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Koszorúzás, filmvetítés az évfordulón
1920. június 4-én írták
alá a trianoni békeszerződést. Ezt a napot
az Országgyűlés 2010.
május 31-én a nemzeti
összetartozás napjává
nyilvánította.
Tapolca város polgármestere, jegyzője és az
önkormányzat, illetve a
bizottságok több képviselője a Köztársaság téri
Trianon
emlékműnél
nemzeti színű szalag felkötésével, gyertyagyújtással, néma főhajtással
emlékezett meg a nemzettragédiáról. Délelőtt
a Fidesz helyi pártszervezet, a Szeretem a Városom Egyesület, illetve
a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület együtt em-

lékezett. Ugyanitt külön
megemlékezést tartott
a Mi Hazánk Mozgalom. A helyi Trianon
megemlékezések programjaként
mutatták
be a városi moziban az
Őrtüzek nyugaton című
dokumentum drámát
is, mely az 1920. június 4-én aláírt trianoni
békediktátumot követő fegyveres ellenállási
mozgalmakban
harcoló magyaroknak, de
tapolcai helytörténeti
vonatkozásban a velük
küzdő tapolcaiaknak is
igazságot szolgáltat egy
évszázadnyi elhallgatás,
torzítás után”.
...Cikkünk folytatódik a
..... oldalon A szabadságharcosok... címmel...

Elismerés a szféra dolgozóinak
Pedagógusait,
iskolai,
óvodai,
közművelődési dolgozóit méltatta és
látta vendégül a város a
Tamási Áron Művelődési
Központban a napokban
a városi Pedagógusnapi ünnepségen. Idén 27
nyugdíjba vonuló pedagógustól, közművelődési
dolgozótól búcsúztak el
és hét pályakezdő kollégát
köszönthettek a tapolcai
intézmények. Igényes jazz
interpretációkkal a helyi
JAG Project zenekar színesítette az eseményt.
Ünnepi beszédet, Dobó
Zoltán polgármester felkérésére, dr. Navracsics Tibor
területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési

Dr. Navracsics Tibor
képviselője mondott. Dr.
Navracsics Tibor személyes és családi vonatkozásban közelítette meg és mutatott rá a pedagóguspálya
különlegességére és megbecsülésének fontosságára.
Visszaemlékezve tapolcai
gyermekéveire, azt mond-

ta, hogy pedagógus család
gyermekeként maradandó élményként tapasztalta
meg, hogy mit jelent tanárnak lenni és nagyon büszke
a szüleire. Elmondta, nem
ért egyet azokkal, köztük
számos politikussal sem,
akik kontraszelektált, másodlagos jelentőségű, mellékes pályaként minősítik
a pedagógus pályát. – Véleményem szerint, a pedagógus a társadalom legfontosabb embere. Ez a pálya
számomra mindig több,
mint egy hivatás, talán a
legnehezebb mesterség a
földön. A pedagógusok jelentik a jövőt a ma ifjúsága
és a haza számára egyaránt.
.... Folytatás a 4. oldalon Jó
pedagógusok... címmel ...

A 102 éve aláírt nemzetvesztő
diktátum évfordulóján
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Sikeres tanévet zárt a Zeneiskola

Péni Béla igazgató
A Tamási Áron Művelődési Központban tartotta tanévzáró ünnepségét
a Járdányi Pál Zeneiskola – Alapfokú Művészeti
Iskola.
Péni Béla igazgató köszöntötte a tanulókat és
a hozzátartozókat, majd
elmondta, hogy a 20212022-es tanévben a hagyományokhoz
híven,
négy tanszakon (szolfézs
és ének, zongora, vonós
és fúvós-ütős) tanulhattak a diákok. Ebben az
évben 339 beiratkozóval
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kezdték meg a tanévet. Az
igazgató örömét fejezte
ki, hogy az iskolából több
növendék is sikeres felvételit tett és a zenei pályán
folytatják tanulmányaikat. Magi Bernadett ének,
Lents Dorottya zongora,
míg Ambrus Lelle Sára
cselló hangszeren mélyíti
tovább tudását. Az igazgatói beszédet követően,
Őri Jenő igazgatóhelyettes ismertette a tanévben
elért eredményeket, sikereket. Szaktanári dicséretben részesült Kőműves
Dávid, Kárpi Rómeó, Joó
Zsombor, Ladányi Bíborka, Ángyán Luca, Fülöp Kata, Szalai Jázmin,
Nagy Júlia, Major Marcell, Szabó Barnabás, Király Erik, Körmendi Tamás, Ambrus Lelle Sára
és Juhász Judit. Igazgatói
dicséretet Lents Dorottya
és Magi Bernadett, míg
tantesületit Király Alex
kapott.A megtisztelő „Év
tanulója” címet Király
Emőke érdemelte ki, aki
több versenyen is kiemelkedő eredményt ért el. Az
ünnepséget Magi Bernadett, Körmendi Tamás és
Király Emőke által előadott zeneművek színesítették. /hg/

Elhunyt a Batsányi gimnázium
hajdani igazgatója
Idősebb Navracsics Tibor
felsőfokú tanulmányokat
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen folytatott, ahol 1957-ben földrajz-történelem
szakon
szerzett diplomát. 1957től 1967-ig tanárként dolgozott a balatonfüredi
Lóczy Lajos Gimnáziumban, 1967–1977-es években igazgatói állást töltött
be a Batsányi János Gimnáziumban Tapolcán 1977
és 1984 között művelődési osztályvezető, 1984től 1989-ig pedig elnökhelyettes volt a Veszprém
Megyei Tanácson. 1989 és 1994 között a Vetési
Albert Gimnázium igazgatója Veszprémben.
Társadalmi, közéleti téren is aktív szerepet töltött be, 1962-től 1967-ig a Magyar Tudományos
Akadémia Földrajzi Intézetének külső munkatársa, 1969-től 1977-ig pedig a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat városi titkára volt Tapolcán. Kitüntetései: 1972 – Az Oktatásügy Kiváló
Dolgozója. 1977 – Veszprém megyéért arany.
1979 – Haza Szolgálatáért arany. 1987 – Tanácsi
Munkáért arany. 1988 – Sportérdemérem arany,
Szocialista Munkáért. 1989 – Munka Érdemrend arany. 1995 – Pedagógus Szolgálati Emlékérem. 1999 – Pro Meritis arany. Gyermekei: Judit
(1960) és az 1966-ban született Tibor.

A város jutalma a legjobb diákoknak

További sikereket kívánt a diákoknak a polgármester Fotó: tl
A tapolcai termálstrand
lángos sütödéjében készült finom lángossal
és üdítő italokkal látta
vendégül Tapolca város
az országos versenyeken
eredményesen szereplő,
kiváló tanulmányi eredményt felmutató tapolcai középiskolásokat és
tanáraikat.
A Batsányi gimnázium
és Széchenyi iskola diákjait Dobó Zoltán polgármester köszöntötte,
aki elsőként a diákoknak
gratulált, majd a felkészítő
pedagógusoknak
is. - Mindannyian tudjuk, hogy az itt jelenlévő

fiatalok tanulmányi sikerei nem egyéni eredmények, hanem a tanuló
tehetségén és szorgalmán
túl minősítik a szülők,
a helyi tanintézmények
oktató-nevelő munkáját,
teljesítményét is- hangsúlyozta a polgármester,
aki további sikereket kívánt a középiskolásoknak tanulmányaik és életük során. /tl/
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A Rongyos Gárda, akik nélkül Sopron és környéke ma osztrák terület lenne
...Folytatás a címoldalról...
Harcsa Bélával és Domonkos Lászlóval, a film két
alkotójával Hangodi László
történész, muzeológus beszélgetett a vetítést követően. A nyilvános sajtópremier után, elsőként Tapolcán
vetített filmet, az alkotókat
és a velük folytatott érdekesnek és tanulságosnak
ígérkező beszélgetést Dobó
Zoltán ajánlotta a közönség
figyelmébe. A polgármester
az esemény jelentőségét kiemelve hangsúlyozta, csak
a történelem valós megismerése segítheti eligazodásunkat a jelen viszonyai
között. Az Őrtüzek nyugaton a diktátum aláírását
követően, 1920 augusztusában kitört Nyugat- magyarországi fegyveres felkelések
eseményeit, a benne résztvevők ideológiai és szemé-

lyes motivációit, sorsukat
és hősies harcukat mutatta
be a legújabb történeti kutatások, visszaemlékezések,
előkerült dokumentumok
alapján, döntően Francia
Kiss Mihály, a Rongyos
Gárda szervező parancsnoka, a magyar gerilla-hadviselés specialistája, illetve
Héjjas Ivánnak, a Rongyos
Gárda alapítójának sorsán
keresztül.A vetítést követően Hangodi László, Harcsa
Béla és Domonkos László
osztotta meg gondolatait a
jelenlévőkkel. A város főmuzeológusa rámutatott,
az Őrtüzek nyugaton a feldolgozatlan történelmi eseményektől hemzsegő 20.
századi történelemnek egy
szeletét, az 1920 augusztusa
és októbere között lezajlott
Nyugat-magyarországi felkelést vizsgálja, amelyről

“kijelenthetjük, hogy a mai
napig nagyon keveset tudtunk, ám ez biztosan nem
a mi hibánk”. – Ma már azt
is tudjuk, hogy a békediktátum igazságtalanságának
eltörlését célzó revizionista
törekvések egyetlen maradandó példája volt a Rongyos Gárda küzdelme. Ez
elvitathatatlan történelmi
siker, amely nélkül nem
lehetett volna népszavazás
Sopron és a környező nyolc
település
hovatartozásáról. Büszkék lehetünk arra,
hogy Tapolca több szálon
kötődik a korabeli eseményekhez, hiszen a filmben
nevesített, vagy nevesítetlen
alföldi gazdalegények, soproni főiskolások, selmeci
egyetemisták, horvát szántóvetők, bosnyák és albán
önkéntesek mellett ott voltak a tapolcai önkéntesek
is. Köztük Stefanek János
városbíró és fia, Stefanek
József. Részvételükről azért
tudunk, mert a korabeli
tapolcai sajtó, a Tapolcai
Ujság hasábjain akkoriban
naprakészen követte a város önkénteseivel történteket…Harcsa Béla rendező
elmondta,
szándékoltan
egy olyan dokumentumfilmet szeretett volna készí-

Tapolca Nevelésügyért
kitüntetést vehetett át a
Város napja alkalmából
Egyedné Kiss Katalin

jelenlegi munkahelyén a
Szász Márton Általános
Iskolában. Az első évben
4. osztályban tanított mindent, majd a tantárgy csoportos oktatás bevezetése
után magyart és testnevelést. 1987-től az iskola úttörőcsapatát vezette, majd
a megszűnést követően
diákmozgalmat segítő pedagógusként végezte munkáját. 1990 szeptemberétől
a felső tagozaton tanított
különböző tantárgyakat:
matematikát, természetismeretet, testnevelést, magyar nyelvet, társadalomismeretet és osztályfőnöki
feladatokat látott el. 19942000 között az intézmény
vezetőjeként végezte munkáját. Vezetése alatt bővült
az iskola profilja: 1997-től
megkezdődött a speciális
szakiskolai képzés varrómunkás, kerti munkás és
sütőipari munkás szakon,
valamint a középsúlyos
értelmi fogyatékosok és
autista diákok általános
iskolai oktatása. 1999-től
Világbanki támogatással
indult a bio alapú gyógynövénytermesztő és feldolgozó szakma oktatása.
2000 szeptemberétől ismét tanít. Felső tagozaton
testnevelést, matematikát
és természetismeret tan-

tárgyakat és heti 2 órában
iskolai sportköri foglalkozásokat. Rendszeresen
készíti fel tanulóit atlétika
és asztalitenisz sportágban
a különböző szintű versenyekre, ahol kimagasló
eredményeket érnek el. A
sérült gyermekeket évente egyre többféle sportversenyre készítette fel,
így kézilabda, háromtusa, négytusa, labdarúgás,
asztalitenisz sportágban
és sok-sok jó eredményt
értek el. Kezdetben az értelmileg sérült tanulók
megyei sportversenyein,
majd a területi, később az
országos versenyeken is kiválóan szerepeltek az általa
tanított és felkészített diákok. Korosztálytól függetlenül foglalkozik velük, és
mindegyikből megpróbálja kihozni a maximumot.
Felismerte, hogy a nehéz
körülmények között élő,
hátrányos helyzetű tanulóknak talán egyedüli „kiugrási” lehetősége a sport.
Ennek érdekében mindent
megtesz azért, hogy a versenyzői a lehető legjobb
eredményeket érjék el. Mi
sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy tanítványai
minden évben eljutottak
az országos bajnokságokig
és nem egyszer azokról

A város kitüntetettje
gyógypedagógus, 1982ben Pápán, a Jókai Mór
Közgazdasági Szakközépiskolában
érettségizett.
1987-ben tanítói diplomát
szerezett Szombathelyen,
a Tanárképző Főiskolán.
1991-ben államvizsgázott
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző
Főiskola 2 éves kiegészítő
tagozatán oligofrén pedagógia szakon. 1998. decemberében szerezte meg
a Közoktatás vezetői szakirányú szakképzettséget a
Budapesti Műszaki Egyetemen. 2004-ben az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemen diplomázott, mint
speciális pedagógia szakos
tanár és szakpedagógus. A
pályát 1982-ben Sümegen
kezdte napközis nevelőként. A 1984 óta dolgozik

Hangodi László, Domonkos László és Harcsa Béla Fotó: tl
teni, ami nem az apátiáról,
a gyászról szól. – Ez a film
arra világít rá, hogy nem
úgy történt minden, ahogy
azt nekünk elmondták, hiszen ellenálltunk, amikor
falvakat, városokat akartak
elcsatolni tőlünk. Létrejött
egy olyan szabadcsapat,
amely Magyarország egyik
legsikeresebb szabadságharcát vívta meg. Minderről korábban szinte semmit
sem tudott a magyar társadalom és nem jelent meg a
művészi alkotások szintjén
sem. Azt gondoltam, hogy
valamilyen formában meg
kell törni ezt a negatív ívet
és bemutatni azt, hogy ez
a felkelő csapat mit is tettszólt a rendező az előzmé-

nyekről, a film elkészítésének mozgatórugóiról.
Domonkos László, számos
történelmi esszé szerzőjeként, a történelem fehér
foltjait tanulmányozó alkotóként, a Héjjas-nyárfa árnyékában című könyv írójaként többek között arra
mutatott rá, hogy milyen
messzire nyúlik vissza a
hazudozásokban, az elhallgatásban, vagy elképesztő
félremagyarázásokban, torzításokban testet öltő hazai
történelem-tálalás, amelyet
a Nyugat-magyarországi
felkelés kapcsán is megtapasztalhattunk és amely
az Őrtüzek nyugaton című
film elkészítését is indokolta. /tl/

A VÁROS KITÜNTETETTJEI
éremmel, érmekkel tértek
haza. Kezdeményezésére csatlakozott az iskola a
Magyar Speciális Olimpia
Szövetséghez, így még több
lehetőség nyílt a gyerekek
versenyszerű sportolására.
Ettől kezdődően sok sportágban országos versenyeken vesznek részt.(atlétika,
labdarúgás, asztalitenisz)
Munkájának köszönhetően az iskola tanulói
több külföldi nemzetközi
versenyen(asztalitenisz,
labdarúgás részt vehettek, ahonnan kiváló eredményekkel tértek haza.
2001-től részt vett megszűnéséig a Minőségi Kör
tagjaként az intézmény
minőségbiztosítási programjában. Több éve vezeti
az általános iskolai részleg
munkaközösségét. Gyakornok pedagógusok szakmai segítője. 2000-2011-ig
képzési kötelezett tanuló,
a 2011/2012-es tanévben
integrált iskolában tanuló sajátos nevelési igényű
diákok fejlesztését végzi,
2013/14-es tanévben részt
vesz oktatóként a felnőtteknek indított „Újra tanulok” c. projektben. A

Veszprém megyei fogyatékosok diáksport szövetségének a megalakulása óta
elnökségi tag, majd 2013
óta a Fogyatékkal Élők
Veszprém Megyei Sportegyesületének elnöke. A
tanulók lehetőségei sajátos
nevelési igényük, szociális
hátterük miatt korlátozott.
Kiemelt feladatainak tartja
a tanulókban rejlő értékek
megismerését,
felszínre
hozását, hogy megtalálja a
diákoknak azt a képességét,
amellyel sikereket érhetnek
el, kiemelkedhetnek társaik közül. A tanított tantárgyak keretein belül fontos
tanítványainál a tehetség
felismerése és kibontakoztatása. Rendszeresen készít
fel diákokat szakkörökön,
szabadidőben több területen különböző szintű
versenyekre, (tanulmányi,
sport). Szakmai fejlődése
érdekében igyekszik széles
körben tájékozódni az új
módszerekről, lehetőségekről, programokról, pályázatokról, folyamatosan
továbbképzéseken fejleszti
tudását. 2012-ben Tapolca
város legjobb testnevelője
elismerésben részesült.
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“Jó pedagógusok nélkül nincs biztató jövő és nincs jó társadalom”
...Folytatás a címoldalról...
Ahogy a pedagógusok
viselkednek, ahogy a pedagógusok tanítanak, és
amit tanítanak, azzá lesz
a jövő Magyarországa. Az
osztálytermekben
nem
csupán munkavállalókkal
találkozunk, hanem olyan
szerepmodellekkel, akiktől ellessük, hogyan érdemes másokhoz fordulni,
vitatkozni, ismeretanyagot
átadni, udvariasnak lenni,
mikor kell tegeződni, magázódni, hogyan kell köszönni. Ezek talán banális
dolognak tűnnek, de ma,
a széthullott családok, szeretetközösségek világában
különös jelentőséget nyernek.– Tanáraim megtanították, hogy miként lehet
egy társadalomban úgy
élni, hogy képesek legyünk
megkülönböztetni a pillanatnyit az öröktől, hogy
az értéket mindig az érdek
elé kell helyeznünk, hogy
a tiszteletet érezni és érzékeltetni is tudjuk emberi
kapcsolatainkban. Jó pedagógus nélkül nincsen jövő
és nincs jó társadalom. Éppen ezért fontos, hogy egy
társadalom anyagilag és erkölcsileg is elismerje munkájukat, biztosítsa, elősegítse társadalmi státuszuk
fenntartását,
szakmájuk
tekintélyét- hangsúlyozta a miniszter, aki – mint
fogalmazott- egy olyan
Magyarországot képzel el,
ahol a társdalom, a politika, az állam a pedagógusok
mögött áll. Ez egy hosszú
távú feladat, melyet ideje
elkezdeni! – zárta ünnepi
gondolatait dr. Navracsics

A köszöntők és méltatások után közös csoportkép készült az ünnepeltekről Fotó: tl
Tibor. A városi Pedagógusnap hagyományosan
a kitüntetések, szakmai
méltatások, az ünnepélyes
búcsúztatás napja is a kollégák számára. Elsőként
kivetítéssel az április első
napján megtartott tapolcai
Városnapi ünnepségen, a
helyi közművelődésért, illetve nevelésügyért kitüntetett kollégákról, Vasáros
Ferencnéről, Egyedné Kiss
Katalinról, Horváth Zoltánnéról és Keszler Gyuláról
szóló összeállítást láthattak
a jelenlévők.
Részletes méltatások elhangzása után, Dobó Zoltán polgármester, Puskás
Ákos és Pass Sándor alpolgármesterek adták át
a színpadon a város ajándékait a nyugdíjba vonuló
dolgozóknak. Előtte azonban Dalmai Melindát kérték a színpadra, aki a Szikra

tehetséggondozó Egyesület
és az OTP Bank által szervezett
megmérettetésen
Magyarország öt legjobb
gyógypedagógusa
közé
választottak a napokban.
Számára elismerő oklevelet
adott át a város polgármestere. Idén kilenc nyugdíjba
vonuló óvodai dolgozótól búcsúztak a tapolcai
intézmények. A Tapolcai
Kertvárosi Óvodától elköszönt Bolla Lászlóné, Kálmán Istvánné, Móznerné
Rádi Gabriella, Sulyokné
Furján Andrea, Horváth
László Csabáné, Balázsné
Kiss Éva óvodapedagógus, Galambosné Ács Judit
óvodapedagógus, Pepita
Istvánné dajka, továbbá a
Szent Erzsébet Óvodából
Takács Tibor Józsefné. A tapolcai iskolákból nyugdíjba
vonult kollégák köszöntésével és kitüntetésével

folytatódott az ünnepség. A
polgármester a város nevében búcsúzott, Szűcs Attila,
a Balatonfüredi Tankerületi Központ szakmai vezetője pedig szakmai elismeréseket adott át a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános
Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézményétől elköszönő Grünceiszné Józsa Zsuzsannának, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Székhelyintézményétől búcsúzó Lovász Zsuzsannának. Megkezdi nyugdíjas
éveit Simon-Vass Mária
Éva, a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános
Iskolából nyugdíjba vonuló Németh Jenőné. A Szász
Márton Általános Iskola
közösségétől köszönt el Kovács Ildikó. A Járdányi Pál
Zeneiskolától
Tarnóczai
Géza és Szigecsánné Freund
Teréz búcsúzott. A Vesz-

prém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményétől elköszönt
Fodorné Csöglei Erika és dr.
Kovácsné Mozsolits Melinda. A Batsányi János Gimnázium és Kollégiumból
nyugdíjba vonult Keszler
Gyula és Keszler Gyuláné
Káli Ibolya. A Széchenyi
István Baptista Középiskolától Szipőcs Csabáné
köszönt el. A Wass Albert
Könyvtár és Múzeumtól
vonult
nyugállományba
és köszönt el Vasáros Ferencné Márta. Az ünnepségtől különböző okokból
távolmaradó Nagy Judit,
Novák Zoltánné, Kazinczy Beatrix, Szollár Gyula
és Novák János nyugdíjba
vonuló pedagógusok neve
is elhangzott az ünnepségen. Pályakezdőket is
köszönthetett a város. A
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola pályakezdői,
Kovács Alexandra Mária és
Csatári Nikoletta a Batsányi
tagintézményben
tanítja a jövőben a diákokat. A
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai
Tagintézménye pályakezdő dolgozója lesz Scheiber
Liza. A Tapolcai Kertvárosi Óvodában kezdi meg
munkáját Horváth-Bakos
Boglárka, Presics Renáta és
Bogdán Eliza Lídia. A Wass
Albert Könyvtár és Múzeum új munkatársa Berecz
Orsolya lesz. A rendezvény
állófogadással, svédasztalos
vacsorával zárult a Tamási
Áron Művelődési Központ
aulájában, ahol Dobó Zoltán polgármester mondott
pohárköszöntőt. /tl/

Versek, amelyek Eszter életére rímelnek
Rímekben az életem- címmel mutatta be magánkiadásban megjelent verseskötetét Smidhoffer Eszter
a városi könyvtár gyermekrészlegén az elmúlt
héten. A 27 éves költővel
Antalóczy Zoltán, a TÁMK
színjátszó klubjának vezetője beszélgetett. A kötet
néhány versét Korponai
Kitti és Dominek Ilona
helyi színjátszók szavalták
el a Bárdos székhelyintézményből érkezett diák közönség előtt.
Smidhoffer Eszter nevével
és írásaival az olvasók elsősorban a Napló hasábjain
találkozhattak, hiszen régóta külsős újságírója a megyei lapnak. 2015-től versel, 2017 óta pedig blogot
is ír, amelyben elsősorban

irodalmi élményeit osztja meg olvasóival. Eszter
barátai, ismerősei körében
ismert arról, hogy a könyvtár, a könyvek, az olvasás
és az írás szerelmese, így
talán nem is olyan meglepő, hogy jelenleg a keszthelyi gyermekkönyvtárban
dolgozik és az sem hogy
nyomtatásban is szeretné
látni műveit. Ez végül elsőként egy verseskönyv formájában látott napvilágot,
amelybe belekerültek azok
a költemények amelyeket
a legjobbnak tartott a fiatal
alkotó a 2015 óta megírt
termésből. Gyermekkori,
iskolai hangulatok, a szerelem élménye, a boldogság, a
bánat, a természet szépsége,
és a minden körülmények
között megcsillanó remény
fiatal női lélekben vissza-

tükröződő képei ezek, amelyeknek keretét nem szigorú
versformák, hanem a rímek
és a nyelv dallamossága
adja. Eszter a Tapolcai Média érdeklődésére elmondta, hogy Vasáros Ferencné
g yermekkönyvtárosnak
köszönheti, hogy irodalmi
téren kibővült a látóköre és
eljuthatott oda, hogy saját
könyve legyen. Hozzátette,
introvertált személyiségként elsősorban a vers és
prózaírás az a művészi kifejezési eszköz amelyben
otthon érzi magát. Amint
valamiféle impulzus, ihlet
éri, gondolatait papírra veti,
esetleg telefonja diktafonjára mondja, majd a lehető
leghamarabb írásba foglalja.
Verseinek kilencven százaléka páros rímekben íródik,
Eszter ezt a formát tartja a

Antalóczi Zoltán, Smidhoffer Eszter és Vasáros Ferencné
legjátékosabbnak. A Rímekben az életem kötet első negyede a gyermekkor, az iskoláskor időszakát dolgozza
fel, majd a szerelmes versek,
érzések, gondolatok, természeti képek következnek.
A borítón egy zöld és sárga
színekben pompázó lepke

jelenik meg, a pillangó a
költő számára a szabadságot
szimbolizálja, a színek pedig
Eszter legkedvesebb színei.
A folytatásról szólva az első
kötetes szerző elmondta,
hogy a jövőben egy prózai
kiadvány megjelentetését is
tervezi. /Írás, fotó: tl/
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Mélyben rejtőző csodáink tárlata Barlangjaink kialakulása
Réwész Dávidnak, a
Plecotus Barlangkutató
Csoport tagjának Tapolca
alatt készült barlangfotóiból nyílt kiállítás a Tamási
Áron Művelődési Központ
aulájában
“Csodálatos
barlangjaink” címmel június 8-án.
A mostantól két hétig látható tárlatot a barlangász
személyesen nyitotta meg,
köszönetet mondott a kiállítás létrejöttét támogató
intézményeknek, köztük
a város önkormányzatának és TÁMK vezetőjének,
munkatársainak.
Elmondta, a túlnyomó
többségében a kiterjedt
Tapolca alatti barlangrendszerekben készült képeket
azért készítette, hogy azok
is megismerhessék ezt a
gyönyörű, természeti képződményekben gazdag világot, akiknek erre nincs
lehetőségük. Ugyanakkor
kérte a jelenlévőket, hogy
ne a kritikus szemével nézzék a kiállított képeket,
hiszen ezek nem profes�szionalista fotós munkák.
Réwész Dávid hozzátette,
ezernyi fényképet készített
az elmúlt két-három évben
Tapolca, valamint kisebb
részben a Keszthelyi-hegység alatt, ezekből válogatta
össze a kiállítás anyagát.

Barczáné Tóth Boglárka és Réwész Dávid a megnyitón
A fotók készítője később a
szépszámú jelenlévő rendelkezésére állt és válaszolt
a látottakkal kapcsolatos
kérdésekre. A tapolcai
barlangásztól
megtudtuk, már gyermekkorában
megismerkedett a barlangok világával, élete során
többször abbahagyta, majd
újrakezdte a kedvelt hobbit, néhány éve intenzíven
részt vesz a helyi barlangkutatók munkájában. Egy
közelmúltban vele készült
interjúban pedig azt mondta, hogy sok idegen és helyi
lakós is úgy ismeri a várost,
hogy Tapolca a barlangok
városa, de a valóság azt tükrözi, hogy valójában a legtöbben nem foglalkoznak

a barlangokkal, gyakran a
létezésükről sem tudnak. A
Tavasbarlangot és a “kórházbarlangot” még úgyahogy ismerik az emberek,
de ott van a Berger Károlybarlang, amely az említettekkel együtt Magyarország
4. legnagyobb barlangrendszerét képezi, illetve itt
vannak hazánk legnagyobb
barlangi tavai is- hozott
példákat korábban a tapolcai barlangrendszer jelentőségére Réwész Dávid. A
Csodálatos Barlangjaink
című kiállítás, amelynek
hangulati aláfestését Farkas
Mihály gitárjátéka biztosította a megnyitón, június
21-ig látogatható a TÁMKban. /Írás és fotó: Töreky L./

Az ember megjelenése előtti idők kezdetén
Tapolca helyén óceán
hullámzott.
Kezdetben a Iapetus-óceán
(~500 millió éve), majd a
Prototethys (~490 millió
éve). A köztes időszakban egy ideig területünk
szárazföld volt, a folyók
vöröses homokot raktak
le. Ezt követően alakult
ki a Tethys-óceán (~400
millió éve), ekkor zátonyvidék helyezkedett itt el.
Dolomit réteget hagyva
maga után. Majd kb 15
millió éve Tethys-tenger
lett, melynek vizéből
puha, sok kövületet tar-

talmazó mészkő vált ki.
Mintegy 10 millió éve
kialakult a Pannon-tenger, melyből szigetként
emelkedett ki többek között a mai Bakony is. Fenekén mintegy 3-4 km
vastag üledékréteg rakódott le. Ám amikor főként
a térszín-emelkedésnek
köszönhetően a tenger
levonult, itt hagyta üledékének egy részét. Ezen
koptatott még az idő, a
szél, a csapadék. Ezekben
az üledékretegekben alakultak ki barlangjaink ,
valamint erre épült szeretett városunk.
/Réwész Dávid/

Sütő György “Belső utazása”
Sütő György, a Tapolcai
Városi Képzőművész Kör
alkotójának önálló tárlata
Belső utazás címmel nyílt
meg az Agóra Veszprém
Kulturális Központban,
június 3-án.

Gyuri képeit, önmagáért
beszél az is, hogy alkotóként számos kiállítása volt
már. A közelmúltban pedig egy nemzetközi képzőművészeti lap, az Airbrush
Step by Step Magazin egy

Régi diákjai között, Mosonmagyaróváron
Dr. Görcsös Mihályné dr.
Takáts Gizella nyugalmazott tanár, író, költő, pedagógus pályájának első
állomásán,
Mosonmagyaróváron tartott könyvbemutatót nemrégiben.
Az eseményről szóló cikk
a Kisalföld hasábjain is
megjelent, a lap tudósítója úgy fogalmazott: ”…
minden jelenlévőt elbűvölt a 96 éves írónő, mindenekelőtt a személyéből
áradó derű, lendület és hihetetlen temperamentum
miatt.”.
Ember az édenkertben
címmel a közelmúltban
megjelent, Tapolcán már
korábban bemutatott verseskötete apropóján tért
vissza pedagógus pályájának első állomására Gizi
néni, akit nagy szeretettel
fogadtak hajdani tanítványai. – Hatvan évig tanítottam, 15000 diákom volt,
legkevesebb 5000 már a föld
alatt van. Álljatok fel és emlékezzünk fél percig rájuk!
– kérte a helyi Panoráma

Hotelben tartott könyvbemutató közönségét az írónő, (akiről érdekességként
elmondta a helyi újságíró,
hogy 82 éves korában írta
meg első könyvét Szólj, síp,
szólj! címmel) . “A régi
diákok pedig felálltak és
ezúttal is engedelmeskedtek a tanár néninek”- állt a
cikkben. Az eseményen dr.
Takáts Gizella elmondta,
hogy nem hagyja abba az
írást, jelenleg is dolgozik
a Krimitől a Miatyánkig
című könyvén, amely egy
személyes visszaemlékezés
lesz, benne élete legnehe-

zebb időszakait, kihívásait
dolgozza fel. Gizi nénitől a
zene sem áll távol, hiszen
számos költeményét dallamokba foglalta és kottára
írta az elmúlt időszakban.
Talán nem árulunk el nagy
titkot, ha elmondjuk, a helyi zeneiskola művész-tanáraival együttműködésben,
a közeljövőben talán hangszeres formában is hallható
lesz a Szent György-hegy
bortermő tája refrénnel
szóló fülbemászó dal, amelyet akár városindulóként is
el tud képzelni az alkotó.
/Töreky László/

Gizi néni jelenléte a Kisalföld számára is hírértékű volt

Sütő György a fotón jobbról az első Fotó: helyszíni felv.
A kiállításnak helyet adó
intézmény nevében Fazekas Orsolya művelődésszervező köszöntötte a
jelenlévőket. A helyszínen
a Tapolcai Városi Képzőművész Kört képviselve,
Somogyiné Varga Anikó
művészeti vezető gratulált
az alkotónak a kiállítás létrehozásához. Az eseménynek hangulatos zenei aláfestést adott Gyarmati Rita
és Gyarmati László ének,
gitár előadása. Az alkotó retuspisztollyal készült
munkáit Markovics Milán
Mór őrnagy, kiemelt vezető
tábori lelkész, pasztorális
helynök, Sütő György régi
barátja elemezte és méltatta
a megnyitón. … – Gyuri az
ismeretlent, a félelmetest,
transzcendenst
próbálja
meg elénk tárni a képei által. Olyat ír le, olyat rajzol
meg számunkra, aminek
felfogására alig lennénk képesek. Azonban azon túl,
hogy érdemes értelmezni

interjút közölt vele, illusztrációként pedig Gyuri
képeit használta. Tapolcának, amely város büszke
arra, hogy olimpikonokat,
vívókat adott ennek az országnak, felajánlotta Gyuri
a festményeit. Kiállításán
most ezeket is láthatjuk:
ezek az élsportolók képesek
voltak valami emberfelettit
hozni az emberi világba.
És van egy nagyon aktuális
kép. Gyurit az ukrán-orosz
háború inspirálta arra,
amit részben a saját bőrén
is megérzett a délszláv háborúban: azt, hogy mit is
jelent a háború… Azt kívánom mindenkinek, hogy
Gyuri alkotásai ilyen formában mindenki számára
jelenítsenek meg valamit az
életből, az ismeretlenből,
és abból, hogy mindig van
valami több, ami felé haladunk, és az nem a végső
elmúlás, hanem a beteljesedés- fogalmazott Markovics Milán Mór. /tl/
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A Savanyú fogva van! - Az utolsó bakonyi betyár története
Mármint az utolsó (de
nem a legutolsó) bakonyi
betyár, a Savanyú Jóska.
Ugyan nem kerek az évforduló, de most a hetekben
volt 138 esztendeje, hogy
hosszas üldöztetést követően a hatósági fegyveresek megfogták hírneves
banditánkat. Mert amen�nyire a Bakony főfoglalkozású bűnelkövetője volt,
annyira valójában Tapolca
is a magáénak vallhatja
őt. Celldömölk melletti
izsákfai születés ide, illavai
rabévek oda, tótvázsonyi
végállomás amoda. Betyári
minőségben számosabb
alkalommal megfordult
Tapolca környékén és a
városban is. Cimborázott a
raposkai juhászokkal meg
bojtárjaikkal, mulatozott
hegymagasi pinceszeren,
rabolt, sarcolt és molnárlegényt rémített az Egervölgyben, nyári szállásolt
az Agár-tető temérdek
erdőségei rejtekében és
barlangjaiban. Tapolcán
barátságos kapcsolatban
lévén a Bajnóczy családdal,
többször járt náluk esti/éji
vendégként a Batsányi János utca végi portájukon.
Amely áll még ma is, az
állatorvosi rendelővel átellenben. Az időben is itt
húzódott a város déli pereme s a Bajnóczy-féle ház

a raposkai pásztorcimboráktól jövet épp útba esett
a véndeki, dabosi erőségek
felé mendegélve.
Az utolsó tapolcai ittléte
nem volt kedves emléke,
mert akkor úgy hozták.
Megvasalva,
rabláncon
kísérték a városbeli nép
nagy ámulata közepette a
diadalmasan feszítő tapolcai csendőrök. A halápi
Kis-malomban megejtett
borozgatás után, némileg megnehezült fejjel, állig fegyverben baktatott
utolsó szabadlábi napján a nevezetes haramia
a Véndeki-hegy mögötti
Szentkút-forrásnál
lévő
erdészház felé, majd egy
már akkor sem kicsi tölgyfa árnyékában lepihent kicsit. Itt ugrottak hegyibe a
nesztelenül nyomában járó
tapolcai csendőrök a borgőzös állapotban bóbiskoló betyárnak. Lövés nem
dörrent, mindenképpen
élve akarták, rövid, de heves tusa kezdődött. Rövid,
mert a triumfáló bűnüldöző
ellenfelei öten voltak: Szopós István őrmester, Papp
Lajos járőrvezető, Bőhm
Samu, Hoszni István és
Grósz Károly csendőr közlegények. 1884. május 4-e
volt, délidő. Savanyú Jóska
e nap éjszakáját a tapolcai
csendőrkaszárnyában töl-

tötte, a mai házszámozás
szerint a Batsányi János
utca 22. sz. pincerészében
lévő tömlöcben. Másnap
szoros fegyveres kísérettel
innen vitték Zalaegerszegre, onnan pedig a szombathelyi fenyítő törvényszékre,
ahol a főügyész rövidesen
kötélre javasolta a megfogott főbetyárt. A 29 rendbeli rablásért kapott végső
ítélet aztán életfogytiglani
börtön lett, amelynek letöltését a felvidéki nagy hírű
illavai várbörtönben kezdte
meg. 15 év után átkerült a
váci fogházba, majd kifogástalan magaviseletének
és gróf Csáky Károly váci
püspök közbenjárásának
köszönhetően 1906-ban
szabadon engedték.
Rövidesen a tótvázsonyi
Soós-pusztán juhászkodó
testvéréhez költözködött és
ott töltötte a hátralévő, ám
már rövid életidejét. Sírja a
falu temetőjének a szélében
található, fejfáján mindig
látni száradó, de friss virágbokrétákat is, meg egy a
sírhalomba állított bontott
üveg bort.
Elfogatásának helyén a rég
kipusztult híres tölgyfából már nem sok mindent
találunk. Azonban napjaink
betyárösvény-járó
emléktúrázója lelhet még
némi törmeléket, korha-

Savanyú Jóska az utolsó bakonyi betyár
dékot, ha éppen szeretne.
A nyomkeresők kedvéért
a GPS koordinátái: N 46˚
55’ 08,2”; E 17˚ 26’ 25,5” (A
pulai Harmat István mérése, köszönet érte.). S végül
nem akarván trónfosztani
Jóska betyárunkat, való
igaz, hogy ő volt az utolsó
bakonyi betyár, de nem a
legutolsó, és főleg nem a leges-legutolsó. Mert bizony
voltak folytatói, meg után-

Fotó: archív

zói az ő bűnözői életművének. Bandabeli cimborája
Liliom Peti (született Pető
Mihály) még jó darabig
ügyködött, s majd csak
1934-ben hunyt el. De ott
volt még a tapolcai Vidosa
Lackó is, később a Gyenge
Lali is, de az övék már egy
másik történet.
Hangodi László
történész-főmuzeológus

Németh János: Batsányi Párizsban (részlet) (2. rész)
Lapunk 11. számában megjelent írás 2., befejező része.

...Párizsban barátja Maret,
aki azóta külügyminiszter, és Bassano hercege
lett, segített lakáshoz jutni. Egy asztalosmesterhez
költözött, akinek egyik őse
Bercsényi Lászlóval kuruc
katonáival érkezett Franciaországba. Őrizve a családi hagyományt, ő is beszélt
kicsit magyarul, de inkább
francia nyelven kommunikáltak. Aztán múlt az idő.
Hosszú volt az ősz, napos,
és meleg. Kihasználta. Bejárta Párizst, és megértette,
hogy miért rajonganak érte
oly sokan. Nem tudott betelni a sok lenyűgöző látnivalóval. Ez túltesz minden
képzeleten. A sok épület,
palota, tér, a parkok. És
látni, ahogy újabb és újabb
csodák épülnek. És színházak mindenütt. Oda van
értük. Az opera egyenesen lenyűgöző. Meg is írta
Gabriellának. Ilyet még sohasem látott. Eszébe jutottak a tapolcai vályogházak.
Honnan indult, hová jutott.

Mégsem lett boldogabb.
Csak Maret fogadná már.
Barátja eltűnt, ahogy odahaza mondanák, mint szürke szamár a ködben. Csak
egyszer találkoztak, pár
nappal azután, hogy megérkeztek Párizsba. Elvitte
a könyvtárba, ahol ezután
dolgozott, majd hamarosan
kézhez vette az értesítést az
életjáradék folyósításáról.
Bár Napóleon saját kezűleg
írta alá, tudta, hogy Maretnak köszönheti. Legalább
az éhhalál elkerüli. Azt
hitte, találkozik a császárral is, de nem, csak egyszer
látta, a Luxembourg kertben, egy katonai szemlén.
Tudta, érezte, hogy Napóleont nem érdeklik már a
magyarok. Elutasították a
kiáltványát, hát maradjanak meg maguknak, a nem
túl értelmes, nem túl okos
Habsburgok szárnyai alatt,
akik ugyanolyanok, mint a
Bourbonok, örökletes szamarak. Lassan bandukolt,
lassan elgondolkozva haladt. Sokszor jutott eszébe
a gondolat, mit keres ő itt
Párizsban, egy magyar köl-

tő, egy magyar ritter. Idegen hely ez neki, legalább
annyira, mint Bécs. Egy
magyar költő mindenütt
idegen, csak Magyarországon nem, de talán még ott
is. A bécsi Práter legalább
annyira taszítja, mint a
Montparnasse, de Bécsben
legalább ott van Gabriella, a
drága asszony. Ha egy nővel
első látásra egymásba szerettek, az azt jelenti, hogy
egymásnak teremtett bennetek a sors. Ott az estélyen,
Baumbergéknál lecsapott
a villám, amikor meglátták egymást. Égetett a tűz.
Egymásba égette az örök
szerelmet, ami kettejüké, és
a sírig tart. Közeledett a lakása felé. Befordult a kis utcába, amikor azt látta, hogy
szemből egy zárt konflis
közeledik. Komótosan, de
mégis határozottan lépkedett a szürke ló, a kockaköveken csattogtak a paripa
patái. Egyszerre értek a ház
elé. Kinyílt a hintó ajtaja, és
Gabriella omlott a karjaiba. Most érkezett Bécsből,
egyenesen hozzá. Együtt
mentek be a lakásba. Batsá-

nyi szinte vitte az utazástól
fáradt asszonyt. Pedig nem
pihenhetnek még. Annyi
mindenről kell egymásnak
beszélni. Másfél éve nem
látták egymást. Lassan vánszorogtak az évek. 1815-t
írunk. Napóleon már elbukott, Franciaországban
újra király van, de a hatalmát idegen hadseregek
biztosítják. Egy rabszállító
zötykölődött Párizs utcáin,
osztrák katonák kísérték.
A forró augusztusi naptól
nehéz volt a levegő a zárt
kocsiban. Batsányi János
szomorú, de mégis dacosan villámló szemekkel ült
a hőségben a kemény fapadon. A lovak minden lépésénél rázott a hintó, ebben
a kényelemről senki sem
gondoskodott. Két napja
fogták el. Most elindultak,
Ausztriába szállítják, mint
Ferenc császár alattvalóját.
Pedig Gabriella már tavaly
hazatért Bécsbe, hogy megpróbálja kieszközölni és
előkészíteni a hazatérését.
Nem sok sikerrel. Slednicki
belügyminiszter
hallani
sem akart róla. Közölte,

hogy várja a börtön. Valószínűleg a spielbergi várbörtönbe viszik, a katonák
beszélgetéséből ezt tudta
meg. Hát már megint a börtön, mint 20 éve, Kuffstein.
Úgy látszik neki már ez jutott osztályrészül. Lassan
lépdeltek a lovak, álomba
ringatott a szekér. Újra gyerek. Keszthelyre viszi a kocsi. Gyerek még, édesanyja
karjaiba nyomta el a buzgóság. Most is azt képzeli.
Újra otthon van a Tapolcaimedencében halad a szekér.
Raposka, Hegymagas, elhaladtak Sziget-liget mellett,
aztán Ederics, jött a Meszes
Györök, Vashegy, aztán
Vonyarc, Diás és Gyenes.
Beértek végre Keszthelyre,
ahol a premontrei atyák
várták. Vajon büszkék lennének-e rá az atyák? Vajon
büszkék lennének-e rá a
Tapolcai-medencében? Vajon büszkék lennének-e rá
Tapolcán?
A kocsi tovább haladt, és
Batsányi álma valóra vált.
Szülőföldje büszkén emlékezik rá. Köszönünk mindent Batsányi János!
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Fantasztikus volt hangulat a strandon Bajnok lett a TÖFC
Megnyerte a megyei III.
osztályú labdarúgó bajnokság déli csoportját a
Tapolcai Öregfiúk FC.
Kiegyensúlyozott
teljesítményt mutatva lettek a
legjobbak, sőt az idei kiírás gólkirályát is ők adták.

Változatos színpadi produkciók szórakoztatták a közönséget Fotó: Rendezvénycsarnok
Szinte teljesen megtelt a
Tapolcai Termálstrand
rögtön a nyitás másnapján, hiszen a korábbi
évekhez hasonlóan idén
is ingyen várták a vendégeket Gyereknap alkalmából. A hömpölygő
tömeg, a rengeteg vidám
program és a folyamatos
gyerekkacaj a bizonyíték
arra, hogy jól döntöttek a
szervezők, mikor pár évvel ezelőtt a strand mellett tették le a voksukat.
Talán nincs is jobb ajándék
annál, mikor újra birtokba
vehetik a lurkók a csúszdákat, hűsítő medencéket,
közben élvezhetik a színpadon bemutatott produkciókat, ugrálhatnak
a légvárakban, óriás bábukkal sakkozhatnak, felmászhatnak a több méter
magas falra, beülhetnek a
rendőrautóba, sőt még a
szirénát is kipróbálhatják.

A hangulatos, árnyas fák
tövében felállított színpadon a Mintagyerek zenekar szólaltatta meg először
hangszereit, majd őket a
helyi formációk követték.
Fellépett a Bárdos Lajos
Általános Iskola csoportja, a Batsányi Néptáncegyüttes és az Acro Dance
is. A délutánt a Panna-Bál
elnevezésű csapat tette
színessé, akik koncerttel,
bűvész trükkökkel, Móka
tündérrel és színes buborékfelhővel varázsolták el
a gyerekek szívét. A strandon zajló eseményekkel
párhuzamosan a Bauxit
Sportcentrumban Streetball bajnokságot szerveztek, melyen a következő
eredmények születtek: alsós korosztályban, a fiúk
mezőnyében elsők lettek
a Meteorok, másodikak
a Dobozok. Lányoknál a
Csillámpónik végeztek az
élen az Oroszlánok előtt.

Felsős korosztályban a fiú
csapatok közül a Halászlé lett az első, őket a Bab
csapat követte, harmadik a Nincs ötletünk lett.
A Csajok magabiztosan
nyerték a lánymezőnyt. A
büntetődobó versenyen
Hobok Benedek, Takács
Valér, Zengői Róbert lett az
élmezőny, míg a lányoknál Zengői Laura, Fazekas
Szofi, Lajos Anna állhatott
dobogóra. A felsős fiúknál Hegyi Martin dobta a
legtöbb kosarat, Fejes Viktor második, Hegyi Márk
harmadik lett. Lányoknál Pálosi Laura, Kovács
Viktória és Oruci Xhesika
voltak a legjobbak. Emlékezetes, élményekben gazdag napot köszönhetnek a
gyerekek és az őket kísérő
felnőttek a szervező Csermák József Rendezvénycsarnok lelkes csapatának
és Tapolca Város Önkormányzatának. /hg/

Szépen úszott ismét Emília Vívósikerek

Az elmúlt két hónapban
sem maradt érem nélkül
a tapolcai úszó, Németh
Emília Anna.
Először Sopronban a Lővér
Kupán 400 méter gyorson
több magyar, illetve külföl-

di kiválóságot sikerült maga
mögött hagynia, így a dobogó második fokára állhatott. Pár héttel később Veszprémben, a „Balatoni cápa”
elnevezésű versenyen, 200
méter vegyesen lett 3. helyezett, Kaposváron pedig
400 méter vegyesen, javítva
egyéni csúcsát aranyjelvényes időt úszott, 400 méter gyorson pedig sikerült
aranyérmet szereznie.
Emília lehetőséget kapott,
hogy iskoláját, a Bárdos Lajos Általános Iskolát képviselje Budapesten az Országos Diákolimpia Döntőn.
200 méter vegyesen 5., míg
200 méter háton 7. helyezést
ért el. A munka a Diákolimpiával nem ér véget, sőt a
szünidővel egyidőben megkezdődnek az edzőtáborok,
a felkészülés.../hg/

Szép sikerekkel zárták a
Tapolca Vívóklub versenyzői a Magyar EgyetemiFőiskolai Országos Vívó
Bajnokság-ot, melyet Budapesten rendeztek.
A klub tagjainak egy arany,
egy ezüst- és egy bronzérmet sikerült szerezniük.
Férfi párbajtőr egyéni: 3.
Kovács Dániel (ELTE) 11.
Kovács Benedek (BME) 24.
Szabó Ádám (MTSE).
Férfi párbajtőr csapat: 1.
ELTE (Kovács Dániel) 2.
MTSE (Szabó Ádám) 4.
BME (Kovács Benedek).

- Öröm és büszkeség számunkra, hogy ismételten
elismerést szereztünk labdarúgó csapatunknak és
Tapolca városának. – kezdi
összegzését Boczkó Gyula
vezetőedző. -Jól indult ős�szel a bajnoki szezon, hisz
10 győzelemmel és 1 döntetlennel, vereség nélkül,
első helyen tudtunk a téli
szünetre menni. Kiemelkedő volt a csapat küzdeni tudása és teljesítménye.
Tavaszra ellenfeleink is jól
felkészültek
alapozással
és új igazolásokkal, sajnos
minket viszont rosszul érin-

tett, hogy sok – köztük több
hosszan elhúzódó – sérültünk volt.
Ennek ellenére sikerült
a riválisaink ellen fontos
mérkőzéseket megnyerni,
igaz becsúszott egy váratlan
vereség is. Így, 16 győzelem, 3 döntetlen és 1 vereség mellett 6 pont előnnyel
zártunk Balatonederics és
Monostorapáti előtt. Egy
csapat visszalépése miatt 6
pontot és 12:1 gólarányt veszítettünk. Öröm az is, hogy
a megyei III. osztály déli
csoportjának gólkirálya a
mi játékosunk Szabó Bálint
lett 37 góllal. Jól eső érzés
az is, hogy mérkőzéseinket
egyre többen látogatják.
Köszönjük támogatásukat,
buzdításukat. A bajnoki érmek átadására június 25-én
16 órakor, családi nap keretében kerül sor a Bauxit
Sporttelepen./hg/

A jól összeszokott, rutinos játékosokból álló csapat
magabiztosan nyerte a bajnokságot
Fotó:TÖFC

Tegyünk a Földünkért
„Tegyünk a Földünkért”
címmel tartott bringás
uzsonna délutánt a Köztársaság téren a Csermák
József Rendezvénycsarnok csapata.
Teával,
péksütemén�nyel várták az iskolából,
óvodából, munkából kerékpárral közlekedőket,
akiknek lehetőségük nyílt
egy rövid ügyességi pályát is teljesíteni, hasznos
ajándékokért. A Tapolcai
Rendőrkapitányság
munkatársai „Bike Safe
– Mentsd a bringád!” akciót hirdettek, melynek
keretén belül regisztrálták
a jelentkezők kerékpárját,

adatbázisba rögzítették,
így egy esetleges lopás
alkalmával könnyebb beazonosítani és megtalálni
a közlekedési eszközt. A
rendezvény lebonyolításában közreműködött a tapolcai Egészségfejlesztési
Iroda is. /hg/
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Az Év tanulója lett Mózes Balatoni veteránparádé Tapolcán

Balról a harmadik Szentpéteri Bálint Mózes Fotó: isk.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
napokban lezajlott évzáró
eseményén díjazta a kiemelkedő tanulmányi és
oktatói teljesítményeket.
A széchenyis tanulók közül
Szabó Noé, Pimper Krisztián, Resperger Mihály és
Szentpéteri Bálint Mózes
kaptak elismerést. Közülük
Szentpéteri Bálint Mózes

jutott a legmagasabbra, ő
elnyerte az Év Tanulója címet is- adta hírül Széchenyi István Baptista Középiskola. Mózes sikere nem
volt váratlan, korábban
már országos tanulmányi,
szakmai
megmérettetéseken is remekelt a vízközpontifűtés- és gázhálózat rendszerszerelést tanuló
fiú (a fotón balról a harmadik). /fotók: facebook-isk/
Balatonfüredről elrajtolt
és Tapolcán is „tiszteletét tette” az északi parton
zajló Balaton Classic vete-

rán autó verseny, amelyen
idén rekord létszámban
(140 autó) indultak el a
túlnyomó többségében

Házasságkötés
2022. 05. 28.
Kocsis Renáta
Horváth Zsolt
Csonka Katalin
dr. Komjáti Sándor
2022. 06. 03.
Szalai Lili
Kustos Tamás
2022. 06. 04.
Nagy Nóra
Végh Viktor Emánuel
2022. 06. 11.
Fehér Alexandra
Takács György

30 év feletti oldtimerek.
A Balaton Classic verseny közúton zajlik, de
nem a gyorsaságról szól,
sokkal inkább egy turisztikai célú, tájékozódási és
ügyességi verseny a Balaton-felvidéken. A rajt a
balatonfüredi Sundance
Parkban volt, és ide is érkezett vissza a mezőny 17
órára. A Tagore sétányon
már 16 órától láthatók
voltak a visszaérkező veteránok és youngtimerek.
Tapolcán 14 és 15 óra között csodálhattuk meg a
60-as, 70-es, 80-as, 90-es
évek ikonikussá vált járműveit, illetve luxus kategóriába sorolható autócsodáit a Déli-városkapu
parkolóban. /Töreky L./

