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Sok csapat, vidám hangulat, kiváló töpörtyűk Fotó: mt
Tavaly elmaradt, idén
viszont annál nagyobb
sikert aratott a történetében éppen tizedik alkalommal megrendezett
Tapolcai Téltemető és
Télbanyaűző Maskarádé.

Az elmúlt vasárnap a
tapolcai családok, felvonulók, maskarások, előadók, forraltbor főző és
töpörtyűsütő verseny indulói valósággal ellepték
a Fő teret, az idő napfé-

nyes, a hangulat pedig ki- útnak és azóta a város
váló volt. A rendezvényt egyik legnépszerűbb szómost is a Tapolca Kft – rakoztató programjává
Tamási Áron Művelődési nőtte ki magát. A szerveKözpont koordinálta és zők részéről köszönet járt
bonyolította le a Nőklub, ugyanakkor a támogató
a Tanúhegyek
helyi vállalE g y e s ü l e t e Sok százan
kozóknak,
és a Városegyéni
felért Egyesület vettek részt
ajánlóknak, a
aktív közre- az idei városi
fellépőknek,
működésével.
a jelmezesekA
jubiláló téltemető
nek, a kísérő
eseményre – rendezvényen,
pedagógupersze csak a
soknak
és
show része- ahol a maskarák szülőknek is,
ként- a “ve- és a töpörtyűk
hiszen nélkülencei karne- kaptak főszerepet lük a jó ötlet
vál küldöttei”
aligha juthais ellátogattott volna el a
tak, hogy emléklap át- látványos és sikeres megadásával gratuláljanak a valósításig ...Folytatás a
“tapolcai karneválhoz”, 4. oldalon Maskarákban,
amely 2012-ben Boczkó töpörtyűt sütve, sokan és
Gyula és Varga Károly- jó hangulatban temettük
né ötlete alapján indult a telet címmel...

Játszóteret
avattak

Megújult gyermekjátszóteret és felnőttek kikapcsolódását, testedzését szolgáló kondiparkot
adtak át a közelmúltban a Dobó lakótelepen ...Írásunk az ötödik
oldalon Új játszótér és
kondipark épült - címmel...

Karneváli hangulatban
űztük el a Télbanyát

Fotó:sg
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HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT - POLITIKA

Gyöngyösi- Rig közös sajtótájékoztató”megszüntethető az urambátyám rendszer”
Gyöngyösi Márton Európai parlamenti képviselő
és Rig Lajos, a Veszprém
megye 3-as számú választókerület összellenzéki
országgyűlési képviselőjelöltje tartott sajtótájékoztatót a tapolcai áruház előtt március 5-én. A
legfőbb téma a brüsszeli
pénzelosztási mechanizmus jövőbeli lehetséges
változása volt, amelyet az
ellenzéki politikusok szerint, a jogállam sérülése,
a rendszerszintű hazai
“pénzlenyúlás” és az ebből fakadó bizalomvesztés indokol.

hoz és kormányokhoz, akik
ezeket a pénzeket “rendszerszinten
lenyúlják”.
– A magyar kormánnyal
szemben van egy nagyon
komoly kritika, amely arról szól, hogy Magyarország a korrupciós listák,
indexek szerint, az egyik
legkorruptabb ország világszinten is- hangsúlyozta
a politikus, aki szerint az
uniós pénzekből itthon az
oligarcha társadalom és a
kormánypárt rokonsága,
baráti köre gazdagodik. –
Az pedig nem igaz, hogy a
pedofil törvény elfogadása
az EU ellenállásának oka,

Egy, az Európai Parlamentben a napokban elfogadott határozati javaslat
szerint, az önkormányzatok a jövőben közvetlenül
is pályázhatnának uniós
forrásokra. (Az elfogadott
javaslat alapján, az Európai Bizottság jogszabályjavaslatot terjeszthet elő,
amelyet később az uniós
jogalkotási eljárás során
elfogadhatnak.) Gyöngyösi
Márton szerint, az EP-ben
jelenleg komoly munka folyik a koronavírus okozta
gazdasági károk enyhítése
érdekében, azért, hogy a
válság sújtotta gazdaságok
minél előbb talpra állhassanak. Azonban arra is kell
az uniós intézményeknek
figyelniük, hogy az EU
adófizetőinek pénze ne kerüljön olyan tagállamok-

Rig Lajos: az EU
által visszatartott
milliárdoknak
bőven lenne helye
a térség kerékpár
útjainak
fejlesztésében,
illetve a tapolcai és
ajkai egészségügyi
intézmények
bővítésében,
felújításában is
hiszen fél évvel később
fogadta el a fideszes többség a törvényt, minthogy
megszületett volna a jogállamisági mechanizmus,
amely kimondja a forrá-

Gyöngyösi Márton: nem igaz, hogy a pedofil törvény
elfogadása a visszatartott EU-s források oka Fotó: tl
sok megvonását azoktól az
országoktól, ahol sérül a
demokrácia és jogállamiság. A 750 milliárd eurós
EU-s helyreállítási alapból,
amely 27 tagország talpra
állását hivatott segíteni,
Magyarországnak
6000
milliárd forint járt volna,
amelynek 50 százaléka közel 0 százalékos hitel. Erre
nem tartott igényt a kormány, inkább a piacról vett
fel hitelt. A rendelkezésre
álló forrás másik fele pedig
vissza nem térítendő támogatás, amelyet jelenleg
bizalom hiányában nem
tud lehívni Magyarországmondta Gyöngyösi, aki
szerint a kormányváltás és
az Európai Ügyészséghez
való csatlakozás jelentheti a probléma megoldását.
Rig Lajos csatlakozva az

elmondottakhoz, hozzátette, amennyiben az önkormányzatok a jövőben
direktben pályázhatnak az
uniós forrásokra, akkor
megszüntethető lesz a jelenlegi “urambátyám rendszer”. – A kormánypárti
településekkel szemben,
jelenleg az ellenzéki városok, falvak, illetve a valóban
független települések nem
jutnak hozzá az őket megillető forrásokhoz. Az unió
által jelenleg visszatartott
milliárdoknak pedig bőven
lenne helye a térség kerékpárútjainak javításában,
fejlesztésében, a települési
vízelvezető rendszerek kiépítésében, illetve sok más
mellett a tapolcai és ajkai
egészségügyi intézmények
felújításában és bővítésében is-fogalmazott. /tl/

Célba ért a háborús menekülteknek szánt adomány
Megérkezett az első tapolcai és sümegi adomány az
ukrán határra. A zömében tartós élelmiszereket,
italokat, tisztálkodási szereket tartalmazó szállítmányt a záhonyi kultúrotthon gyűjtőpontján adták át
az ottani önkénteseknek.

Városunkban az alapellátás munkatársai vállalták
fel és koordinálták a gyűjtést március első napjaiban,
helyszínként a Kossuth
utca 1-es szám alatti Életfa
Galéria helyiségét jelölték
ki. Bögös Rita Zsuzsanna, a
Család- és Gyermekjóléti

Központ vezetője a karitatív gyűjtést megelőzően felhívta a figyelmet arra, hogy
elsősorban
konzerveket,
bébiételeket, palackozott alkoholmentes italokat, tartós
készételeket és tisztálkodási
szereket: fertőtlenítő kendőt, tusfürdőt, WC papírt,
fogkrémet várnak a munkatársak, de hangsúlyozottan
új(!) törülközőket, plédeket
és hálózsákokat is szívesen
fogadnak. Az első dobozos
szállító járművet március
hatodikán pakolták tele a
sümegi és tapolcai magánszemélyek, vállalkozások
adományaival és azóta már

Kipakolás Záhonyban
célba is ért a határközeli Záhonyba. A gyűjtés a napokban, március 8-9-10-én, te-

Fotó: helyszíni felvétel
hát e hét kedden, szerdán és
csütörtökön is folytatódiktudtuk meg. /Töreky L./
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Amerikai-magyar kiképzés és hadgyakorlatok a térségben
A napokban kezdi meg
a “Steppe Archer 2022”,
közös amerikai-magyar
kiképzés hadgyakorlatait a II. Páncélos Felderítő
Ezred 4. Zászlóaljának
Nemezis százada az MH
Bakony Harckiképző Központban, Újdörögdön. A
környező lakosság időnként jelentős intenzitású,
tehát nagy zajjal, fokozott
mozgással és légi jármű
használattal járó jelenségeket tapasztalhatnak
július végéig-hangzott el
az Újdörögd Kiképző Bázison tartott minapi sajtótájékoztatón, ahol a kiképzésekkel, gyakorlatokkal
összefüggésben okozott
lakossági károk, kártérítési igények szabályszerű
érvényesítésnek módjai is
szóba kerültek.
Az eseményre a Magyar
Honvédség illetékesei a
sajtó munkatársai mellett
meghívták a környező települések polgármestereit,
illetve a Badacsonytomaj
Hivatásos Tűzoltóság képviselőit is. Tapolca várost
Tölgyes Zsolt önkormányzati képviselő, közbiztonsági tanácsnok képviselte.
Oszlánszki Béla ezredes, az
MH Bakony Harckiképző
Központ parancsnoka bemutatta a jelenlévőknek az
amerikai század parancsnokait, illetve részletesen
felvázolta, hogy az elkövet-

JEGYZET
Csak harcolni vagy jó?
Békében születtünk, békében nőttünk fel, úgy gondoltuk, hogy háború sok
helyen lehet, de nálunk
Magyarországon nem, igaz,
ebben mostanában már
nem vagyunk annyira biztosak... Garancia lehetne a
békére az unió, a NATO,
a szabad kereskedelem, a
vezető politikusok, világformáló urak és hölgyek
józansága és történelmi
tapasztalata, a békés megoldásokban rejlő kölcsönös előnyök felismerése,
megannyi emberi tudáson
és tapasztalaton alapuló
biztosíték. Aztán rájövünk,
hogy az információs áradat ellenére a tömegtájékoztatás mennyire kevés
hasznos információt köt
az átlagember orrára, ami
alkalmas lenne arra, hogy
az ember valós hatalmi,
gazdasági, politikai folyamatokat átláthasson. Ömlik a szó, az átideologizált
információ és a dezinfor-
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Oszlánszki Béla: több közös hadgyakorlat és átcsoportosítás lesz július végéig Fotó: tl
kező hónapokban mit tapasztalhat meg a lakosság
a gyakorlatok kapcsán a
térségben. Elhangzott, az
újdörögdi bázis éves áttekintő tervvel rendelkezik, e
szerint elsőként az “Oltalmazó menedék 2022” névre
keresztelt hadgyakorlatot
hajtják végre a 0 pont (Hajmáskér) térségében 7-én,
8-án és 9-én, ahova a napokban átcsoportosítják az
amerikai századot. Ez azt jelenti, hogy szombaton délután a század harci járművei átvonulnak Újdörögdről
Hajmáskérre. 9-én, amikor
vége a gyakorlatnak, az alamáció, a különböző oldali
puha és kemény propaganda, a politikai hőzöngés és
az ezekre adott ösztönös
emberi reakciók, amelyek
fátylán gyakran kicsinyes
hatalmi és pénzügyi érdekek sejlenek át. Amit ma a
közéletben, a politikában
egyre gyakrabban tapasztalunk, az bábeli és katasztrófával fenyegető. A politikai közbeszéd leginkább a
másik sárba tiprásáról vagy
éppen valamiféle öntömjénezésről szól, legkevésbé a megértés igényéről...
És, hogy mi ennek az oka?
Mostanában beugrik egy
régi LGT dal, egy sercegő bakelitről, amelyben az
egymás ellen harcoló repülők pilótáinak rádiója egy
rövid időre véletlenül egy
hullámhosszra áll. Így szól
a dalszöveg, a dialógus: „...
Az igazság a győzelem és
győzni harcban kell. - De
a harcra már az igazságért
buzdítottak fel. Ez csapda,
csupa összevissza kiforgatott szó. - Épp azért, mert
nem érted, csak harcolni
vagy jó...” /Töreky László/

Mindenki szeretne valahová tartozni, elismerést
kapni, szeretetben, megértésben élni. Szeretve
lenni és viszont szeretni
jó, azaz nem csak az a
fontos, hogy téged szeressenek, hanem, hogy te
is tudj adni szeretetet. A
Maslow-piramis harmadik szintjén sokan csak
fel alá járkálnak, mert
nem tudnak szeretni. A
valahová, valakihez tartozás viszont csak úgy
valósul meg, ha a szeretet
kölcsönös. Persze lehet
egyedül is, remeteként
élni, de tartalmas emberi
kapcsolatok - amelyben
egymás elfogadása, megértése és a gyengédségé
a főszerep - nélkül a piramison való feljutás, az
Én kiteljesedése nem tud
megvalósulni. A szülői
házból hozott minta, a
szüleid irántad érzett
és kimutatott szeretete,
vagy annak megvonása
nagyban meghatározza, hogy ezen a szinten
hogy fogsz tevékenykedni. Hogy szeretetéhes emberként mindig,
mindenhol figyelmet követelsz magadnak, vagy
emocionálisan fegyelmezetten, empatikusan és a
másik félre koncentrálva
élsz.

kulat ugyanazon az útvonalon visszatér a bázisra. Az
amerikai század egy magyar
szakasszal közösen hajt végre különböző kiképzési feladatokat, amit nem tudnak
megoldani az újdörögdi bázison, azt a Várpalota környéki lőtereken valósítják
meg. Több hasonló átcsoportosítás is várható július
végéig- hangsúlyozta a bázis
parancsnoka, aki később átadta a szót Dr. Nagy Szintia
Mirtill főhadnagynak, a kiképzőközpont jogi és igazgatási főnökének. Elhangzott, előfordulhat, hogy a
gyakorlatok során civilek
vagy gazdasági társaságok
anyagi javaiban kár keletkezik, ilyenkor lehetőség
van kártérítési igény érvényesítésére. A főhadnagy a
szabályszerű kárügyintézés

menetét fejtette ki, az adatlap beszerzése, helyes kitöltése és a megfelelő helyre
történő célba juttatására is
kitérve. Ugyanakkor arra
is figyelmeztetett a kiképző központ jogi és igazgatási főnöke, hogy valótlan
kárigény benyújtásáért az
érintett felelősségre vonható, büntetőeljárás indul
ellene. Amennyiben magángépjárműben keletkezik
kár a kiképzéssel, illetve az
átcsoportosításokkal összefüggésben, úgy MABISZon keresztüli kártérítésre
számíthat a károsult. (A
sajtóeseményről videó dokumentáció is készült, azt
az érintett települési képviselők és sajtó orgánumok
is megkapják, a lakosság
további tájékoztatása céljából.) /tl/

Zeneelméletben
is nagyon jók

Anyanyelvünkből jeles...

Örömmel adta hírül a napokban a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola, hogy
az intézmény tanulói, Király Alex és Király Emőke 2022. március 02-án,
a Szombathelyi Bartók
Béla Zeneiskola –AMI
által meghirdetett XX.
SISTRUM ZENEI VERSENY Szolfézs versenyén
kiemelkedő
eredményt
ért el. Alex a 2. osztályosok között, Emőke pedig
az 5. osztályosok között
szerzett nívódíjat. A sikeres szereplés természetesen a tanulók felkészítő
tanárainak, Szigecsánné
Freund Teréznek és Haga
Kálmánnak is köszönhető- tájékoztatott a tapolcai
tanintézmény./tl/

A Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyen III.
helyezést ért el a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium „Elit” csapata. A csapat tagjai, Herczeg
Réka, Kötéljártó Napsugár és Tóth Tamás 11. A
osztályos tanulók voltak. Az idei versenyt a 100 éve
született Pilinszky János költőre emlékezve, változatos, kreatív feladatok, blogírás, karanténszótár,
Facebook profil és plakát készítése színesítette- tájékoztatott a tapolcai gimnázum. /tl/
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SPORT - KULTÚRA

Sikeres OB-t rendeztek a Trappolók
Március első vasárnapján
felébredt téli álmából a
honi ultrafutó-társadalom. A nagyobb szünetet
követően újra hosszútávú
futóversenyt rendeztek
Magyarországon, először
Tapolcán, méghozzá nem
is akármilyet.

még a verseny előtt meg- sú, 3135 méter hosszú,
tudtuk, hogy a nőknél el- műutat és kerékpárutat is
indul az egyik legnagyobb magában foglaló zárt körmagyar ultrafutó-legenda, pályát Földesi József verLubics Szilvia, míg a férfiak senyigazgató tervei alapján
mezőnyében pedig ott lesz Pignitzky Péter, a versenya különböző
bíróság elnöke
ultratávokon Régi álom vált
mérte fel és
többszörös orhitelesítette.–
szágos bajnok valóra azzal,
A rajt a Városi
Az I. Tapolca Ultramaraton Beda Szabolcs,
Sporttelepről
– amelynek keretében több a tavaly négy hogy Tapolcán,
indult, majd a
betétfutamot is indítottak nagy hazai
helyi szervezésben futók a Dobó
– minden szempontból
ultramaratoIstván lakóteizgalmasnak ígérkezett, nin is első egy országos
lep felé vették
egyrészt először rendeztek helyen célba ultrafutó
az irányt, ahol
a város körpályáján hat- érő Erős Tivisszafordulórás országos bajnokságot, bor, a 2021-es bajnokság zajlott tunk a sportmásrészt rajthoz állt az or- hatórás
OB a Trappolók
telep felé, tuszág több neves ultrafutója ezüstérmese,
lajdonképpen
is, és a Tapolcai Trappolók R e b b e n s z k i jóvoltából
egy „P” betűt
SE új sportegyesületként Gábor, továbrajzolt ki a
először szervezett OB fu- bá a honi ultrafutás két pálya. Szerettük volna a
tamot.
megkerülhetetlen alakja, város gyönyörű központja
Földesi Józseftől, a Tapolcai Szőnyi Ferenc és Bogár felé terelni a nyomvonalat,
Trappolók SE elnökétől, János. Az aszfaltborítá- de végül úgy döntöttünk,
nem zavarjuk a lakosságot.
Ennek ellenére sokan gondolták úgy, hogy szurkolnak a futóknak, a tapolcai
autósok nagyon toleránsak voltak. Régi álmunk
vált valóra, hogy megszervezhettünk egy neves
hazai futóversenyt. Úgy
vélem, az országos bajnokság után már nemcsak
futóként, hanem remek
szervezőként is elismernek bennünket, és ezáltal
jobban megismerik egyesületünket. A hatórás orHatalmas érdeklődés övezte a versenyt, a jelentkezők szágos bajnokságon kívül
létszámát maximalizálni kellett
Fotó: Trappolók különböző betétfutamo-

ULTRAFUTÁS

Az OB 6 órás futamának győztesei
kat – hatórás, 52, 42, 21,
12 és 6 kilométeres nyílt
versenyt – is rendeztek,
amelyeken összesen 180
induló vett részt. A szeles,
hűvös időjárás mind a futókat, mind a szervezőket
igencsak próbára tette, ennek ellenére nagyon szép
egyéni eredmények születtek. A Tapolcai Trappolók közül Nagy Hajnalka
és Vajainé Szabó Beatrix
OB pontszerző helyre futottak, míg Czili György

Fotó: hg

megnyerte a 6 km-es távot. A 6 órás futamon Erős
Tibor bizonyult a legjobbnak, megnyerte az országos bajnokságot, legyőzve
legnagyobb riválisát, Beda
Szabolcsot. A harmadik
helyet Belej-Fekete Bálint
szerezte meg, mindhárman 80 km felett teljesítettek. A hölgyeknél: 1.
Dr. Garai Ágnes Szonja, 2.
Tigyiné Görög Veronika,
3. Dr. Lubics Szilvia lett a
sorrend. /hg/

Maskarákban, töpörtyűt sütve, sokan és jó hangulatban temettük a telet
...Folytatás a címoodalról...
A jelmezes felvonulók
és kísérőik egyébként a
Tamási Áron Művelődési Központtól indultak
kora délután, az élen a
Takács Percussion Group
ütőseivel, az elmaradhatatlan gólyalábasokkal, a
velencei maskarásokkal
és egyéb álarc mögé bújt

csudabogarakkal,
akik
aztán több korosztályban
mérettették meg magukat
a Varga Károlyné, Vassné Sárossy Gabriella és
Halápiné Kálmán Katalin
alkotta jelmezbírák előtt.
A vállalkozások, magánszemélyek által fejajánlott
sok-sok díj, elismerés végül minden korcsoport-

A vándorseprű boldog nyertesei

Fotó:sg

ban és kategóriában gazdára talált. Hagyomány,
hogy évente kiválasztják a
Télbanya szépségverseny
győzteseit. Idén Gaál Kata
és Rajmun Ilona nyerte el
a vándorsöprűt, rá a tavalyi győztes Osváth Szofi
kötötte fel a szalagot, így
a nyertesnek járó boszorkányos közlekedési eszköz ezúttal két személyre
biztosított egy éven keresztül. Időközben a töpörtyűk és a forraltborok
is elkészültek, helyben
bírálták és jutalmazták is
a legjobbakat. A Tanúhegyek Egyesülete hagyományos forraltbor főző
versenyét idén a Savállók
csapata nyerte a Batsányi
Táncegyüttes és a harmadik helyet megszerző
Borklub előtt. Töpörtyű
sütésben viszont a Tanúhegyek Egyesülete vitte el
a pálmát, pontosabban a
fődíjat, a Vándorvéndőt,
ezzel maguk mögé utasítva a második legjobb

A velencei maskarások voltak a téltemető sztárjai Fotó: mt
Monostorapáti Bokréta
Nagycsaládos
Egyesület és a harmadik helyen
befutó Borklub csapatát.
Az idei tapolcai téltemető rendezvény kulturális
fellépői a Tapolcai Musical Színpad énekesei,
a Batsányi Táncegyüttes
Táncosai, az Acro Dance
Se fiataljai és a Kazinczy
iskola jelmezes előadói

voltak. A csúcspont pedig
az volt, amikor a tapolcaiak jelképesen elengedték
a farsang farkát, majd a
városi máglya begyújtásával, a télbanya és a kiszebábok elégetésével, további karneváli mulatozással
jelezték, hogy ideje már
távoznia a télnek és megérkeznie a nagyon várt tavasznak. /Töreky László/
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Művészi igénnyel szépült a Csobánc Művelődési Ház
Varjas Judit ékszerkészítő és díszítőfestő
iparművész nagy örömmel fogadta a felkérést,
hogy varázsolja esztétikai és művészi igénnyel
széppé és különlegessé
a nemrégiben teljes felújításon átesett diszeli
Csobánc
Művelődési
Ház legnagyobb belső
falfelületét. Sikerült.
Ismerve Judit eddigi alkotói munkásságát és
sikereit, senkinek nem
lehet kétsége afelől, hogy
ezúttal is valami egyedi
és valóban szemet gyönyörködtető dolog van
születőben. Nem véletlen
az sem, hogy maximális
bizalom járt a munkához, hiszen szabad kezet,

teljes művészi szabadságot kapott az alkotó a
megrendelőtől.
Sokan
tudják, hogy Varjas Judit
egyéni stílusú üveg és alpakka ékszerek gyártásán
kívül, évek óta úgynevezett dekorfalak tervezésével és kivitelezésével is
foglalkozik. Megrendelői
egyediségre, progresszív
esztétikumra
igényes
magánszemélyek, vagy
éppen vállalkozások, intézmények, hotelek, vendéglátóhelyek
vezetői.
A tapolcai alkotó neve,
munkái az országhatáron
túl is ismertek, a Varjas
Art márka már a belsőépítészeti különlegességnek számító, egyedi falfelületek elkészítéséhez
szükséges legmodernebb
Varjas Judit munka közben. A feladat aprólékos és nagy szakértelmet igényel Fotó: tl

Az elkészült három dimenziós fal egy részlete hangulatvilágítással és arany színben
Fotó: mr

anyagok, eszközök egyes
gyártóinak katalógusaiban is szerepel.
Varjas Judit párjával,
egyben munkatársával,
Mészáros Jánossal, Janóval ezúttal a már személyes védjeggyé vált, kézzel, glettvassal felhordott
fosszília ( ősmaradvány)
minták különböző méretű és formavilágú változatait álmodta a kultúrház
falára. Az elképzelés meg-

valósításához
modern,
kiváló
tulajdonságok-

Rendkívül
strapabíró és
magas esztétikai
értékű felület
készült Diszelben
kal rendelkező ásványi,
mészkő-már ványőrlemény glettanyagot hasz-

nál Judit, amelyet ezekben a napokban, órákban,
különböző
rétegekben
visz fel az előkészített felületre. Az így keletkezett
formagazdag és rendkívül strapabíró háromdimenziós falfelület teljes
száradása után jöhetnek
majd a festékek, a színek és egyéb dekorációs
elemek, amelyek igazán
látványossá teszik majd a
végeredményt… /Töreky/

Új játszótér és kondipark épült, hivatalosan is átadták
Megújult
gyermekjátszóteret és felnőttek
kikapcsolódását,
testedzését
szolgáló
kondiparkot adtak át a
napokban a Dobó lakótelepen. A 12 millió 900
ezer forintos pályázati
összegből és a 9.1 milliós önkormányzati önrészből elkészült beruházás tavaly nyár elején
kezdődött és 2021 decemberének végén fejeződött be. A kivitelezési
munkálatokat a CselleHáz Kft. szakemberei
végezték.
Gyakorlatilag a korábbi
„nagyjátszótér” alakult
át a TOP-7.1.1-16HERFA-2019-00400 számú, „Közösségi tér megújítása a tapolcai Dobó
városrészben” című pályázat keretében. Egy
háromtornyú játszóvár
került a térre, amely kiegészült két csúszdával,
mászókával, kötélhálóval, függeszkedővel és

függőhidakkal. De megszépültek a korábbi fa játékok is, mint a kisvonat,
a hinták, az egyensúlyozók. A csütörtök délelőtti projektzáró átadóra
kilátogattak a Szivárvány
tagintézmény gyermekei, a kicsik az ünnepélyes szalagátvágásban is
közreműködtek. Dobó
Zoltán polgármester a
helyszínen
elmondta,
hogy olyan közösségi tér
jött létre most a városrészben, amely az egész
család számára kikapcsolódási
lehetőséget
nyújthat. Megköszönte
mindazon
szakemberek munkáját, akik részt
vettek a projektben a
pályázat megírásától, a
kivitelezésen át, az elszámolásig. A polgármester
külön méltatta a CselleHáz Kft. munkatársait
és vezetőjüket, Horváth
Gábort, aki a lakótelepen élők önkormányzati
képviselőjeként szívén
viselte a beruházást.

A helyiek már közel két hónapja használhatják a megújult közösségi teret Fotó: mr
Megtudtuk, a gyermekjátékok mellett új padok,
sőt egy médiapad elhelyezésére is lehetőséget
adott a pályázat. A testmozgásra vágyók pedig
kipróbálhatják magukat

a lépegető-, és kerékpárgépeken, a taposón és
más lábizom erősítőkön.
A lakótelep gyermekei
gyakorlatilag már közel
két hónapja használhatják a minden biztonsági

és egyéb feltételeknek
maradéktalanul megfelelő játszóteret, amelynek házirendje, használati szabályai a kapu
melletti táblán is olvashatók. /km, tl/
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Magyarként olaszul

Egy Magyarországon élő
olasz
étteremtulajdonos nemrég rövid írásban magyarázta el, hogyan kell(ene) ejteni a
nálunk is elterjedt olasz
ételek és italok nevét. A
jószándékú cikkel nem is
lenne probléma, ha pusztán azzal a céllal készült
volna, hogy olasz nyelvterületen járva jobban a
kedvére tudjunk tenni a
pincéreknek, és könnyebben meg tudjuk értetni
magunkat a szavak eredeti ejtésével. Ám az írás
nem ezért született. A célja az volt, hogy figyelmeztesse a magyar beszélőket
arra, hogy rosszul ejtik
az olyan szavakat, mint a
pizza, a mozzarella, a gorgonzola, az amaretto vagy
a tiramusu stb. – annak
ellenére, mint írja, hogy
közülük sok már évek, sőt
évtizedek óta elérhető és
népszerű Magyarországon is.
Hogy egy olasz (vagy

akár magyar) ember fülét zavarja olasz szavak
magyaros ejtése: érthető
hozzáállás. A magyarok
is hálásak annak a hollywoodi színésznőnek, aki
egy nemrég készült interjúban megmutatta a
világnak, hogy Budapestet (mint legújabb filmje
egyik forgatási helyszínét) valójában s-sel és
nem sz-szel ejtik. Más
kérdés azonban a szubjektív viszonyulás egy nyelvi
jelenséghez (ezt hívjuk
nyelvi attitűdnek) és más
az objektív tudományos
megközelítés. Mielőtt tehát mindenki elszégyellné magát, amiért a pizza
szót nem piccáként ejti,
az amarettót pedig nem
ámáréttóként, álljon itt
egy rövid összefoglaló a
kérdésről a nyelvtudomány szemszögéből.
A szóban forgó jelenség
a kölcsönszavak és a jövevényszavak kérdéskörébe tartozik: mindkét
fogalom idegen eredetű szavakra vonatkozik.
Amikor két nyelv kapcsolatba kerül egymással,
akár
szomszédosként,
akár kereskedelmi, háborús vagy egyéb kapcsolatok révén, eltanulnak
egymástól szavakat, szerkezeteket, jelentéseket,
elsősorban
olyanokat,
amelyek az átvevő közösségben addig ismeretlen dolgokat jelölnek.
Jövevényszavakról akkor
beszélünk, ha a kölcsönzés meg is honosodott

NYELVÉSZET

NEM BAJ, HOGY PIZZA LETT A PICCÁBÓL
az átvevő nyelvben, tehát
stabil, és nem csupán alkalmi. A meghonosodás
lényege, hogy az átvett
szó hangalakja és írásmódja is beilleszkedik az
átvevő nyelvbe, olyannyira, hogy bizonyos idő elteltével a beszélők már fel
sem ismerik annak idegen eredetét. Az évezredek során számtalan ilyen
szóval bővült a magyar
szókészlet: a búza például török jövevényszó az
ősmagyar korból, míg a
fájl amerikai angol a legújabb időkből. Származását tekintve a mai magyar
nyelv szókészletének kb.
7%-a jövevényszó.
A magyar nyelv olasz jövevényszavainak a száma
viszonylag csekély. Ilyen
korábbról a csúf, a kastély,
a narancsvagy a táska szó
is, de a gasztronómiájuk
iránti érdeklődés révén
egyre bővül a lista. A cikk
elején felsorolt szavak ma
még egyértelműen olasznak tűnnek, néhányuk
ejtése ingadozó, piccának
azonban legfeljebb azok
ejtik a pizzát magyar kontextusban, akik tanultak
olaszul, és tudják, hogyan
hangzik az eredeti nyelvben. Vagy ők sem, tekintettel arra, hogy immáron
egy magyar (jövevény)
szóval állunk szemben,
ami piddza ejtésformában illeszkedett be a magyar nyelvbe (az íráskép
miatt sokan hosszú z-vel
ejtik).
A kedvelt olasz édesség

Nem létező telefonokat árult az interneten…
Nem létező telefonokat
is kínált megvételre egy
nő, akinek nem ez volt az
első csalása. Ez alkalommal viszont jogerősen
3 év 8 hónap letöltendő
börtönre ítélték a Tapolcai Járásbíróságon.
A Németországban született, de Magyarországon élő L. Anikót már
háromszor elítélték csalás
miatt a korábbi években.
Eddig megúszta felfüggesztett szabadságvesztésekkel, ám legutóbb
letöltendő büntetést kapott. Történt ugyanis,
hogy az öt gyerekes vádlott 2019 augusztusában
feladott egy hirdetést
az egyik internetes portálon, ahol egy Huawei
P30-as mobiltelefont és
egy Samsung UHD te-

levíziót kínált eladásra.
A kecsegtető ajánlatra
azonnal lecsapott egy
tapolcai férfi, aki 80 ezer
forintot utalt a nő bankszámlájára. Ám hiába
várta a műszaki berendezéseket, azok nem érkeztek meg. Mint később
az eljárás alatt kiderült,
a családanyának sosem
voltak ilyen készülékei.
A vádlott ebben az időszakban felkínált a neten
egy iphone 8 típusú mobiltelefont is, ami egy békéscsabai férfinek tetszett
meg. Ő 90 ezer forintot
utalt át a vádlottnak, aki
persze ez alkalommal
sem küldött telefont,
csak hitegette ügyfelét.
Anikó a tárgyaláson elismerte, hogy a készülékek
nem voltak a birtokában,
de csak azért, mert neki
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sem küldték meg ezeket a
műszaki cikkeket, holott
megrendelte. Azt a mesét
próbálta beadni a bíróságon, hogy később technikai okok miatt nem tudta
felvenni a kapcsolatot a
két károsulttal, akik magyarázatot vártak tőle.
A Tapolcai Járásbíróság
üzletszerűen elkövetett
csalások miatt L. Anikót
egy év tíz hónap börtönre ítélte, ugyanakkor
elrendelték a korábban
kiszabott, de felfüggesztett szabadságvesztéseinek utólagos letöltését,
ami összesen három év
és nyolc hónap. Mivel
a vádlott fellebbezett a
döntés ellen, így az ügy
a törvényszék elé került,
ahol helyben hagyták az
elsőfokú bíróság döntését. (tl-ng)

neve a tira mi su [tírá mi
szú] kifejezésből származik, ami annyit tesz, ’dobj
fel’, utalva a kávéval ízesített desszert élénkítő hatására. Ennek megfelelően az olaszok sz-szel ejtik,
míg a magyar beszélők, az
írásképből kiindulva s-sel
kezdték el mondani, ami
széles körben elterjedt.
Ma már sz-szel és s-sel is
hallani magyarul is, ejtése tehát még ingadozó, a
helyesírási szótár szerint
is. Írásmódja azonban
kizárólag s-sel történik,
és mivel a magyar nyelv
betűejtő, ez feltehetően
motiválja az s-sel történő
ejtés térnyerését.
Szavak átvételét vagy
alkotását illetően a beszélők
nyelvgyakorlata
sok esetben megelőzi a
tudatos nyelvi tervezést.
Miután nem olasz anyanyelvi beszélők, sem olasz
nyelvtanárok tanították
magyarok tömegeit olasz
eredetű szavak használatára, hanem az élet, e
szavak a magyar beszélők nyelvérzékét követve
kezdtek elterjedni. De
ha kaptak is volna olasz
nyelvi képzést, akkor sem
biztos, hogy jól működik
az olasz ejtésforma a magyarban: a két nyelv hangrendszere ugyanis nem
teljesen azonos. Az olasz
pizza c-je és á-ja vagy az
amaretto á-ja és é-je valójában meg sem találhatók
a magyarban ugyanebben
a formában. A magyar c,
á és é ugyanis közel sem

ugyanezek a hangok, csak
hasonlítanak, miként korábban a búza és a fájl szavak ejtése sem követte teljes mértékben a török és
az angol eredetit. Ennek
megfelelően igazodott tehát a fenti olasz jövevényszavak ejtése (és sok esetben már írásmódja is) a
magyar mint átvevő nyelv
saját rendszeréhez, meglévő hangjaihoz. Ez pedig
egy természetes, minden
más átadó és átvevő nyelv
minden más kölcsönszavára jellemző folyamat.
Az eredeti és az átvett forma közötti eltérés feltűnő
és zavaró volta pusztán
abból adódik, hogy most
vagyunk szem- és fültanúi
egy nyelvi változásnak,
nevezetesen a magyar
szókészlet bővülésének, és
nekünk még nem nyelvtörténeti kézikönyvekből
kell elolvasnunk azt, ami
éppen történik.
Dr. habil. Parapatics
Andrea nyelvész, egyetemi
docens
„A cikk az Innovációs és
Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-5 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.”
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Budapesten állhattak dobogóra a lányok
Budapesten rendezték az
Olimpici korosztálynak
a soron következő fordulóját. A törpici, gyerek,
újonc és serdülő versenyszámokban szép számmal
indultak mind a fiúk és a
lányok mezőnyében.
A Tapolca Vívóklubot 10
versenyző képviselte. A legkisebbeknél Puskás Máté,
Piller Kristóf, Hegyi Kristóf és Nyári Flórián léptek
pástra. A gyermek korosztályban Hegyi Dorka
és Bolla Sára, az újoncoknál a Hegyi és Bolla duót
kiegészítve Konczek Lina
versenyzett. Serdülőknél
Cserép Dorina, Konczek
Lina, míg a fiúk mezőnyben Makkos Bence és Süketes Miklós mérettették meg
magukat.
A háromnapos verseny első
napja szerényebben indult,
de a második napon, már
Konczek Lina szépített az
eredményen, ugyanis a saját korosztályában (újonc)
nagyon szépen és magabiztosan vívott és egészen
a nyolcaddöntőig menetelt.
-Lina nagyon szép fejlődést
mutat mind szakmailag,
mind fizikailag az ősz óta,
így az ő döntőbe jutása és
7. helyezése nem volt meglepetés. Már vártuk Linától

ezt a vívást, tudtuk, hogy
képes rá. Viszont arra nem
számítottunk, hogy másnap
az eggyel nagyobb korosztályban is remekelni fog.
Sőt, Lina túlszárnyalta az
előző napi teljesítményét
ugyanis a serdülőknél, csapattársával, Cserép Dorinával közösen osztoztak a
dobogó harmadik fokán.
Dorina és Lina is fegyelmezetten vívott. Jó volt látni,
hogy a kemény munka szépen kifizetődik a lányoknak.
Az elmúlt hónapok során
sok áldozatot hoztak azért,
hogy a dobogón állhassanak. Nagy siker volt ez a
Tapolca Vívóklub számára,
hogy serdülő lány párbajtőrben a négy dobogós helyezésből kettő a miénk lett,
úgy, hogy az ország összes
nagy klubja is versenyzett.
– értékelte a lányok teljesítményét Keszler Dávid edző.
A nemzetközi mezőnyben
Kovács Dániel, ugyancsak a
Tapolca Vívóklub versenyzője mérette meg magát és
folytatta sikeres szereplését.
A Szerbiában megrendezett junior férfi világkupa
nagyon erős volt, szinte
valamennyi
számottevő
nemzet legjobbjai ott voltak
a 229 indulós versenyen. A
tapolcai versenyző 4 győzelemmel és 2 vereséggel zár-

Országos döntőbe jutott

ta a csoportküzdelmeket,
amivel a 256-os egyenes
kieséses táblán kiemeltként várta a folytatást. -A
rendezés nem ment zökkenőmentesen, folyamatosan változott a következő
forduló kezdési időpontja,
ami egy kiemelt versenyző
életét igencsak megnehezíti, mert sok órás kihagyás
után kell újra pástra lépni.
Nem is kezdődött jól a 128as tábla. A spanyol ellenfél
Garcia Miguel hamar megszerezte a vezetést és szinte
végig tartotta azt. Az utolsó
három percre úgy fordultak, hogy 12-5 volt az eredmény az ellenfélnek. Ez férfi párbajtőrben szinte már
egy lefutott asszó, de Dani
nem adta fel. Tusról tusra
ellentmondást nem tűrően
ledolgozta a hátrányát és
megfordítva az eredményt
15-14-re nyert.A 64-es táblán az argentinok tehetsége
Perez Ondarts volt a következő ellenfél. A nemzetközi
ranglistán és a versenyen
is magasabban jegyzett
dél-amerikai vívó nem
tudta kamatoztatni a tudását. Dani esélyt sem adott
neki. 15-9-re magabiztosan
nyert. A következő forduló
sajnos már nem ment ilyen
könnyen. A 32-es táblán az
angol Brook volt az ellenfél,

Konczek Lina és Cserép Dorina közösen osztoztak a
dobogó harmadik fokán
Fotó: helyszíni felvétel
aki végig dominált a mérkőzés során és búcsúztatta a
tapolcait, így végül Kovács
a 26. helyen végzett. – foglalta össze a tréner a világkupa eseményeit. Szerinte,
szomorkodásra
viszont
nincs ok. A nagyon erős
hagyományokkal rendelkező junior magyar férfi párbajtőrözők között a Tapolca
Vívóklub versenyzője a 40.
helyen kezdte meg a szezont és a belgrádi világkupa
után már az előkelő 7. he-

Úszósikerek a megyeszékhelyen

A Veszprém Sportuszodában rendezték a Modern
Városok Nagydíja 2022
elnevezésű három napos
úszóversennyel egybekötött ünnepélyes megnyitót. A verseny színvonalát
emelte, hogy az olimpiai
ezüstérmes
Rasovszky
Kristóf is rajtkőre állt.

Kiskunfélegyházán rendezték a Magyar Diákolimpia Szövetség (MDSZ)

által szervezett Asztalitenisz Országos Döntőt. A
Batsányi János Gimnáziumot Nagy Tamás Levente
12.A. osztályos tanuló képviselte az V-VI. korcsoportos fiúk mezőnyében, ahol
a csoportkörből továbbjutva, az egyenes kieséses
szakaszban a nagyszerű
9. helyezést érte el – tájékoztatta lapunkat Törőcsik
Attila, a gimnázium testnevelő tanára. /hg/

az aktuális év elejétől december végéig van lehetőség. Zalán 6 aranyérmet és
1 ezüstöt zsebelt be a három
nap alatt. 50 méter pillangón sikerült egyéni legjobbját megúsznia. 50 pillén,
100/200 háton, 200/400
gyorson, 200 vegyesen lett
első helyezett, 100 gyorson
pedig második. /hg/

Németh Emília Anna
egyéni csúccsal a második
helyen ért célba Fotó: h.f.

Nagy Tamás Levente erős mezőnyben érte el egyéni
legjobb eredményét
Fotó: gimnázium
A korábbi évekhez képest,
legjobb egyéni eredményét érte el Nagy Tamás
Levente a Batsányi Gimnázium diákja, aki a területi, majd megyei MDSZ
asztalitenisz bajnokság
megnyerését követően az
országos döntőben is szépen szerepelt.

lyezést foglalja el. A következő világkupa verseny a
svájci Bázelben sajnos már
nem válogató, így az újvidéki Európa-bajnokságra
és a dubai világbajnokságra
befejeződött a kvalifikáció.
Magyarországot a ranglista első négy helyezettje
fogja képviselni. Kovács
nem hagyja abba a kemény
munkát. Tudatosan készül
tovább, hogy szeptembertől a felnőttek között is letehesse a névjegyét./hg/

Verebélyi Zalán 6 aran�nyal és 1 ezüsttel zárt
Fotó: helyszíni felvétel

Tapolcáról két gyermek indult a Keszthelyi Kiscápák
színeiben. Németh Emília
Anna, valamit a fiatalabb
korosztályban versenyző
Verebélyi Zalán.
Emília csak 1500 méter
gyorson mérette meg magát, ahol egyéni csúcsot
úszva 2. helyezést ért el.
Idejével sikerült a Magyar
Úszó Szövetség által felállított aranyjelvényes szintidőnél 1 perccel jobbat úsznia, ami azért is kivételes,
mert ezen idők teljesítésére
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