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Gryllusékkal kalákában
a magyar kultúra napján

Fotó: Tölgyes Zsolt

A magyar kultúra nap-
ja alkalmából Kányádi 
Sándor erdélyi író, köl-
tő, műfordító megze-
nésített verseit hozta el 
Tapolcára a kétszeres 
Kossuth-díjas, több 
mint fél évszázada léte-
ző és muzsikáló Kaláka 
együttes. 

Becze Gábor, Gryllus Dá-
niel, Gryllus Vilmos és 
Radványi Balázs  versek-
re írt dalai, számos “Sán-
dor bácsihoz” kapcsoló-
dó történettel együtt a 
Wass Albert Könyvtár és 

Múzeum szervezésében 
hangozhattak el  a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ színpadáról.
A közönséget Dr. Décsey 
Sándor, a szervező Wass 
Albert Könyvtár és Mú-
zeum igazgatója köszön-
tötte, aki szerint, a kul-
túra bár minden ember 
számára mást és mást 
jelent, abban nincs vita, 
hogy Kányádi Sándor 
költészete és a Kaláka 
együttes muzsikája egy-
aránt a magyar kultúra 
meghatározó eleme. – A 
Kaláka koncertet már 

korábban, 2020 áprili-
sában, a magyar költé-
szet napján szerettük 

volna tapolcai színpa-
don látni, ám a járvány 
közbeszólt… Akkor az 

együttessel közösen úgy 
döntöttünk, hogy egy 
későbbi, arra alkalmas 

időpontra halasztjuk az 
előadást. Hatalmas és el-
ismerésre méltó teljesít-

mény, amit a Kaláka ze-
nekar 1969 óta letett az 
asztalra. Ez egy 53 éves 
történet, de biztosak 
lehetünk benne, hogy 
munkásságuk újabb 53 
év elteltével is a magyar 
kultúra szerves része 
marad- méltatta a nagy 
múltú együttes munkás-
ságát, a hazai kulturális 
és zenei életben kivívott 
rangját Dr. Décsey Sán-
dor ... Cikkünk a 3. olda-
lon folytatódik Elénekelt 
Kányádi versek, hang-
szerekkel szálló költészet 
címmel ... 

„A kultúra, bár minden ember szá-
mára mást és mást jelent, abban nincs 
vita, hogy Kányádi Sándor költészete és
a Kaláka együttes muzsikája egyaránt
a magyar kultúra meghatározó része”



2   TAP     LCAI ÚJSÁG HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT - POLITIKA 2022. január 28.

A figyelmetlenség okozta tragédiák is megelőzhetők…
Felvettük a kapcsolatot 
a rendőrséggel, a MÁV-
val, a közút mérnökeivel, 
együtt helyszínbejárást 
tartottunk, elindítottunk 
egy folyamatot a veszélye-
sebb tapolcai vasúti átjá-
rók biztonságosabbá tétele 
érdekében- hangsúlyozta  
Dobó Zoltán. A polgár-
mester sajtótájékoztatóján 
az is elhangzott, hogy az 
ideiglenes buszmegállók 
hétfőtől újra eredeti funk-
ciójukban, tehát parko-
lóként üzemelnek az Ady 
Endre utcában.

A január elsején Tapolca 
külterületén fiatal életeket 
követelő  tragédia rávilá-
gított a vasúti sínpárral 
keresztezett, de fizikai kor-
látot jelentő sorompóval 
nem felszerelt helyi vasúti 
átjárók veszélyeire. A vá-
ros polgármestere a baleset 
másnapján már arról be-
szélt, kezdeményezni fogja, 

hogy telepítsenek sorompót 
a baleset helyszínére. A dön-
tés joga a MÁV kezében van, 
ugyanakkor a vasúti átjárók 
biztonságának erősítésére a 
város is áldozni fog- tudtuk 
meg Dobó Zoltántól a  sajtó-
tájékoztatón.  – A témában 
műhelybeszélgetést foly-
tattunk a helyi kapitánysá-
gon, később pedig helyszíni 
szemlét is tartottunk a közút, 
a megyei és tapolcai rendőr-
kapitányság, a MÁV és egy 
biztonságtechnikai napele-
mes berendezések telepíté-
sével is foglalkozó cég szak-
embereinek részvételével.  
A jövőben két irányba in-
dulunk el, egyrészről kérjük 
a vasút döntéshozóit, hogy 
létesítsenek csapósorompót 
a helyszínre. A másik irány, 
hogy figyelmeztető célú elő-
jelző berendezésekkel, pél-
dául aszfalt harántbordákkal 
és ledes, változtatható pikto-
gramokkal világító táblák-
kal, útba épített villogó ledek 

kiépítésével vesszük elejét a 
baleseteknek. Meglátásunk 
szerint, még időben kell 
olyan tudatállapotba hozni a 
közlekedőket, hogy felfigyel-
hessenek a veszélyre. Ha-
sonlóan problémás helynek 
tartjuk a volt laktanya főbe-
járata előtti, de a város egyéb 
részein szintén csak  fényso-
rompóval ellátott  vasúti át-
járókat. Ezek biztonságának 
erősítését  is tervezzük a szó-
ban forgó eszközök haszná-
latával- hangsúlyozta Dobó 

Zoltán, aki kiemelte Juhász 
Kinga megelőzési főelőadó 
és Bakler Zoltán rendőr őr-
nagy szerepét és segítőkész-
ségét az ügyben. A sajtótájé-
koztatón az is elhangzott, a 
Volán tulajdonában lévő vá-
rosközponti buszpályaudvar 
már eredeti rendeltetésének 
megfelelően működik, így 
január 24-től az Ady Endre 
utcai ideiglenes buszmegál-
lókat hivatalosan is újra par-
kolóként vehetik igénybe az 
autósok. /tl/

Helyszíni szemle a napokban, a baleset helyszínén     

Minden állampolgárnak, 
akinek bizonyítottan ele-
gendő az ellenanyaga, 
lehetővé kellene tenni 
a védettségi igazolvány 
meghosszabbítását- adott 
hangot véleményének Rig 
Lajos a Tapolcai Városi 
Televízió stúdiójában, a 
napokban. Az országgyű-
lési képviselő önkéntes 
munkája kapcsán az ott-
honápolás segítéséről, az 
egészségügyben szerzett 
friss tapasztalatairól, a 
harmadik oltás beadásá-
nak kérdéseiről és ezekhez 
kapcsolódóan egyéb közér-
deklődésre számot tartó té-
máról is szót ejtett minapi 
televíziós fogadóóráján.  

Rig Lajos szerint Tapolca 
önkormányzata jelenleg 
egyedülálló abban, hogy ön-
kormányzati szinten segíti 
az otthonápolást azzal, hogy 
korszerű kórházi ágyakat 
bocsát azoknak a rendelke-
zésére, akik ezt igénylik. A 
Svájcból és Németország-
ból közelmúltban érkezett 
egészségügyi bútorzat ké-
nyelmet és biztonságot je-
lent az ápoltaknak és ápo-
lóiknak egyaránt- mondta.   
A jelenlegi Covid helyzetről 
szólva a képviselő kiemel-

te, jelenleg nagyon gyorsan 
terjed az új, enyhébb tünete-
ket okozó omikron variáns, 
sokan vannak kórházban, 
ugyanakkor a súlyos bete-
gek száma csökkenni lát-
szik. - Utcafórumon kérdez-
ték meg tőlem, hogy ebben a 
helyzetben két oltás után be-
adassák-e maguknak a har-
madikat. Én mindenkinek 
azt mondom, ha megteheti, 
méresse meg az ellenanyag 
szintjét, hiszen aki korábban 
már találkozott a vírussal és 
átesett a betegségen, az szá-
mára magasabb védettségi 
szintet jelent, mint az oltás. 
Ezt tényként közölte  Rusvai 
Miklós főorvos úr is.  A vé-
dettségi igazolványokat 
korábban már 50-es ellen-
anyag szintnél kiadták, ma 
azt tapasztalom, hogy a be-
tegségen átesettek szerveze-
tében a több ezres szint sem 
ritka. Korábban egy határo-
zati javaslatot már vittem az 
országgyűlés elé, miszerint, 
akinek van védettségi iga-
zolványa, annak tegyék lehe-
tővé, hogy a laborban mért 
jó ellenanyag szint értékek 
alapján meghosszabbodjon 
az igazolvány hatálya. Saj-
nos azonban a jelenlegi jár-
ványkezelés és szabályozás 
sokkal inkább propaganda 

célokat szolgál, nem éppen 
a józan ész talaján áll... Rig 
Lajos szerint, ma az orvosok 
„megkötött kezű óriásként” 
próbálnak tevékenyked-
ni. Olyan jogszabályoknak 
kell megfelelniük, amelyek 
szinte ellehetetlenítik a ha-
tékony orvos-beteg kapcso-
lattartást.  Hasonló prob-
léma a meghosszabbodott 
várólisták, az időben el nem 
végzett egy napos műtétek 
egészséget súlyosan veszé-
lyeztető hatása, ami szintén 
a rossz szabályozásra vezet-
hető vissza. Vajon mi volt 
az akadálya annak, hogy 
legyen egy egynapos sebé-
szetre felkészített kórház a 
megyében, ahol egy  PCR 
teszt negatív eredménye 

után elvégezhetnének egy 
sérv műtétet? A Covidnak 
egyszer talán vége lesz, de 
azt a várólistát ledolgozni, 
ami az elmúlt másfél évben 
kialakult, rendkívül ne-
héz feladat- hangsúlyozta a 
képviselő. Rig Lajos beszélt 
az egészségügyi dolgozók 
bérrendezésének és a jelen-
legi egészségügyi szolgálati 
jogviszony átalakításnak 
szükségességéről, de a kór-
házak alulfinanszírozásának 
következményeiről és ezek 
átalakításnak lehetséges 
módjait is kifejtette az inter-
jú során. A teljes, vágatlan 
stúdióbeszélgetés a Tapolcai 
Média honlapján és a Tapol-
cai Média facebook oldalán 
elérhető. /tl/     

Ha teheti, méresse meg az ellenanyag szintjét!   

Rig Lajos a városi televízió stúdiójában     Fotó: Papp A.
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Elénekelt Kányádi versek, hangszerekkel 
szálló költészet a neves hazai zenekartól

Az elmúlt héten ünne-
pélyes szalagátvágással 
hivatalosan is befejező-
dött a TOP-3.1.1.-16-
VE1-2017-00009 azono-
sítószámú, „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Ta-
polcán” című beruhá-
zás, amelynek célja autó-
busz-beállók kialakítása, 
átépítése, csomópontok 
kiépítése, forgalomcsilla-
pítás, forgalomtechnikai 
beavatkozások, zöldterü-
let-fejlesztés, a  forgalmi 
rend átalakítása, továbbá 
az útvonal felújítása volt 
a belvárosban. 

A projekthez összesen 280 
millió forint európai uni-
ós vissza nem térítendő 
támogatást nyert Tapol-
ca. A támogatás intenzi-
tása 100 százalékos volt, 
amelyhez 73 millió forint 
további forrás társult. A 
ViaVomito Kft. által ki-
vitelezett munkálatok so-
rán a Hősök tere komplex 
rendezése történt meg, 
így átépültek a térre be-
vezető útszakaszok, az 
ott található közlekedési 
létesítmények. Az utób-
bira példa a több helyen 
kialakított két-három-

irányú járdasziget, ezek 
közül is kiemelendő a 
pályaudvarról a Bárdos 
iskola vagy a piac irá-
nyába haladó gyalogosok 
számára kialakított átke-
lőhely, ahol a biztonságról 
okoszebra gondoskodik. 
Dobó Zoltán polgármes-
ter az átadón mondott 
köszöntőjében hangsú-
lyozta, hogy bízik ben-
ne, hamar megszokjuk, 
gyorsan megtanuljuk 

a kialakult új forgalmi 
helyzeteket. Megköszön-
te a lakosság türelmét, 
valamint a munkáját 
mindazoknak, akik részt 
vettek a projektben a pá-
lyázatírástól a pénzügyi 
feltételek biztosításán át 
a kivitelezésig. Reményét 
fejezte ki, hogy a buszpá-
lyaudvar központi épülete 
is mihamarabb korszerű 
nyílászárókat kaphat és 
megkezdődik a felújítá-
sa is, mindemellett elhe-
lyeznek a várakozó uta-
sok számára az időjárás 
viszontagságaitól védő 
építményeket.  Miután 
Mátics Zoltán a kivitelező 
cég ügyvezetője jelentet-
te a pályázat elkészültét a 
város vezetőjének, ketten 
átvágták a nemzetiszínű 
szalagot, ezzel szimbo-
likusan is lezárva az egy 
éven át tartó építkezési-
kivitelezési munkálato-
kat. Így a távolsági buszok 
már szombattól (január 
15-től) a pályaudvar terü-
letéről indulhattak. /km/

Lezárult a projekt, a távolsági járatok 
újra a buszpályaudvarról indulnak

Dobó Zoltán polgármester és Mátics Zoltán, a kivite-
lező cég igazgatója átvágják a beruházás végét jelentő 
nemzeti színű szalagot                                              Fotó: sg

A buszpályaudvar egyelőre még az időjárás ellen védő  
építmények nélkül                                                    Fotó: sg

Erőszakkal vett el a vádlott 
egy doboz cigarettát ha-
sonló korú társától, ami-
ért, nem jogerősen, három 
és fél év börtönre ítélték.

A tapolcai K. A. F. csu-
pán hat általánost végzett 
el, alkalmi munkákból 
élt. A 21 éves fiatalember 
még a 2015-ös tanévben a 
zalahalápi Csontváry általá-
nos iskolába járt, ahová ma-
gatartási problémák miatt 
került. Itt is rengeteg gondot 
okozott a nevelőknek, nem 
különben diáktársainak, 
ugyanis rendbontásaival 
hívta fel magára a figyelmet. 
Volt, akiket rendszeresen 
zaklatott, például ilyen ki-
jelentéseket tett:” Kiszúrom 
a szemedet!” , „Elvágom a 
torkodat!” Az év november 
végén fegyelmivel kizárták 
az intézményből. 
Az akkor 16 éves kamasz 
egy héttel később, amikor 
visszavitte a tankönyveit az 
iskolába, az utcán minden 
előzmény nélkül belekötött 
egy diákba, akit tenyérrel, 
majd ököllel arcon ütött. Az 
egyik pedagógusnak kellett 

közbelépnie, mielőtt tovább 
fajul a bántalmazás. 
A bíróság azt az ügyét is 
tárgyalta, amikor 2019 jú-
lius közepén, az esti órák-
ban, a Bauxit Hostel előtt 
beszélgető fiatalok egyike 
megszólította K. A. F-t av-
val, hogy vegyen neki ci-
garettát, mivel ő még nem 
nagykorú. Adott neki 1500 
forintot a füstölnivalóra. 
Tíz perc sem telt el, a vád-
lott kerékpáron visszatért a 
hattagú csapathoz. Ekkor 
ahelyett, hogy átadta volna 
a dobozt „megrendelőjé-
nek”, önhatalmúan kivett 
három szál cigit. 
Amikor a kamasz megpró-
bálta elvenni a cigis dobozt 
a vádlottól, ököllel kapott 
egyet a szeme alá. Kölcsö-
nös dulakodás alakult ki, 
amiből rosszul jött ki a 
sértett: támadója újabb és 
újabb ökölcsapásokat vitt 
be neki. Ezen kívül kétszer 
derékon rúgta ellenfelét, 
aki megúszta a rablást nyolc 
napon belül gyógyuló sérü-
lésekkel. (Végül is a földre 
került cigarettás dobozért 
már senki nem hajolt le...)
A Tapolcai Járásbíróságon 
Szabó Zoltán bíró rablás 
bűntette, valamint testi sér-
tés és garázdaság vétsége 
miatt - halmazati bünteté-
sül -, K. A. F-t három és fél 
év börtönre ítélte. 
A döntés nem jogerős, a 
törvényszék mondja ki a 
végső szót. /ng/

Három és fél év egy doboz cigiért

... Folytatás a címlapról... 
A színpadra lépő Kalá-
ka együttes alapító tagja, 
Gryllus Dániel az ezred-
forduló talán legnagyobb 
magyar költőjének nevez-
te Kányádi Sándort, aki – 

mint fogalmazott- szerette 
ha az együttes tagjai “Sa-
nyi bácsinak hívják, hiszen 
atyai jó barátként szere-
pelt a zenekar életében. 
Kányádi Sándor a  Vannak 
vidékek kezdősorral több 
verset is írt, amelyből egy 
egész ciklust szánt a kon-
cert elejére az együttes. Az 
Örmény sírkövek, a Visel-
tes szókkal és az Előhang 
című Kányádi gyöngysze-
mekkel kezdődött meg a 
Kaláka együttes zenés uta-

zása a 2018 nyarán elhunyt 
páratlanul szép és gazdag 
irodalmi munkásságot 
maga után hagyó erdélyi 
irodalmár költészetébe. A 
művészi értelemben rend-
kívül igényes, a közönség 
számára nagy élményt je-
lentő koncertet rögzítette 
a Tapolcai Média, így az 
teljes terjedelmében meg-
tekinthető a Tapolcai Vá-
rosi Televízióban, illetve a 
Tapolcai Média internetes 
felületein. /tl/

A jobbkéz- szabály a 
KRESZ egyik legalap-
vetőbb szabálya, amely 
egyenrangú útkeresztező-
désben a jobbról érkező 
gépjármű elsőbbségét biz-
tosítja. Előfordul azonban, 
hogy egy-egy Elsőbbség 
adás kötelező, vagy Állj, el-
sőbbségadás kötelező tábla, 
esetleg mindkettő jelenléte 
próbára teszi  KRESZ tudá-
sunkat... Meredt szemekkel 
bámulunk ki a szélvédő 
mögül az Ady Endre utcán 
haladva, mert a Bárdos La-
jos utcai kereszteződéshez 
érve már nem vagyunk 
biztosak abban, hogy meg-
felelő mennyiségű és minő-
ségű tudásra tettünk szert a 
jogosítvány megszerzése-
kor. A kertváros felől ér-
kezőknek egy STOP tábla, 
nekünk egy lefelé fordított 
piros keretes háromszög 
jelzi:  vigyázz, mert itt el-
sőbbséget kell adnunk vala-
kiknek. Aztán leesik, hogy 
a buszpályaudvar felől ér-
kezők és a Bárdos utcából 

érkezők egyaránt előnyt 
élveznek velünk szemben, 
még akkor is, ha a kertvá-
rosból érkezők előtt egy 
STOP tábla tornyosul. De 
mi a helyzet, ha mi jövünk 
a Bárdos felől? Valahogy 
olyan érzésünk van, hogy 
a STOP tábla  azt jelenti, 
hogy mi vagyunk az utol-
sók a sorban, pedig nem, 
hiszen az Ady felől érke-
zőknek mi mindig jobbról 
leszünk, tehát elsőbbséget 
élvezünk velük szemben. 
Persze nem árt figyelni 
arra, hogy a jobbkéz- sza-
bályt a kórház felől érkező 
autós-motoros kolléga is 
alkalmazza-e, vagy csak 
rutinból nyomja-húzza a 
gázt, mert szerinte a te sok-
szögű, tekintélyes STOP 
táblád nagyobb visszatar-
tó erő, mint az ő egyszerű 
kis elsőbbségadás kötelező 
háromszöge. A legnagyobb 
visszatartó erő  fogalmát,  a 
két tábla közötti alá-fölé-
rendeltségi viszonyt azon-
ban nem ismeri a KRESZ!  
Vigyázzunk egymásra!
                      /Töreky László/

JEGYZET
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Kiállításukkal bizonyítják a foltvarrók, hogy egyre jobbak  
Vassné Sárossy Gabriella 
és az általa vezetett Szor-
gos kezek foltvarró klub 
tagjainak alkotásaiból 
nyílt kiállítás “Tű-cérna-
olló, avagy 5 év apró ölté-
sei” címmel január 18-án  
a Tamási Áron Művelő-
dési Központ aulájában. 
A használati és művészi 
értékkel egyaránt bíró, 
gyakran mesébe illően 
elbűvölő terítők, táskák, 
bábfigurák, textil faldí-
szek és egyéb munkák 
ezúttal is az alkotók hi-
hetetlen szorgalmáról, 
tehetségéről és kreativi-
tásáról tanúskodtak. A 
február 3-ig látogatható 
tárlat a kiállítók szándé-
ka szerint nem csak az el-
múlt öt év termését, de a 
klubtagok tudásának fej-
lődési útját is bemutatja.

A megnyitóra érkezett 
szépszámú érdeklődőt és 
a kiállító foltvarró klub 
tagjait Barczáné Tóth Bog-
lárka a TÁMK igazgatója 
köszöntötte. Elmondta, 
különlegesen szép és gaz-
dag kiállítást sikerült ösz-
szeállítani a művelődési 
központ falain belül mű-
ködő klub munkáiból, de  
a közelgő magyar kultúra 
napja alkalmából szeret-
né mindazon személyek, 
munkatársak munkáját 
és támogató együttmű-
ködését is megköszönni, 
akik az elmúlt egy-másfél 
év nehézségei ellenére a 
házban működő kultu-
rális és alkotói közössé-
gekben, közösségekért 
dolgoztak. Vassné Sárossy 
Gabriella a foltvarró klub 
szakmai, művészeti ve-

zetője megnyitva a kiál-
lítást, tevékenységük, a 
foltvarrás nemzetközi és 
hazai múltjáról és jele-
néről osztotta meg gon-
dolatait, majd elárulta, 
hogy varrócsoportjuk 
immár öt éves. – Fél 
évtizede kezdtük el a 
munkát, azóta rendkívül 
sokat fejlődtünk. – A ki-
állításon láthatóak azok a 
karikákra varrt munkák, 
amelyeket a kezdetek-
kor készítettek tagjaink. 
Mindenki varrt egy blok-
kot, majd ezeket falikép-

pé összevarrtuk. Mellette 
láthatók azok a munká-
ink, amelyeket az elmúlt 

időszakban készítettünk. 
A változás szembeötlő, 
mind az anyaghasználat-

ban, a színválasztásban, 
bonyolultságban, az esz-
tétikában jelentős a fejlő-
dés – mutatott rá az egy-
re nagyobb tapasztalat és 
a tanulási folyamat ered-
ményeire a klubvezető. 
A tapolcai foltvarró 
klub idei első kiállítását 
a Török Attiláné vezette 
Tapolcai Kamarakórus 
szép előadása és Verebé-
lyi Zoltán, a képzőmű-
vészkör tagjának ezen al-
kalomra készült rímekbe 
foglalt dicséretei színesí-
tették. /tl/

Igazán gazdag és igényes kiállítást sikerült összeállítani az alkotóknak                 Fotó: tl

Vassné Sárossy Gabriella: Fél évtizede kezdtük el a 
munkát, sokat fejlődtünk az évek alatt…             Fotó:tl

A foltvarró klub 
tagjainak munkáin
meglátszik az 
elmúlt öt évben 
szerzett tudás és 
tapasztalat

“Itt az Isten jelen van és bátorít” – Iskolakápolnát 
szenteltek a katolikus tanintézményben
Ez a kis kápolna számo-
tokra az Isten jelenlétét 
teszi elérhetővé – fogal-
mazott Udvardy György 
érsek a Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus 
Általános iskola január 
13-i  kápolnaszentelő 
szertartását megelőző 
szentmisén  a plébánia-
templomban az oktatási 
intézmény osztálykö-
zösségei és pedagógusai 
jelenlétében. Később az 
érsek megáldotta a tan-
intézmény harmadik 
emeletén a közelmúlt-
ban kialakított szakrá-
lis helyet. Rohály János 
igazgató elmondta, a ká-
polna lehetőséget ad kü-
lön osztálymisék meg-
tartására, helyszíne lesz 
a lelki napok program-
jainak, de bárki betérhet 
oda lelki töltekezésre.

Dr. Udvardy György ér-
sek kérte az Úr áldását 
és szenteltvízzel hintet-
te meg az oktatási in-
tézmény közelmúltban 
megújult helyiségét. El-
mondta, a kápolna lelki 
erőforrása lesz a minden-
napokban a katolikus is-
kolába járó gyerekeknek 
és az itt dolgozóknak 
egyaránt. – …Kérjük ma 
Isten áldását erre az isko-
lakápolnára, hogy mind-
azok akik ide betérnek, 
összeegyeztethessék az 
emberi bölcsességet az 
evangéliumi igazsággal, 
az igaz hitet lelkükben 
megőrizzék és erkölcsös 
életükben ki is nyilvánít-
sák. Mindenkor készek 
legyenek embertársaik 
felvilágosítására és meg-
segítésére. Kívánom, 
hogy ez a kápolna legyen 

az Isten igéjének hirdeté-
si helye, legyen a szentség 
ünneplésének, az isteni 
igazságok felismerésé-
nek, az Istennel való el-
mélyült találkozás helye, 
legyen bátorság, biztatás, 
erőforrás mindannyitok 
számára… - fogalmazott 
az érsek, aki az iskolaká-
polna lelki, vallási jelen-
tőségét a tízparancsolat 
kőtábláit őrző Úr ládá-
jának az emberi lélekre 
gyakorolt hatásához mér-
te. – Ahogy a választott 
nép tagjai számára a Láda 
jelentette az Úr jelenlétét, 
örömet okozott és erőt 
adott számukra, úgy teszi 
lehetővé Isten jelenlétét 
az iskolában ez a kápol-
na. Kívánom, hogy min-
dig örömmel térjetek be 
ide… - fogalmazott az ér-
sek. Csonka Nándor atya, 

az iskola lelki igazgatója  
elmondta, nagy szüksé-
ge volt oktatási intézmé-
nyüknek egy kápolnára, 
amely szentté tesz, amely 
megmutatja a szent jelet. 
Rohály János igazgató 

örömének adott han-
got, hogy az iskola teljes 
megújulásának a végére 
a kápolnával feltehették a 
koronát. – Tíz éves gon-
dolat, tervezés vált ezzel 
valóra- hangsúlyozta. /tl/

Dr. Udvardy György: “Legyen ez a kápolna bátorságot, 
biztatást adó hely, erőforrás számotokra            Fotó: isk.



TAP     LCAI ÚJSÁG   5SZÍNES2022. január 28.

GRAFOLÓGUS

A Maslow-piramison 
való lépegetés, szintről-
szintre jutás egy egész 
életen át tartó folyamat, 
amennyiben van belső 
igényed, indíttatásod a 
fejlődésre. Ha azonban 
megelégszel a fiziológiás 
szükségleteid kielégíté-
sével vagy a körülmé-
nyeid, esetleg egészségi 
állapotod nem engedi 
a továbblépést, úgy az 
életed, az éhség, a szom-
júság csillapításáról, 
az alvásról, a szexről, 
a puszta létezésről fog 
szólni. Vannak, akik szá-
mára nem is létezik több, 
mint az alapszükségle-
tek. Ők azok, akik csak 
a testi örömök szintjén 
megragadva élik az éle-
tüket, és nem is értik 
miről beszél az, aki meg 
akarja valósítani önma-
gát. Alapesetben viszont, 
ha ezek a szükségleteid 
kielégülnek, akkor ala-
kul ki benned az igény, 
hogy egy fokkal maga-
sabbra lépj. Igaz, hogy 
kinek mi tartozik bele az 
alapszükségletei közé, az 
is nagyon változó, van, 
aki „kiveszi” belőle a 
szexet, vagy a pihenést 
és valami teljesen mást 
tesz a helyébe. Grafo-
lógiai analízis során, a 
kézírásodban fellelhető 
ösztönös és tudatos cse-
lekedeteid megmutatják, 
hogy tudsz-e uralkodni 
egy adott szükségleten, 
vagy az uralkodik rajtad.

GOSZTOLA 
BRIGITTA

Az Ady Endre utcai régi 
Pedagógiai Szakszolgálat 
sokáig üresen álló ön-
kormányzati tulajdonú 
ingatlanába költözött át  
az elmúlt hónapban az 
EFI (Egészségfejleszté-
si Iroda) és a LEK (Lelki 
Egészségfejlesztési Köz-
pont). A közelmúltban 
minőségi felújításon át-
esett és új bútorzattal 
felszerelt közös irodát a  
minap ünnepélyesen ad-
ták át a munkatársak, az 
önkormányzat képviselői 
és a sajtó jelenlétében.

Tapolcán a LEK és az EFI 
nem egy időben kezdte 
meg a működését, így az 
a kényszerű helyzet állt 
elő, hogy a munkatársak 

egymástól távol, két külön 
épületben voltak kénytele-
nek végezni a munkájukat. 
A két egység közötti kom-

munikáció jól működött, 
ugyanakkor mindig érez-
ték a távolság hátrányait, 
amely sok szempontból 

megnehezítette az együtt-
működést. Magvas Zoltán, 
a LEK szakmai vezetője a 
Tapolcai Média érdeklő-
désére elmondta, hogy egy 
sikeresen elnyert pályázat 
és az önkormányzat által 
a célra felajánlott ingatlan 
együtt tette lehetővé, hogy 
az eredeti elképzelés, a test 
és lélek egészségéért ho-
lisztikus megközelítésben 
végzett munka egy fedél 
alatt megvalósulhasson. 
A város önkormányzata 
nevében Dobó Zoltán pol-
gármester gratulált az in-
tegrált egészségfejlesztési 
központ létrejöttéhez, ki-
emelve Sikos Rita igazgató 
és Magvas Zoltán szakmai 
vezető szerepét az elkép-
zelés kidolgozásában és 

megvalósításában. A pol-
gármester hangsúlyozta, a 
LEK és EFI most átadott  
közös irodája a helyben 

élők életminőségét, testi és 
lelki egészségének további 
javítását szolgálja.
                                /Töreky/

45 éve népszerű a tapolcai húsáruház
Díszoklevéllel köszönte 
meg a Tapolcai Húsáru-
ház vezetésének és mun-
katársainak a helyi gaz-
daság, idegenforgalom 
és identitástudat erő-
sítésében 45 éve betöl-
tött szerepét, munkáját 
Dobó Zoltán polgármes-
ter és Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő a na-
pokban. A kitüntetést az 
üzlet vezetése és a dolgo-
zók nevében Kebelei Il-
dikó boltvezető vette át.

A maga korában az ország 
egyik legjobb és legkor-
szerűbb húsboltjának szá-
mító üzletet 1977. január 
5-én adták át a Veszprém 
megyei Állatforgalmi és 
Húsipari Vállalat, továbbá 
a Tapolcai Városi Tanács 
közös beruházásaként. 
Alapításában, színvonalas 
működtetésében, alapo-
san kiérdemelt népszerű-
ségében Kovács Gyulának, 
a bolt első igazgatójának 
kiemelkedő szerepe volt. 
Szinte példátlan egy ilyen 
nagy múltú üzlet eseté-

ben, hogy olyanok dol-
gozzanak ma is ott, akik 
a kezdetektől, az alapítás 
évétől már munkatársak 
voltak. Pedig Vitai István-
né és Nagy Gyula aktív 
dolgozók személyében 45 
éves folyamatos munkavi-
szony bizonyítja a hűséget 
és az üzlet kollektívájának 
erejét, minőségét- tudtuk 
meg.  Dobó Zoltán pol-
gármester a helyszínen 
elmondta, Tapolca neve 
egybeforrt a mindenki 
által kedvelt húsáruház-
zal, amelybe gyermek-
ként és ma felnőttként is 
szívesen tért és tér be. – 
Tanulóként egy-egy elő-
recsomagolt téliszalámis 
szendvicsért jöttem rend-
szeresen, ma a kedves 
légkörért, kiszolgálásért, 
a minőségi,  jó magyaros 
ízekért, hurkáért, kolbá-

szért, papszeletért – árulta 
el a polgármester. Rig La-
jos országgyűlési képvise-
lő rámutatott, 45 év nem 
csak az ember életében 
számít nagy időnek, de 

egy vállalkozás esetében 
is tekintélyes szám. – A 
több évtizedes működés 

azt bizonyítja, hogy kitű-
nő volt az eredeti üzleti, 
kereskedelmi koncepció 
és az a munka is amit az 
évek alatt elvégeztek a 
munkatársak – mondta.  
Kebelei Ildikó, a Pápai Hús 
Kft. tapolcai húsáruházá-
nak vezetője az elhangzot-
takhoz hozzátette, büszke 
rá, hogy az üzletnek elé-
gedett, visszajáró vásárlói 
köre van, de a környéken 
nyaralók is szeretik és 
szívesen látogatják a bol-
tot. – Mi a továbbiakban 
is azon dolgozunk, hogy 
a vásárlók elégedettek 
legyenek a tapolcai hús-
áruházzal, irodám pedig 
mindig nyitva áll azok 
számára, akik jobbító 
szándékú észrevételeik-
kel, javaslataikkal hozzá-
járulnak ehhez a célhoz 
– fogalmazott.  /tl/

Kebelei Ildikó, Dobó Zoltán és Rig Lajos a díszoklevél átadásakor                    Fotó:tl 

Megújult környezetben dolgozhatnak együtt

Magvas Zoltán: 
Pályázati forrás és 
az önkormányzat 
felajánlott
ingatlana tette 
lehetővé
az integrált
központ
létrejöttét          

A helyi alapellátás vezetői , a LEK és az EFI munkatár-
sai, továbbá az önkormányzat képviselői  a hivatalos 
átadáson                                                                          Fotó: tl

Vitai Istvánné és Nagy 
Gyula a bolt rangidős 
dolgozói  45 éve  egy 
munkahelyen      Fotó: p.h.

A húsáruház
létrejöttében, 
színvonalas
működtetésében, 
népszerűségében 
Kovács Gyulának, 
az üzlet első
igazgatójának
kiemelkedő
szerepe volt
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A jelen írás első fele 
a nyelvészekkel kap-
csolatos sztereotípiák 
cáfolatára törekedett: 
bemutatta, mivel nem 
foglalkozik egy nyel-
vész. A most következő 
sorok abba engednek 
betekintést végre, mi 
az, amivel viszont fog-
lalkozik. 
A nyelvész egy megle-
hetősen átfogó elneve-
zés, mondhatnánk: es-
ernyő-terminus. Olyan 
sok minden tartozik 
alá, hogy itt nem is nyí-
lik lehetőség valameny-
nyi terület bemutatásá-
ra, különben a kedves 
Olvasókban az a gyanú 
támadna, hogy nyelvész 
az, aki túl sokat ír a he-
lyi újságba. 
Míg az iskolai nyelv-
tanórákon tanultak azt 
sejtetik, hogy a nyel-
vészet nem más, mint 
mondatok, szótövek és 
toldalékok, szófajok vé-
geláthatatlan elemzése, 
ezek kutatása valójában 
csak az egyik területe 
a nyelvtudománynak. 
Bár az eszköz- és a társ-
határozó vagy a rag és 
a jel megkülönbözteté-

sével való küzdés emlé-
kére építve elsőre nem 
gondolnánk, ezek és 
társaik tanulmányozása 
például a fordítóprog-
ramok hatékonyságát 
is fejlesztheti. De nem 
születhetnének meg 
ilyen jellegű kutatások 
nélkül azok a magyar 
nyelvtankönyvek sem, 
amelyekből más anya-
nyelvűek ismerkedhet-
nek meg a magyarral. 
Nem beszélve arról, 
hogy a kollektív emlé-
kezet csupán két-három 
generáción át tudna 
számon tartani nagy-
szülők, szülők és gyer-
mekek nyelvhasználata 
közötti különbségeket, 
ezért az éppen aktuális 
nyelvi állapot leírása 
hozzátartozik ahhoz, 
hogy a nyelvben évszá-
zadok alatt bekövetkező 
változásokat észlelhes-
sük, és ezek összeve-
tése alapján, további 
tényezők figyelembe 
vételével például nyelv-
stratégiai lépéseket fo-
galmazhassunk meg a 
jövőre nézve. A nyel-
vi tervezés témaköré-
be tartozik például az, 
hogy egy nemzet fon-
tosnak tartja-e, hogy a 
világ újdonságait, egy 
szakma terminusait az 
anyanyelven belül lét-
rehozott, ezáltal köny-
nyebben érthető és 
használható szavakkal 
jelölje-e, vagy egysze-
rűen átvegye az újdon-
ságot hozó nyelv sza-
vát. Ilyen értelemben 
Kazinczy és a nyelvújí-
tók tevékenysége is egy 
nyelvstratégiai lépés 
volt. 

Vannak olyan nyelvé-
szek, akik azt vizsgál-
ják, hogyan tárolják a 
többnyelvűek az általuk 
anyanyelvként használt 
nyelveket az agyukban, 
és milyen következ-
ményei vannak ennek 
nyelvi, kulturális, peda-
gógiai, lélektani, neuro-
lógiai stb. szempontból. 
Ezek vizsgálata egyre 
inkább elengedhetet-
lenné válik napjaink-
ban, amikor egyre több 
gyerek születik külön-
böző nyelvű párok kap-
csolatából, és/vagy nő 
fel az anyanyelvétől el-
térő környezetben, mi-
közben a trianoni dön-
tés következményeként 
ez a kérdés már száz éve 
érint több millió külho-
ni magyart is (és azelőtt 
sem volt példa nélküli). 
Itt is fontos megjegyez-
ni például, hogy ami 
egy egynyelvű ember 
nézőpontjából hibának 
tűnhet egy többnyelvű 
beszédében vagy írásá-
ban, az valójában egy 
természetes jelenség, 
hiszen nem az a több-
nyelvű, aki mindegyik 
nyelvét egy idealizált 
tökéletességgel hasz-
nálja – nem beszélve 
arról, hogy ezeknek a 
nyelveknek is egy vál-
tozatát sajátítják el, és 
nem a tankönyvekben 
olvasható köznyelvet. 
Ne várjuk tehát egy 
Angliában felnőtt ma-
gyartól, hogy pusztán 
emiatt a királynői an-
golt fogja beszélni. 
A cikk első ré-
szében említett 
megakadásjelenségek 
(pl. szótagok elnyúj-

tása, szünettartás stb.) 
vizsgálata és más a be-
szédképzéssel kapcso-
latos folyamatok feltá-
rása sok esetben nyújt 
segítséget valamilyen 
betegség korai felisme-
réséhez, illetve tudott 
betegséggel járó vagy 
egyéb nyelvi probléma 
kezeléséhez, fejlesztésé-
hez, de akár bűnüldözés 
során is hasznos infor-
mációkhoz juttathatják 
az illetékes szerveket.
Korántsem öncélú a 
nyelv változatosságá-
nak (pl. nyelvjárás, 
szleng) a kutatása sem: 
nem csupán azért gyűj-
tik és publikálják ezeket 
szótárakban, atlaszok-
ban, hogy rögzítsék egy 
nyelv adott állapotát, a 
hosszabb-rövidebb ide-
ig használatos szavak 
listáját. Mindez, és to-
vábbi szóbeli és írásos 
nyelvhasználati jelen-
ségek kutatása és leírá-
sa szintén perdöntő je-
lentőségű lehet például 
egy névtelen zaklató 
vagy fenyegető telefon-
hívás vagy levél szer-
zőjének profilozásakor. 
A nyelvjárásokkal fog-
lalkozó dialektológus 
vagy a nyelv és a tár-
sadalom összefüggéseit 
vizsgáló szociolingvista 
tehát nem a maga örö-
mére állapítja meg azt, 
hogy a mellette ülő 
idegenről mit árul el a 
beszéde: tudását akár 
hivatásos nyomozók is 
igénybe vehetik.
A nyelvészetnek tehát 
jócskán vannak elmé-
leti és alkalmazott te-
rületei is, amelyek kö-
zül itt csak néhányat 

ismerhettünk meg, 
képviselői pedig közel 
sem mindig az íróasztal 
mögött végzik munká-
jukat. A teljesség igénye 
nélkül felsorolt példák 
csupán szemléltetik, 
hogy a nyelvtudomány 
gyakran kapcsolódik 
nem humán jellegű te-
rületekhez is, továbbá 
azt, hogy az elméle-
tinek tűnő kutatások 
eredményei fontos gya-
korlati haszonnal jár-
hatnak, amelyek talán 
nem is jutnak eszünk-
be azonnal, amikor 
egy nyelvész munkáját 
képzeljük el. Mindeze-
ket az ismereteket egy 
egyetemi nyelvszak 
m e s t e r k é p z é s e k é nt , 
specializációjaként, de 
elsősorban doktori kép-
zés során – és a fokozat 
megszerzését követő 
élethosszig tartó tanu-
lással – sajátíthatja el 
az, aki nyelvész szeret-
ne lenni.

Dr. habil. Parapatics 
Andrea nyelvész, egye-
temi docens

„A cikk az Innovációs és 
Technológiai Miniszté-
rium ÚNKP-21-5 kód-
számú Új Nemzeti Ki-
válóság 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 része-
sült.”

Ki a nyelvész? (II. rész)

A tapolcai nyomozók 
egy 29 éves helyi és egy 
38 éves győri férfit hall-
gattak ki gyanúsítottként 
a napokban. A két férfi 
ellen jelenleg lopás bűn-
tett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt 
folyik büntetőeljárás a 
Tapolcai Rendőrkapi-
tányságon.

Állampolgári bejelentés 
érkezett 2022. január 8-án 
a rendőrségre arról, hogy 
ismeretlen tettes Tapolcán, 
egy lakás nyitott teraszán 
álló szekrényből ruhane-
műket és kü-
lönböző szer-
számgép eket 
tulajdonított el 
több százezer 
forint értékben. 
Az adatgyűjtés 
eredményeként 
a nyomozók 
látókörébe ke-
rült egy 29 éves helyi és egy 
38 éves győri lakos, akiket 
2022. január 13-án Tapol-
cán elfogtak, majd előállí-

tottak, és gyanúsítottként 
kihallgatták őket. A tolva-
jok beismerték, hogy az 
ellopott értékek egy részét 
elrejtették, másik részét 
pedig már továbbértékesí-

tették. A rend-
őrök a házkuta-
tás alkalmával 
megtalálták a 
lopásból szár-
mazó elrejtett 
tárgyakat, me-
lyeket lefoglal-
tak, és vissza-
adták azokat a 

sértettnek- tájékoztatta la-
punkat Juhász Kinga, a Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
megelőzési főelőadója. /tl/

Napok alatt elfogták a tolvajokat

 A NYELVÉSZETI KUTATÁSNAK GYAKORLATI HASZNA VAN

A tettesek
beismerték
a lopást és

visszaadták
az értékeket
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Novák Dezsőre emlékeztek
A legendás jobbhátvéd, 
sikeres edző, olimpiai 
bajnok, Novák Dezső 
tiszteletére hetedik alka-
lommal mérkőztek meg 
egymással a meghívott 
csapatok a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok-
ban.

Az U13-as korosztály 
számára rendezett emlék-
tornára a Ferencváros, az 
Illés Akadémia-Haladás, 
a Dunaújváros PASE, 
a veszprémi VFC USE, 
a mosonmagyaróvári 
Credobus Tehetségköz-
pont valamint a Tapolcai 
IAC VSE korosztályos csa-
patai fogadták el a meghí-
vást.
A labdarúgótornán egy-
kori játékostársak, ta-
nítványok, kollégák és 
barátok jelenlétükkel is 
tisztelegtek Novák Dezső 
emléke előtt. Nyilas Elek, 
a szervező Tempó Fradi 
Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke elmondta, nagy 
öröm számára, hogy egy-
kori edzője, Novák Dezső 
kultusza ma is él. Jó szívvel 
emlékszik vissza tréneré-
re, akivel közösen számos 
sikert értek el. Háláját fe-
jezte ki, hogy hetedik al-
kalommal is otthonra lelt 
a rendezvény Tapolcán, 
ahova számos emlék fűzi. 
Nem feledi azt a megható 
fogadtatást és szeretetet, 

amit a Bajnokok Ligája 
csoportkörébe való bejutás 
kapcsán kaptak köszönet-
ként a város lakosaitól. A 
TIAC eredményei: TIAC – 
VFC USE 1:2, TIAC – Illés 
Akadémia – Haladás 2:1, 
TIAC – FTC 2:4, Credobus 
Tehetségközpont – TIAC 
3:0, DPASE – TIAC 0:0. 
A TIAC az 5. helyért szállt 
harcba a Dunaújváros csa-
pata ellen, ahol azonban 
nem sikerült a bravúr, 4:2- 
es vereséget szenvedtek, 
így a 6. helyen zártak. A 
tornát Veszprém nyerte, 2. 
lett a Credobus, 3. az Illés 
Akadémia, 4. a Ferenc-
város. A torna legjobb ta-
polcai játékosának Bárány 
Ábelt választották. Az 
eredményhirdetést köve-

tően a tornát a Ferencvá-
ros, a Haladás és a Tapolca 
öregfiúk csapatainak mér-
kőzése zárta. Novák Dezső 
tiszteletére olyan egykori 
sporttársak jelentek meg, 
mint: Kereki Zoltán, Rab 
Tibor, Mucha József, Po-
gány László, Judik Péter, 
Hegedűs Péter, Németh 
Gábor, Bánki József, Telek 
András, Keller József, Ba-
lassa Péter, Nyilas Elek és 
Szabó Ferenc. Körbeverés 
után a tornát gólkülönb-
séggel a Szombathely csa-
pata nyerte. Eredmények: 
Szombathely – TÖFC  6:2, 
TÖFC – Ferencváros 4:3, 
Ferencváros – Szombat-
hely 8:6. A tornát követően 
a csapatok közös vacsorán 
nosztalgiáztak./hg/

A TIAC ifjú focistái. Állósor, jobbról a második: Bá-
rány Ábel a torna legjobb tapolcai játékosa         Fotó: hg

Remek évet zárt a szla-
lom versenyautózás-
ban Szollár Norbert. 
Autóját folyamatosan 
fejlesztve készül az idei 
szezonra.

Kategória győzelmek és 
abszolút első helyezések 
sokaságát gyűjtötte az 
elmúlt idényben Szollár 
Norbert. -Tizenhárom 
versenyen vettem részt a 
tavalyi évben, ebből ka-

tegóriában tizenegyszer 
sikerült megnyernem a 
versenyt, egy alkalom-
mal ezüstöt szereztem és 
ugyancsak egyszer let-
tem harmadik.
Abszolútban hatszor áll-
hattam a dobogó legfel-
ső fokára, háromszor a 
másodikra és kétszer a 
harmadikra – emlékszik 
vissza a versenyző. – Ösz-

szesen 3 szlalom bajnok-
ságban indultam, a Wild 
Dogs Szlalom Bajnok-
ság kategória és abszo-
lút 1. helyén végeztem, 
a Dunántúli Szlalom 
Kupában is sikerült ka-
tegória és abszolút győ-
zelmet aratnom, míg a 
Bakonyszentlászló Szla-
lom Kupában kategória 
2., abszolút 3. lettem. 
Maximálisan elégedett 
vagyok a múlt évi ered-

ményekkel, nagyon jó 
pályákon versenyezhet-
tünk és a versenytársak 
is fantasztikusak voltak. 
A versenyautó fejlesztése 
folyamatban van. Bízom 
benne, hogy a 2022-es 
versenyévad is hasonló 
eredményeket tartogat 
és ellátogathatunk újabb 
pályákra is – összegzett a 
pilóta. /hg/

Sikeres évet zárt Szollár Norbert

Szollár Norbert a dobogó legfelső fokán. Maximálisan 
elégedett az elmúlt évi eredményeivel      Fotó: helysz. felv.

Sikeresen szerepeltek az atléták
Beindult a versenysze-
zon a tapolcai atlétáknál 
is, két székesfehérvári 
versenyen is szépen sze-
repeltek.

A Tapolcai Sport Akadé-
mia SE U16-os korosz-
tályú atlétái közül Nagy 
Bianka és Bakler Zita az 
ARAK Fedettpályás At-
létikai Bajnokságon in-
dultak az év elején, ahol 
Nagy Bianka 60 méteres 

síkfutásban egyéni leg-
jobb eredményét elérve a 
14. helyen végzett. Bakler 
Zita ötösugrásban ért el 
hatalmas egyéni csúcsot, 
amely a 3. helyre volt 
elég.
Zita, az ARAK 
Fedettpályás Magasugró 
versenyén is megméret-
tette magát, ahol egyéni 
legjobb eredményét elér-
ve korcsoportjában az 5. 
helyen végezett. /hg/

Tizenkettő csapat rész-
vételével rendezték meg 
az Újév Kupa elnevezésű 
labdarúgó tornát a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban.

A baráti társaságokból, 
munkahelyi kollektívák-
ból alakult alkalmi csa-
patok mellett igazolt já-
tékosokkal rendelkező, 
bajnokságokban szereplő 

egyesületek is neveztek az 
év első kupájára.
A TIAC VSE felnőtt és ifi 
csapata, az FC AJKA U17, 
a Young Boys, a Dream 
Team, a TSZCS, a Kar-
akt-Air, a Kulukulu FC, a 
Petrovics Apartmanház, 
a Vektorbau Invest Kft., a 
Göcsej Nyomda és a Vol-
vo Penta csapatok három 
csoportban kezdték meg 
a küzdelmeket. A cso-

portmeccseket követő-
en kieséses rendszerben 
versenyeztek a csapatok, 
míg kialakult a végered-
mény. 1. Volvo Penta, 2. 
Vektorbau Invest Kft., 3. 
Petrovics Apartmanház. 
A legjobb kapusnak Pet-
rovics Jánost választották, 
legjobb mezőnyjátékos 
Hetesi Patrik lett, míg a 
gólkirályi címet Tóth Ger-
gely érdemelte ki. /hg/

Újév Kupa
A fotón az öregfiúk csapata, a tornát viszont Szombathely nyerte meg         Fotó: h.f.

Bakler Zita teljesítménye bronzérmet ért Fotó: helysz. felv

LABDARÚGÁS
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A Honvédelmi Minisz-
térium magyar kul-
túra napja rendezvé-
nyén Tóth Zsigmond 
emlékéremelismerésben 
részesült Nacsa Ferenc, 
a Tapolca és Környéke 
Honvéd Bajtársi Egyesü-
let elnöke. 

 A Honvédség és Társa-
dalom Baráti Körök Or-
szágos Szövetségének 
választmánya még 2007-
ben döntött arról, hogy 
a 2005-ben elhunyt Tóth 
Zsigmond nyugállomá-
nyú ezredes, a Honvéd 
Együttes egykori pa-
rancsnoka, a HTBK fá-
radhatatlan szervezője, a 
HTBK OSZ irodavezetője 
múlhatatlan érdemeinek 
elismerése és megőrzése 
érdekében emlékplakettet 
alapít, amelyet róla nevez 
el. A díjat pedig minden 
évben annak a személy-
nek és szervezetnek ado-
mányozza, aki a honvéd-
ség és a civil társadalom 

kapcsolatépítése, a ha-
zafias nevelés, a Kárpát-
medence népei közötti 
bizalom erősítése, a rend-
védelmi kultúra bemuta-
tása, mindezek nemzet-
közi megismertetése terén 
kiemelkedő tevékenységet 
végzett. /tl-forrás: BEOSZ 
fb/

Magas elismerés a bajtársi 
egyesület elnökének

Nacsa Ferencet a magyar kultúra napján tüntette ki a 
HTBK OSZ választmánya Budapesten Fotó: Szabó Lajos

MONDÁK, REGÉK,
SZÉP EMLÉKEK

MONDÁK, REGÉK,
SZÉP EMLÉKEK
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a WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM szervezésében,
tapolcai előadók, valamint a Batsányi Táncegyüttes

közreműködésével

ZENES IRODALMI MUSOR
WASS ALBERT MUVEIBOL




