECEMBER 08. SZERDA
24:00 ÓRA
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!

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

Hagyomány, látvány, élmény a Batsányi Táncegyüttestől
Év végi gálaműsorral lépett színpadra az idén 50
éves fennállását ünneplő
Batsányi Táncegyüttes.
A nagy múltú művészeti
csoport, a szeptemberi
sikeres jubileumi produkciójukhoz hasonlóan, most sem okozott
csalódást a Csermák József Rendezvénycsarnok
több száz fős közönségének. Erre utalt a műsor
címe is.
„Van még benne”- ezt a
címet kapta a közel három órás, igényes külsőségek, díszletek, fények
között és egy nagyszerű
profi zenekar közreműködésével zajló gálaműsor. Valóban volt is benne
minden, aminek benne
kellett lennie ahhoz, hogy
a publikum és a fellépők
egyaránt gyönyörűséget
találjanak a produkcióban. Az előadás ezúttal
az adventi időszakra tekintettel a betlehemezés
szép népi hagyományának felelevenítésével kezdődött, a produkcióban
a csoport számos nagy

öregje és fiatal táncosai
egyaránt szerepet vállaltak. A népi játékot követően Dobó Zoltán méltatta a város táncegyüttesét,
azt a munkát, amelyet
nemzeti hagyományaink,
táncaink megőrzése és
átörökítése érdekében végeznek immár fél évszázada. A polgármester végül
személyes megbecsülése
jeléül születésnapja alkalmából felköszöntötte Bán
László művészeti vezetőt.
A gálaműsorban a tánccsoport 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 koreográfiát) , azt a tánckincset, amit az együttesben
sajátítottak el és csiszoltak
színpadképes tudássá az
évek folyamán. A különböző hazai tájegységek
gyönyörű népviseletei, a
jó és bevált koreográfiák,
vagy éppen az apróságok
által előadott, vagy csak

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

A táncegyüttes „nagy öregjei” palotást is táncoltak a nézők nagy örömére
eltipegett népi gyermekjátékok sajátos, kedves
bájt kölcsönöztek ezúttal
is a batsányisok hagyományos év végi műsorának.
A zenei alapot szolgáltató Csasznyi Imre vezette
Góbé együttes élőben, lendületes, kitűnő hangzással
megszólaló zenéi viszont a
profizmus, a minőség irányába hatottak, kihozva
a Batsányi Táncegyüttes
táncosaiból a legtöbbet és
legjobbat, amit csak adhatnak a közönségnek.
Szép és igényes előadás
volt, amelytől szerencsére a védettségi kártya és
a maszkhasználati kötelezettség sem riasztotta el a
közönséget. Az eseményt
megtekintette
Németh
László a táncegyüttes alapítója, korábbi vezetője,

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

Fotó: tl

nem voltak jelen, hiszen
a Tapolcai Média élőben
közvetítette facebook oldalán a gálaműsort, felvételről jelenleg is megtekinthető ugyanott.
Töreky lászló

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

Neves hazai művészek koncertje a katolikus templomban
Szent Cecília az egyházi
zene védőszentje. Tiszteletére, a Boldog Özséb
Alapítvány szervezésében, Cecília- napi koncerttel ajándékozta meg
a hívőket Teleki Miklós
Artisjus- díjas orgonaművész és Kováts Kolos
Kossuth és Liszt- díjas
operaénekes, a Magyar
Állami Operaház örökös
tagja és mesterművésze
a katolikus templomban
november 21-én.
A hangverseny ingyenes volt, de a résztvevők
a
Nagyboldogasszony
templomot és a Boldog
Özséb Alapítványt is támogathatták adománya-

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

„Az egyházi zene
hallgatása
és művelése is
egyfajta imádság,
amelyben Isten
és ember
kapcsolatba lép
egymással”
séghez szólva elmondta:
“fontos, hogy az ember a
mindennapok sodrásából
néha kiálljon, elcsendesedjen és átgondolja a kö-

vetkező lépést”. – A templomban 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 eleven, élő kapcsolatot…fogalmazott Fekete Gábor. A két országos hírű
művész hangversenyéhez
a Tapolcai Kamarakórus
szép felvezető előadása
teremtett
atmoszférát.
Sok száz közös koncerttel a hátuk mögött, Teleki Miklós és Kováts Kolos
ezúttal egyházi muzsikákat szólaltatott meg

Orgona és míves énekhang szólt a tapolcai katolikus
templom karzatáról
Fotó: TVT
a templom karzatáról.
Adeste Fideles Ősi bencés
dallamait Bach h-moll
preludium és fugája követte, majd többek között

Dvorak, Liszt, Verdi és
Mendelsshon vallási ihletésű művei csendültek fel
a neves hazai művészek
tolmácsolásában. /tl/
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Múltkarcolás - csákánnyal, lapáttal, ásóval
Csákány csattant a napokban a Templom-domb oldalába. A gesztenyeliget
peremén futó járda mellett elektromos vezetéknek ásták a munkaárkot.
Ehelyütt akár egyetlen
csákánylendítésnél is érdemes már gödörnézni,
mert bármit és bármikor
felszínre dobhat a szerszámvas Tapolca régebbi
évszázadaiból.
Akár a hajdan itt magasodó török kori vár, vagy az
azt megelőző középkori
templomerőd idejéből, de
akár az Árpád-kori településtörténetünk, sőt! –, a
római uralom időszakából
is. S mindehhez gyakorta
elegendő egy bakarasznyi

kanyarítás a Templomdomb földjéből. Mint most
a nyárban is. Amikor a
járdaszépülés zajlott a múzeumtól le a tó felé. A katolikus iskola új kukaparkolójának kialakításához is
mindössze csak úgy másfél
arasznyit kellett beleásózni
a domblejtő talajába, aztán
máris egy 16–17. századi
jellegű lovassági csizmapatkó bucskázott napvilágra. Ez a török időbeli
hadiemlék talán Tapolca
végvára valamelyik lovon
járó „könnyűháti” vitézi
védőjének csizmatalpáról
hullott alá egykoron. Netalán szerte a gesztenyefák
gyökérszövevényei alatt
nyugvó
hajdanidőbeli
tapolcai végvári atyafiak

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

valamelyikének utóbb felbolygatott pihenőhelyéről
kavarodott ismét a fényre.
Így tehát a múlt pénteken is érdemesnek tűnt
figyelni a gödörmélyülést.
Legfőképpen azért, mert
a kinyomdokolt munkaárok vonalvezetése pont
metszette a 15. századi
templomerőd mélyben
lapuló kerítőfal-maradványainak még nem kutatott elvi futásirányát. A
fő kérdés az volt, hogy a
tervezett 60 cm-es árokmélység eléri-e az erődfal
esetleges falmaradványainak kősorait?
A
munkálatokat
a
GREEN-ÚT Kft. Munkatársai végezték Szabó
Tibor munkavezetővel az
élen és Balázs Csaba csapatrangidős munkairányítóval az árokban. (Aki
még katona is volt. Mégpedig egri felderítő, mert
az ám a katona!) A borsodi, hajdú-bihari, békési
dolgozók érdeklődéssel
hallgatták a várható történelmi nyomok lehetőségét, és készségesen együttműködtek az előkerülő
leletek biztonságba helyezésénél, illetve múzeumba
juttatásában. Mint közben
mesélgették, többen dolgoztak már közülük szerte
az országban középkori
műemlékeknél, s feljött a
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A munkálatok gyorsan haladtak a dolgos munkáskezeknek köszönhetően
Fotó: Hangodi
szó az ottani tapasztalásaikról és találásaikról is.
A munkálatok gyorsan
haladtak. Késő délutánra
nem csak a villanyvezeték került a helyére, de az
árkot is visszatemették.
A nap során sok minden
előkerült, főleg réges-régi
tapolcai elődeink töredékes csontjai a középkorból meg a kora újkorból.
De Szilveszter, a harcias
karthauzi kolostorfőnök,
várépítő tapolcai földesúr
1440-es évekbeli templomerődjének mélyben
bújó omladékos védőfala
háborgatás nélkül maradt,
mert az azt rejtő mélységekig ezúttal nem hatolt
le a csákányvas. Bár a
mind tömegesebben jelentkező kőtörmelékek az

ostromzúzta
falmaradványok közelségét előjelezték már s nem lehetett
messze a találás pillanata
– amely aztán végül mégis
elmaradt.
Az árokmélyítgető kétkezi munkások ellenben
olyan barátságos előzékenységgel, érdeklődéssel
és segítőkészen karolták
fel a tapolcai múzeumügy
aznapi gyűjteménygyarapító tevékenységét, hogy
ígéretet kaptak arra: köszönetképpen meg lesznek mutatva és éljenezve
a helybeli újság idevágó
rovatában. Várják is, meg
figyelik is nagyon a megjelenést. Tornaszentandrástól Gyomaendrődig. Jótett
helyébe jót várj! Hát íme...
Hangodi László

Szent Márton-napi megemlékezés a katolikus iskolában
Idén a „Szent Márton
köpenye”
elnevezésű
családi délutánt éppen
10. alkalommal rendezték volna meg a tapolcai
a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskolában, de a járványhelyzet közbeszólt.
Emiatt az iskola épületében zajló kézműves
foglalkozások és az iskolai udvarára tervezett
programok elmaradtak,
viszont néhány lényeges
elemét sikerült megőrizni és megvalósítani
a hagyományos megemlékezésnek- tájékoztatta
lapunkat Rohály János
igazgató.
“10 évvel ezelőtt indult
útjára egy gazdag programokkal tarkított rendezvény, melyen rendszeresen
többszáz fő vett részt, és a
város egyik legjelentősebb
Márton-napi megemlékezésévé vált. Évről-évre
koncertek, hagyomány-

őrző viselet- és fegyverbemutató, néptáncbemutató, az iskolások műsora,
tűzzsonglőr produkció tették színessé az eseményt,
melynek része volt a libazsíros kenyérből, sült
tökből, sült almából álló
szeretetvendégség is. A
program végén pedig elhagyhatatlan mozzanat
volt, hogy a lovon ülő
Szent Márton meglátogatta az ünneplőket és ő adta
a belvárosi lampionos vonulás felvezetését.”
Megtudtuk, idén -a rendezvény kapcsán- az iskola által meghirdetett
kézműves versenyre a
tapolcai és Tapolca környéki óvodákból rengeteg pályázat érkezett. A
csaknem 100 pályaművet az iskola facebook
oldalán virtuális kiállítás
keretében mutatták be, a
díjazottak okleveleit, nyereményét az intézmény
dolgozói juttatták el az

óvodákba. A Szent Márton-napi megemlékezés
a templomban ünnepi
érseki szentmise bemutatásával kezdődött, Dr.
Udvardy György érsek
atya jelenlétével erősítette

A hagyományos
városi szintű
rendezvényt idén
szerényebb
körülmények
között rendezte
meg az iskola,
de a korábbi
évekre jellemző
mély tartalommal
meg az ünnepség jelentőségét. Szentbeszédében
érsek atya tours-i Szent
Mártont példaként állította a katolikus iskola
diákjai elé, a szent életé-

Érseki szentmise Szent Márton tiszteletére
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 nagyon ügyesen szerepeltek. A műsort követően
egy kisebb szeretetlakoma keretében az iskolai
pedagógusai találkozhat-

Fotó: isk

tak érsek atyával, aki a
katolikus nevelés, a nevelési-oktatási intézmények
fontosságát, küldetését
hangsúlyozta. A katolikus iskola hagyományos
tapolcai városi szintű
rendezvényét idén jóval
szűkebb keretek között,
de a korábbiakban is jellemző mély tartalommal
tartotta meg, így tisztelgett Szent Márton alakja
előtt. /isk-tl/
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Az ibolyáktól a gyepűtiprásig

Tavasztól kezdve ibolyák, nárciszok, jácintok
és tulipánok, később levendula és rózsák alkotta színkavalkád vesz
minket körül. Vajon
hányan gondolkodtak
el már azon, milyen színesek és sokfélék azok
a szavak is, amelyekkel
megkülönböztetjük ezeket a növényeket?
A tulipán például a cseh,
a szlovák, az orosz, de a
latin, az angol, az olasz és
a német nyelvben is hasonlóan hangzik. A szó
eredetének végső forrása pedig az a tárgy, amit
a magyarban turbánnak hívunk: egy császári követ többszáz évvel

ezelőtt ahhoz hasonlította ezeket a virágokat
kinyílt állapotukban. Az
ógörög eredetű nárcisz
szó a latinon keresztül
került át a többi nyelvbe. Mi, magyarok korábban narcissus formában
használtuk latin mintára, mai alakját német
nyelvi hatásnak tulajdonítják. A margaréta szó
latin forrása eredetileg
gyöngyöt jelentett, növénynévvé a franciában
vált, és ez más európai
nyelvekben is elterjedt.
Szintén latin eredetű
szavunk a jácint, a latin
szó (Hyacinthus) gyökerei pedig szintén az
ógörög nyelvig nyúlnak
vissza. Akkor ibolyakék
színű növényt értettek
alatta, rózsaszín, fehér
és kék fajtáját később nemesítették.
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 Európába a 17. században,
tüskéje, levele és virága
azonban annyira hason-

lított az egyiptomi akácra, hogy azt is így nevezték el, azóta pedig több
alakban él a magyarban,
például ákác, agáca. A
levenduláról azt valószínűsítik, 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 találkozhatunk, és hasonló
alakokban jelennek meg
a német, a francia vagy az
angol nyelvben is. Emellett a rózsa nemcsak virágként, hanem tárgyak
nevében is szerepelhet,
például rózsafüzér, szélrózsa. Az ibolya pedig
nem más, mint a viola
egy változata. A szintén
latin eredetű szó elejéről ugyanis elmaradt a
v, így viszont két magánhangzóval kezdődött
volna a szó (iola). Ezért
a könnyebb kiejtés érdekében 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-
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tásnak szánt másodlagos jelentései (rózsám,
violám, liliomszál) szintén többszáz éve léteznek a magyarban. Ezt a
16. század jeles magyar
költőjétől, Balassi Bálinttól 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
érdekességeket. A pázsit eredetét
a szláv nyelvekben kell
keresnünk: ilyen vagy
hasonló hangzású szóval
jelölték a legelőt, a rétet,
a gyepet a szerb, a szlovák, az ukrán és az orosz
nyelvben, de néhány
cseh és lengyel nyelvjárásban is. Ebből a szóból
alakult ki pást szavunk
is, ami a gyepszőnyeghez hasonlóan egy olyan
nagyobb és gondozott
– bár nem füves – felületet jelent, amin a vívók
vívnak. Még régebbi oklevelekben találkozhatunk már a gyep szóval
is a füves területek megnevezésére. A tudósok
feltételezik, hogy összefügghet a gyepű szóval,
ami egy élő, azaz növé-

nyekből álló kerítésre,
sövényre, erdősávra, egy
területet elkülönítő természetes határvonalra
vonatkozik.
Néhány bortermelő vidéken, így környékünkön is, ma is járnak gyepűtiprásra az emberek,
amint kitavaszodik: ekkor, átlépve egy-egy birtok határát, meglátogatják a helyi szőlősgazdák
pincéit és megkóstolják
a boraikat. Aközben viszont biztosan nem a
szavak eredetén gondolkodnak, és ez így is van
rendjén.

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.”

Tiltott étel nincs, de a mennyiség és az arányok nagyon fontosak
Jámbor Szilvia dietetikus és Gmózer-Fodor Renáta az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
voltak a Tapolcai Média
vendégei a napokban.
A stúdióbeszélgetésen a
betegségek, kiemelten a
daganatos megbetegedések táplálkozással történő megelőzésének lehetőségeiről is szó esett.
Milyen ételeket együnk,
milyen italokat fogyas�szunk, hogy elkerüljön
minket a betegség-hangzott el a kérdés, amire
Jámbor Szilvia dietetikus
igyekezett megválaszolni. – Az étkezésnél arra
kell a leginkább figyelni,
hogy mindenféle, a szervezet számára szükséges
tápanyagból fogyasszunk
nagyjából napi 1800-2000
kilokalória mennyiséget.
Szabályként elmondhatjuk, hogy táplálkozásunk
tíz napjába férjen bele
minden olyan élelmiszer,
amely lehetővé teszi, hogy
ne alakuljanak ki úgynevezett hiánybetegségek.

Zöldségből, gyümölcsből,
gabonafélékből, állati eredetű fehérjékből célszerű naponta fogyasztani,
tejből naponta fél liter
egy egészséges felnőtt
számára megfelelő men�nyiség.
Vannak olyan
tápanyagok, mint pél-

Semmire ne
mondjuk, hogy
rossz étel, inkább
csak azt, hogy
túlzott mennyiség.
A betegségek is
leginkább
a túlsúllyal
függnek össze
dául a hüvelyesek, vagy
a tojás, amelyeket nem
kell, vagy nem célszerű naponta fogyasztani.
Fontos fogyasztani ezek
mellett olajos magvakat,
zsiradékokat és édességet is, azonban ezeknél
a megfelelő mennyiség
és arány betartására kü-

Gmózer-Fodor Renáta és Jámbor Szilvia a Tapolca Televízió stúdiójában Fotó TVT
lönösen ügyelni kell. A
folyadékbevitelnél a 30
milliliter/testsúlykilogramm érték közelében
legyen, nyári napokban,
vagy lázas betegség esetén
nyilván ennél többre van
szüksége egy átlagos szervezetnek. A daganatos
betegségek megelőzése
elsősorban a mennyiségekkel függ össze, kifejezetten tiltott élelmiszerek

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

jó arányokra kell ügyelni, mint arra, hogy mit
eszünk. – Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy
a helyes táplálkozás mellett, a mozgást és a lelki
egészséget is szem előtt
kell tartani az egészség
megőrzése
érdekébenhangzott el a témát érintő
egyéb hasznos tanácsok
mellett a Tapolcai Média
stúdiójában. /tl/
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Vereség az örök riválissal szemben Magyar bajnoki bronzérmes
lett Kovács Dániel

Hiányzott a szerencse a hazai TVSE és a
hajmáskéri START SE
mérkőzésen a megyei kézilabda bajnokságban.
A tapolcaiak volt, hogy
szorosan
felzárkóztak,
azonban a sérülések miatt
végül 10 gólos vereséget
szenvedtek, az eredmény
28:38 lett.
A tabellán egymást követte a két csapat a mérkőzést
megelőzően, de sajnos
nem sikerült a helycserés támadás a két győzelemmel és két vereséggel
rendelkező
TVSE-nek.
- Számítottam a vereségre, hiszen tisztában vagyok vele, hogy milyen a
játékos állományunk. A
legnagyobb problémánk,
hogy a Magyar Kézilabda
Szövetség, kötelezővé tette az oltást 16 éves kortól,
ennek hiánya miatt három
játékosunk nem léphet pályára.
A másik tényező, ami
megnehezíti a dolgunkat,
hogy három játékosunk is
kettős igazolással játszik,
így ők csak heti egy edzésen tudnak részt venni,
ami tovább rontja a csapatjátékunkat. Nem tud olyan
erős páros kapcsolat kiala-

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

A jobb fizikumú vendégcsapat győzött
kulni sem védekezésben,
sem támadásban, ami elengedhetetlen 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 különbség, amit aztán a végéig
tartott az ellenfél. Örömre
ad okot ugyanakkor, hogy
a TVSE Kézilabda Szakosztályának több csapata
is játszott ezen a napon és
például a fiatal fiúk 22:20-

Fotó: hg

ra legyőzték a Haladás
csapatát és a Barcsot is 10
góllal verték (23:13). Büszke vagyok rá, hogy sokan
vannak olyan gyerekek,
akik egyesületünket választják, jelenleg 10 csapatot versenyeztetünk, különböző korcsoportokban.
A felnőtt együtteseinkkel
feljutási szándékaink nincsenek, szeretnénk egy
tisztes helytállást a megyei
bajnokságban szép eredményekkel. Feladatunk,
hogy az őszi szezonban
feltérképezzük az eddig
ismeretlen csapatokat és a
legjobb taktikát alkalmazzuk velük szemben. – ös�szegezte Antal Edit vezetőedző. /hg/

Magyar Mihályra emlékeztek
Egy nagyszerű sportemberre emlékeztek a Csermák József Rendezvénycsarnokban az immár
XV. alkalommal megrendezett Magyar Mihály
labdarúgó tornával.
Magyar Mihály 1963
őszén került Tapolcára,
mint hivatásos tiszthelyettes. Szolgálata kezdeti
idején különböző parancsnoki beosztásokat látott
el, a sporttal állandó kapcsolatban állt. Az alakulat
szintű bajnokságokban és
versenyeken alegysége, a
legendás „Ő” század mindig az élen végzett, sőt
legtöbbször a dobogó legmagasabb fokán állhattak
katonái. Misi bácsi kezdettől fogva bekapcsolódott
a helyőrséget képviselő
Honvéd SE (Mereszjev SE)
munkájába, ő lett a labdarúgó csapat intézője.
A csapat a megyei I. osztály megnyerése után
feljutott az NB III.-ba is.
Az 1980-as évek végén
alakította meg a Tapolcai Honvéd női labdarúgó csapatot, ahol edzői

Mind a fiúk, mind a lányok mezőnyében népes
és nívós mezőny gyűlt ös�sze. A férfi párbajtőrözőknél 133 induló vett részt és
olyan színvonalat képviseltek a magyar fiúk, hogy
bármilyen
nemzetközi
mezőnyben megállnák a
helyüket. Ebben a kategó-

Kovács Dániel és edzője, Keszler Dávid
Fotó: Tapolca Vívóklub

Két aranyat és egy bronzot
szereztek a tollaslabdázók
A Tapolcai Tollaslabda
és Fallabda SE november közepén 10 fővel vett
részt a X. KETE Kupa elnevezésű versenyen.

A tornát a Tapolca Honvéd SE nyerte Fotó: helysz. felv.
és szakosztályvezetői feladatokat látott el éveken
keresztül – igen eredményesen. Az 1990-es évek
elején létrehozta a Honvéd
Sportegyesületen
belül
külön szakosztályként az
„Öregfiúk szakosztályát”,
ahol a régi, már nyugdíjas
kollégákkal együtt különböző sportrendezvényeken vettek részt évekig.
A tapolcai sportélet sokat
köszönhet Misi bácsinak,
amit évről évre egy meghívásos női és öregfiúk
labdarúgó emléktornával
hálál meg. Az idén 6 csapat fogadta el a meghívást.
A nőknél 1. lett a Kinizsi

SK Gyenesdiás, 2. Gersekarát SE, 3. helyen végzett
a Tapolca Honvéd SE. Legjobb kapus: Bíró Boglárka
– Kinizsi SK Gyenesdiás.
Legjobb mezőnyjátékos:
Nagy Rebeka – Tapolca
Honvéd SE. Gólkirálynő:
Németh Patrícia – Kinizsi
SK Gyenesdiás. Az öregfiúk tornáját a Tapolca Honvéd SE nyerte, második
lett a Tapolcai Öregfiúk
FC, harmadik a Diszel SE.
Legjobb kapus: Piller Botond – Diszel SE. Legjobb
mezőnyjátékos: Falati Milán – Tapolca Honvéd SE.
Gólkirály: Szőcze Csaba –
Tapolcai Öregfiúk FC. /hg/

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

Az egyre gyarapodó létszámú 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 legmagasabb fokára állhatott Szabó László társával
együtt. Női egyéniben a
tapolcaiak legjobb eredményét Bakler Zita érte el,
ő a 3. helyen végzett. /hg/

Gombkötő Richárdék a dobogó tetején

Fotó: TTF SE
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Bravúros őszi szezon FUTBALL
A megyei III. osztályú
labdarúgó bajnokságban
kiválóan szerepelt az őszi
szezonban a Tapolcai
Öregfiúk csapata.

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

Házasságkötés
2021. 11. 20.
Pap Edit
Gyenge Gergő István

A 11 bajnoki mérkőzésből
10 alkalommal győztesen
jöttek le a pályáról. A nagy
rivális Balatonederics ellen döntetlenre végeztek,
így a szezon végén veretlenül, 3 pont előnnyel vezetik 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 csapatnak. Ezenkívül alkalmanként jóval fiatalabb
huszonéves ellenfelekkel
vették fel sikerrel a harcot.
Mindenki teljesítményéről elismeréssel lehet szólni. – tájékoztatta lapunkat
Boczkó Gyula vezetőedző.
/hg/

A TÖFC a szezonban nem talált legyőzőre

Fotó: hg

