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Platánfákat telepítettek városszerte

Mintegy hetven darab platánfa csemetét ültettek ki Tapolca számos pontján a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. munkatársai az elmúlt időszak-
ban. A közelmúltban a Petőfi liget is tucatnyi platánnal gazdagodott, korábban a városi sporttelepen 20 darab, a Radnóti utca környékén hét, a 
Hegymagasi úti körforgalomnál öt, a Déli elkerülő út mellett szintén öt, a Déli elkerülő út melletti fatelepnél 8 darab, a Szent György utca végénél 
szintén nyolc, a Déli Városkapu Parkban és szomszédságában 13 darab fiatal platán került végleges helyére        ... Cikkünk a 3. oldalon folytatódik...      

Október 6-a Magyaror-
szágon nemzeti gyász-
nap, az Aradi Vértanúk 
emléknapja.

Tapolca város önkor-
mányzata, helyi iskolák, 
intézmények, illetve a 
politikai és civil szerve-
zetek, hagyományőrző 
egyesületek képviselői 
hagyományosan a temető 
melletti hősi emlékpark-
ban, az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc 
kivégzett tábornokainak 
bazalt emlékművénél 
tisztelegtek és helyezték 

el koszorúikat. 
Megemlékező beszédet 
Hangodi László történész, 
a Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum főmuzeoló-
gusa mondott. Hangsú-
lyozta, „az aradi hősök 
és mártírtársaik példája, 
személyes életútjuk kö-
zös nemzeti emlékeze-
tünk nagy tanulsága”. - E 
nap a kegyeletteljes em-
lékezés napja,  akár  itt a 
tapolcai bazalt obeliszk-
nél, akár az országban és 
országhatárokon kívül 
máshol, az ezerszám lé-
tező 48/49-es emlékmű-

veknél. A honért hozott 
áldozat példája örök 
lecke is nekünk magya-
roknak és az utánunk jö-
vőknek is- mutatott rá a 
történész, a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum 
főmuzeológusa. Az ese-
mény hangszeres köz-
reműködői Péni Béla és 
Haga Kálmán a Járdányi 
Pál Zeneiskola művész-
tanárai voltak. A bazalt 
emlékműnél hagyomá-
nyosan a Radetzky hu-
szár hagyományőrzők 
álltak díszőrséget.
    /Írás, fotók: Töreky L./

176 éve ítélték el és végezték ki Aradon a szabadságharc tábornokait

Tiszteletadás a város önkormányzatának képviseletében
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Magyarország eddigi leg-
nagyobb, jelenleg pró-
baüzem alatt működő 
naperőművét tekintette 
meg egy önkormányzati 
képviselőkből, bizott-
sági tagokból, hivatali 
vezetőkből és sajtómun-
katársakból álló tapol-
cai csoport Szolnoktól 
néhány kilométerre az 
elmúlt héten. A szemlére 
annak apropóján került 
sor, hogy Tapolca észa-
ki határában is tervezi 
egy befektető csoport, 
hogy 100-150 hektáron, 
magánterületen, hason-
ló létesítményt építene, 
illetve üzemeltetne a jö-
vőben, ezért minden ta-
pasztalat e téren hasznos 
lehet, segítheti a döntés-
hozókat.

Buda József műszaki ellen-
őr,  szakmérnök a Szolnok 
közeli helyszínen elmond-
ta, egy 187 hektáros, 11 
aranykorona értékű, szi-
kesedésre hajlamos va-
lamikori mezőgazdasági 
területen valósult meg a 
török befektető elképze-
lése. Három évig tartott a 
teljes engedélyezési folya-

mat, a kivitelezés tavaly 
június közepén kezdődött 
és mára befejezéshez köze-
li állapotba jutott. Jelenleg 
a létesítmény próbaüzem 
alatt áll, áram folyik a veze-
tékekben-hangzott el. – Az 
építési folyamat minden 
részletében környezetba-
rát, betonmentes techno-
lógiákra és építőanyagokra 
támaszkodott, a beruházó 
is kifejezetten ezt kérte 
a kivitelezőtől. A műkö-
dés során egy monitoring 
rendszer méri a panelek 
és a környezet hőmérsék-
letét. Kollégáimmal egész 
nyáron itt dolgoztunk, 
nem tapasztaltunk távoli 
területeken mért környe-
zeti hőmérséklethez ké-
pest változást,  a növényzet 
lett dúsabb a napelemek 
árnyékában- válaszolt kér-
déseinkre Buda József.  A 
napelemes szakembertől 
megtudtuk, hogy 25 éves 
élettartamra számítanak a 
naperőmű működését ille-
tően, utána gyakorlatilag 
problémamentes a rekulti-
váció, akár azonnal vissza-
állítható a mezőgazdasági 
hasznosítás. A naperőmű 
területén a gyommente-

sítést vegyszermentesen, 
kaszálással oldják meg, 
amelyet egy szolnoki cég, 
mint külső vállalkozó vé-
gez el. A beruházáson kö-
zel négyszázan dolgoztak 
az elmúlt időszakban, az 
üzemeletetés ennél jóval 
kevesebb emberrel meg-
oldható, öt szellemi dolgo-
zó állandó jelenlétével és 
a panelek mosásával, ka-
szálással összefüggésben 
foglalkoztatnak majd hoz-
záértő külső embereket. A 
környéken élők, gazdál-
kodók, földtulajdonosok 
részéről pozitív volt mind-
végig a hozzáállás, örültek 
annak is,  hogy jó minősé-
gű, szilárd útburkolatokat 

kapott a beruházás során 
a terület, megújultak, jól 
használhatóvá váltak a 
környékbeli mezőgazda-
sági utak. Dobó Zoltán 
polgármester hasznosnak 
ítélte a látogatást, mint el-
mondta, arra voltak legin-
kább kíváncsiak, hogy egy 
100 hektárnál is nagyobb 
naperőmű milyen látványt 
és környezeti terhelést je-
lent. – Az itt dolgozó fi-
atal mérnökcsapattól, a 
befektetők képviselőitől 
minden felmerült kérdé-
sünkre választ kaptunk, 
személyesen úgy látom, 
hogy Tapolca is jól járhat 
egy hasonló beruházással-
fogalmazott.  /Töreky/

Tapasztalatokért utaztak el a Szolnok környéki naperőműhöz

A Szolnok melletti naperőmű már próbaüzem alatt 
áll, áramot termel                                                        Fotó: tl

Egy lehetséges kerékpár-
út kialakítását a 77-es út 
fejlesztésével párhuza-
mosan, valamint a tele-
pülésrendezési eszközök 
módosítását tűzte napi-
rendre a város képvise-
lő-testülete hétfői ülésén. 
A képviselők túlnyomó 
többsége azt az elképze-
lést támogatta, hogy in-
kább a városon kívül, a 
Déli elkerülő út mentén 
haladjon a jövőbeli kerék-
párút.  

Jelenleg több nagy kerék-
párút fejlesztési elképzelés 
is érinti Tapolcát,  ilyen  a 

Sümeget és Tapolcát össze-
kötő tervezett kerékpárút 
(Balaton-Rába Országos 
Kerékpárút-törzshálózatá-
nak része), a Tapolcát Szig-
ligettel összekötő, Tapolcát 
a balatoni kerékpárút há-
lózatba bekapcsoló kerék-
párút beruházás, valamint 
a legutóbbi a 77. számú 
főút mentén a Veszprém 
és Lesencetomaj útvonal, 
amely szintén érinti váro-
sunkat. Ezek mellett ismert 
elképzelés, egy Tapolca 
-Zalahaláp kerékpárút jö-
vőbeli megvalósítása is. 
Tehát a város határaihoz a 
talán nem túl távoli jövő-

ben hét bekötőúton, több 
kerékpárút kapcsolód-
hat. – Ezek a fejlesztések 
nem állnak meg a város 
határainál, a kerékpáro-
sok úti céljai nyilvánvaló-
an Tapolca látványosságai 
lesznek, például a Fő tér, 
Malom-tó, Tavasbarlang. 
Ahhoz, hogy a kerékpáros 
turizmust a városba lehes-
sen irányítani, Tapolcának 
belső kerékpáros hálózatra 
van szüksége – írja az elő-
terjesztő, Gyarmati Tamás 
főépítész, aki – úgy véleke-
dett- a város egy nagy lehe-
tőséget szalaszt el, ha nem 
támogatja a belső - városi 
közlekedésbe integrált jö-
vőbeli kerékpárutat.
Többszöri képviselő-testü-
leti és tervezői konzultáció 
után a NIF Zrt. által meg-
bízott Speciálterv Építő-
mérnöki Kft. három elkép-
zelhető nyomvonalat jelölt 
ki a Tapolca várost érintő 
szakaszon. A turisztikai bi-
zottság hat igen és két nem 
szavazattal a város mellett, 
a Déli elkerülő út mentén 
elhaladó kerékpárút válto-
zatot preferálta. A testület 
később név szerint szava-
zott, ahol Dobó Zoltán, Bu-
zás Gyula, Dr. Décsey Sán-
dor, Pass Sándor, Puskás 
Ákos, Tölgyes Zsolt, Tóth 
Bálint igen szavazatával a 

város mellett haladó ke-
rékpárutat támogatta, erre 
nemmel szavazott Máté 
Sándorné és Takács Gábor. 
Ők a belvárosba bevezető, 
a városi nevezetességeket 
érintő belső kerékpárút 
hálózat mellett voksoltak. 
Az ellenzők szerint, a vá-
ros parkolási lehetőségeire 
és közlekedésére lenne ne-
gatív  hatással egy városba 
behozott kerékpárút. Ta-
polca Város Önkormány-
zata a településrendezési 
eszközök módosítását is 
megszavazta. A település-
rendezési eszközök módo-
sítása jelenleg négy eljárást 
jelent: a Tapolca-Sümeg 
között tervezett kerékpár-
út, a Tapolca, 0222/1 hrsz. 
ingatlanon tervezett EON 
alállomás, a 2774 hrsz-ú 
ingatlanon lévő autóbusz-
pályaudvar, a Stadion utcai 
terület, a kórház, a diszeli 
4012 hrsz. és egyéb terüle-
teket érintve.  A dokumen-
tációkról korábban érintett  
helyi szervezetekkel és a 
lakossággal is egyeztettek. 
A turisztikai bizottságon 
egy ellenszavazattal, tes-
tületi ülésen a végleges 
döntés pedig ellenszavazat 
nélkül született meg. A két 
napirend a mellékletekkel 
együtt megtekinthető a 
tapolca.hu oldalon. /tl/

Kerülje vagy haladjon a városban a jövő kerékpárútja?

Gyarmati Tamás főépítész szerint nagy lehetőség a ke-
rékpárút, a testület többsége úgy véli, közlekedési, par-
kolási problémákat okozna                                              Fotó: tl
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... Folytatás a címoldal-
ról... A MOL-Új Európa 
Alapítványa által meghir-
detett VárosFa program 
keretében igényelte és 
kapta meg a város a pla-
tánfa csemetéket, melyek 
kiültetését az önkormány-
zat városüzemeltetési cé-
gének dolgozói  végezték 
el és az erdészet munka-
társai ellenőrizték. Dobó 
Zoltán polgármester ér-
deklődésünkre elmond-
ta, az önkormányzat el-
végezte a Malom-tónál 
a szakemberek által ve-
szélyesnek minősített fák 
kivágását, ám ott is min-
den kivágott fa helyett 
újakat telepítenek majd. 
A köztéri ültetéseket 
egyébként minden eset-
ben a közműtérkép figye-
lembevételével, előzetes 
egyeztetések után hajtják 
végre. Amennyiben ma-
gánszemélyek, illetve civil 
szervezetek vesznek részt 
a város zöldítésében, te-
hát fákat szeretnének ki-
ültetni, úgy azt a későbbi 
problémák elkerülése mi-
att nekik is egyeztetniük 
kell az önkormányzat ille-
tékes hivatalával- tudtuk 
meg. /Töreky L./

Saját helyiséget kapott a várostól a 15 éves polgárőrség
Még felújításra és bútoro-
zásra szorul, de már bir-
tokba vehették az érintet-
tek azt a Berzsenyi utcai 
kis önkormányzati helyi-
séget, amely mostantól 
a polgárőrök bázisa lesz 
Tapolcán. A helyszínen 
tartott  szerény átadó ün-
nepségen a városvezetés, 
a helyi rendőrkapitány és 
a kapitányság több kép-
viselője is jelen volt az el-
múlt hét szombaton.

A megjelenteket, köztük 
az első tapolcai polgárőr 
egyesület alapító tagjait, 
Domán Gábort és Vörös 
Bélát, a város polgármes-
terét és alpolgármestereit, 
a tapolcai rendőrkapitányt 
és kollégáit, Tölgyes Zsolt 
önkormányzati képviselő, 
a helyi polgárőrség vezető-
je köszöntötte. Elmondta, 
a most megkapott iroda 
alkalmas lesz arra, hogy ál-
landó találkozóhelye, pihe-
nő, illetve melegedő helye 
legyen a szolgálatban lévő 
polgárőröknek, továbbá 
ruházataikat, felszerelése-
iket, irataikat is itt tudják 

majd tárolni. Dobó Zoltán 
polgármester is szólt a je-
lenlévőkhöz. Rámutatott, 
a város és a rendőrség kö-
zös érdeke, hogy jól érez-
hető közbiztonság legyen 
a városban, ebben pedig 
Tapolca önkormányzata, 
a rendőrség és a polgárőr 
szervezet közösen tud jó 
irányba lépni. – A polgár-
őrségen belül tevékenyke-
dő civilek pedig képesek 
arra, hogy megtalálják 
annak lehetőségét, hogy 
törvényes módon, a társa-
dalmi kohéziót is erősítve 
tegyenek a köz-és vagyon-
biztonságért, ugyanakkor 
tevékeny szerepet vállalja-
nak a helyi rendezvények 
biztosításában is-fogal-
mazott. A polgármester 
köszönetet mondott min-
denkinek, aki vállalta, vál-
lalja a polgárőr szolgálattal 
járó nehézségeket, kérte, 
hogy aki tudja, támogassa 
adományokkal a polgárőr 
iroda felújítását, a bebúto-
rozást, de megígérte, hogy 
a  város is segítséget nyújt 
majd mindezekben.
Az átadót követően a je-

lenlévők a városi sportte-
lepen találkoztak, ahol gu-
lyáspartit tartottak, előtte 
azonban a helyi rendőrség 
és tűzoltóság szakembe-
rei mutatták be technikai 

eszközeiket. Bódis István 
jóvoltából pedig látványos, 
izgalmas és tanulságos 
rendőrkutyás bemutatót is 
megtekinthettek a résztve-
vők. /Írás, fotó: Töreky L./

Tölgyes Zsolt és Domán Gábor alapító tag az átadón

Idén is az uzsai közös-
ségi ház adott otthont 
a Tapolca és Környéke  
Nyugdíjasok Egyesülete 
Idősek napi ünnepségé-
nek október 14-én, pén-
teken.

A mindig jó hangulatú 
és népszerű nyugdíjas 
eseményre közel szá-
zan érkeztek Tapolcáról 
és a környék több tele-
püléséről. A jelenlévők 
köszöntőket, ünnepi 
gondolatokat hallgattak 
meg többek között az 
egyesület elnökétől, Kál-
mán Bélától, illetve ve-
zető tisztségviselőktől, 
köztük Meskó Lászlótól, 
a Magyar Nyugdíjasok 
Országos Szövetségé-
nek főmunkatársától. Ő 
arra a tényre mutatott rá, 
hogy a nyugdíjas ember 
nem eltartottja a társada-
lomnak, hanem jogosan 
kapja vissza azt, amit ko-
rábban a társadalomnak 
adott és ma is ad. – Kö-
zösségünk megmutat-
ja mi az a szolidaritás, 
példamutató az össze-
tartásban, megmutatja 
a fiatalok számára, hogy 
a közösségnek mekko-
ra ereje van-tette hozzá. 
Dobó Zoltán tapolcai 
polgármester elsőként 

a rendezvénynek méltó 
helyszínt biztosító uzsai 
önkormányzatnak mon-
dott köszönetet, majd 
személyes élményeit is 
megosztva a jelenlévők-
kel, korosztálya nevében 
köszönte meg mindazt 
“a kedvességet, tudást, 
bíztatást” amiben az idő-
sebb generáció részesíti 
a fiatalokat. Az esemény 
hagyományosan alkal-
mat biztosít a nyugdíjas 
szervezetnek arra, hogy 
köszöntsék a 80. élet-
évüket betöltőket: Buzás 
Miklósnét (Tapolca), Szí 
Benedek Józsefnét (Uzsa) 
és Vers Józsefnét (Gyu-
lakeszi) és a 90 éveseket: 
Muth Ferencnét (Tapol-
ca) és Fülöp Lajosnét 

(Lesenceistvánd). Forgó 
József (Uzsa) személyé-
ben pedig egy 90 éves 
tagtárssal is büszkél-
kedhet idén az egyesü-
let- tudtuk meg.  Később 
tapolcai és környékbeli 
kulturális csoportok és 
egyéni fellépők, többek 
között a Csobánc Nép-
dalkör, lesenceistvándi 
színjátszók, a Batsányi 
Vegyeskar és Császár 
Lászlóné Anikó produk-
cióit tekintették meg a 
jelenlévők, majd közös 
ebéd, illetve az esti órákig 
tartó élőzenés-táncos dél-
utáni programmal foly-
tatódott az idősek napja 
alkalmából szervezett ün-
nepi esemény Uzsa kul-
túrházában. /Töreky L./

Uzsán ünnepelték meg az Idősek Világnapját

Közel száz időskorú tagtárs ünnepelt                   Fotó: tl

- Mi, a TBLÁI Batsányi 
János Magyar – Angol Két 
Tanítási Nyelvű Tagintéz-
ményének 16 pedagógusa 
ma, 2022. október 14-én 
sztrájkkal tiltakozunk 
a közoktatás méltatlan 
helyzete miatt. Szeretnénk 
felhívni a törvényhozók 
figyelmét a súlyos problé-
mákra, az ezek megoldá-
sára irányuló párbeszéd 
hiányára. Nincs tanár, 
nincs jövő!  A helyi peda-
gógusok a közleményü-
ket, amelyet a Tapolcai 
Médiának is eljuttattak, 
egy Széchenyi idézettel 
zárták:  “Egynek minden 
nehéz. Soknak semmi sem 
lehetetlen.”

 

Információink szerint, a 
Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola székhelyin-
tézményben 2x2 órában 
mintegy 20-an, a Batsányi 
tagintézményben – ahogy 
az a közleményben szere-
pel-  2x4 órában 16 dolgozó 
fejezte ki tiltakozását a hazai 
közoktatás jelenlegi helyze-
te miatt. A Kazinczy tag-
intézményben 14-én nem 
tartottak tiltakozó akciót 
(korábban ezt megtették), 
de jelezték, szolidarítanak 

kollégáikkal: „Szolidaritást 
vállalunk a budapesti Köl-
csey Ferenc Gimnáziumból 
elbocsátott tanárokkal, és a 
polgári engedetlenségben 
részt vevő tanártársaink-
kal. Tisztességes béreket 
és szakmai egyeztetéseken 
alapuló változásokat köve-
telünk tanítványaink jövő-
je érdekében!”  Egy rövid 
facebook bejegyzésből azt 
is megtudtuk, hogy ezúttal 
a Batsányi János Gimnázi-
um tanárai is csatlakoztak 
az országos tiltakozáshoz. 
/Töreky L. Fotók: facebook/

Helyi iskolák a sztrájkban

A Bárdos Lajos 
Általános Iskola 
minden
tagintézményében, 
de a város
gimnáziumában is 
tiltakoztak
a pedagógusok
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Eredetileg a régi közte-
mető ravatalozójának 
felújításában gondolko-
dott a város, ám az épület 
szakértői vizsgálata kide-
rítette, a felújítás helyett, 
annak elbontása, illetve 
egy új épület megépítése 
a racionális megoldás.

A részletes terveket a 
napokban ismertették a 
döntéshozók előtt a ter-
vező iroda képviselői. 
Dobó Zoltán polgármes-
ter lapunk érdeklődésre 
elmondta, a nagyjából 

egy éve lezajlott szakértői 
vizsgálat olyan súlyos sta-
tikai problémákat tárt fel a 
ravatalozó esetében, ame-
lyek egyértelműsítették, 
hogy egy új ravatalozó 
felépítésére van szükség. – 
Megbíztunk a tervezéssel 
egy építész irodát, amely 
nagy tapasztalatokkal bír 
ilyen épületek tervezésé-
ben, illetve egyházi kap-
csolatokkal is rendelkezik. 
Első körben elkészült né-
hány koncepció, amelyet 
a történelmi egyházak-
kal, temetkezési vállalko-

zókkal, a hivatal műszaki 
osztályának és főépítészé-
nek bevonásával, később 
az önkormányzati kép-
viselők véleményezése, 
választása után szűkítet-
tünk le egyetlen tervre. 
Mostanában  készült el a 
részletes, látványtervek-
kel is kiegészített tervrajz, 
úgy tapasztaltam, minden 
résztvevő megelégedésé-
re- mondta el a polgár-
mester, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy legkorábban 
2024-re készülhet el az 
új  ravatalozó. A közhi-
edelemmel ellentétben 
egyébként még mindig a 
régi köztemetőben ma-
gasabb a temetkezések 
száma igaz, ott ma már az 
urnás temetések vannak 
többségben. Az építkezés 
miatt a városvezetés úgy 
döntött, hogy egy burko-
lattal látja el a temetői ká-
polna előtti részt, ez már 
meg is valósult, hamaro-
san a kápolna lépcsőjét 
is felújítják, ott zajlanak 
majd a szertartások, amíg 
a ravatalozó nem készül 
el. /Töreky L./

2024-re készülhet el az új ravatalozó

Ilyen lesz, ha elkészül a temetői beruházás     Fotó: önk.

Tapolca nagycsoportos 
óvodásait  látta vendégül 
egy közös élményfestésre 
Varjas Judit, a Halas lép-
cső ötletgazdája és meg-
alkotója a Malom-tónál 
október 7-én.

A helyi művész nem csak 
tapolcai köztéri munkáin 
dolgozott az elmúlt he-
tekben, hanem a közel-
múltban  egy művészeti 
pályázaton is indult, ahol 
elnyerte  a közönségdíjat. 
A díj egyben 50 ezer fo-
rint jutalmat is jelentett 
számára. Ezt az összeget 
még bőségesen kiegészí-
tette, megtöbbszörözte 
Judit, hogy a rengeteg fa 
halacskát, műanyag lapot, 
festéket, ecsetet megvásá-
rolhassa belőle. Közben  
felvette a kapcsolatot a ta-
polcai óvodák vezetőivel , 
akik – mint fogalmazott- 
a szülők beleegyezésével 
örömmel csatlakoztak 
a kezdeményezéshez. A 
Malom-tónál életre hí-

vott élményfestésen vé-
gül – napfényes időben és 
hangulatban – szebbnél-
szebb alkotások születtek. 
Varjas Judit köszönetet 
mondott a város vezetésé-
nek, önkormányzati kép-
viselőinek, köztük Puskás 
Ákos alpolgármesternek  
és Tölgyes Zsolt önkor-
mányzati képviselőnek, 
az Egységben Tapolczáért 
Egyesület tagjainak, akik 
nem csak segítettek lebo-
nyolítani a rendezvényt, 
de több doboznyi édes-
séggel is kedveskedtek a 
kicsiknek. Köszönet járt a 
Varjas családnak a segít-
ségért és a kiosztott 200 
darab almáért, de többek 
között Végh Tamásnak, a 
Tópart Bisztró tulajdono-
sának és munkatársainak 
is, akik teával és pogácsá-
val kínálták a gyermeke-
ket és kísérőiket. Az él-
ményfestést közös fotózás 
és a kicsik ajándékozása 
zárta a helyszínen.  /fotók, 
írás: Töreky L./

Napfényes élményfestés az 
ovisoknak Varjas Judittól

Ajándékozással és fotózással zárult a vidám nap Fotó: tl

Petőfi költészete szóban és képeken

A Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola szék-
helyintézmény 7.z osz-
tályának diákjai rend-
hagyó irodalom órára 
kaptak meghívást a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központba, ahol a szer-
vezők jóvoltából játé-
kosan ismerkedhettek 
Petőfi költészetével a na-
pokban.

A művelődési intézmény 
aulájában nemrégen nyílt 
Szeptember végén… 
című, helyi alkotók mű-

veiből összeállított  kép-
zőművészeti kiállítás té-
mája, ahogy a tárlat címe 
is sugallja:  Petőfi és köl-

tészete. A  fiatalokat Bar-
czáné Tóth Boglárka kö-
szöntötte, aki elmondta, 
hogy a képzőművészkör 
néhány tagja, köztük Ve-
rebélyi Zoltán és Horváth 
Róbert is megfestették 
kedvenc Petőfi versüket. 
A művelődési intézmény 
vezetője arra kérte a di-
ákokat, hogy hallgassák 
meg Verebélyi Zoli bácsi 
előadását az amatőr kép-
zőművész alkotások és a 
Petőfi versek kapcsolódá-
sáról, majd ismerjék fel 
és társítsák a költő verseit 
a tárlat képeihez. Végül a 

Tapolcai Média kamerája 
előtt szavalatok hangzot-
tak el a tanulóktól a versek 
ihlette festmények előtt:  a 
János vitézből Barcza Ger-
gő Péter idézett, A puszta 
télent Novák Berta sza-
valta. Szabó Krisztina a 
Jövendölés című versből 
olvasott fel, a Nemzeti dal 
egy részletét Vas Levente 
adta elő.  A Sári néni című 
Petőfi költeményt Szabó 
Zalán, Az Alföldet Orbán 
Dániel idézte, Kovács Lili 
pedig az Anyám tyúkjából 
mondott el egy részletet. 
         /írás, fotók: Töreky L./

Tapolcai festmények előtt szavaltak a hetedikesek Fotó: tl

Felismerték a képek témáját és szavaltak a diákok

Korábban
Verebélyi Zoltán 
és Horváth Róbert 
helyi alkotók
megfestették
kedvenc Petőfi 
versüket, ezekhez 
kapcsolódott a 
játék
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15 éve létezik a Tanúhegyek Egyesület
Másfél évtizede, 2007. 
február 26-án,  a Hotel 
Gabriella éttermében 
tartott alakuló ülés óta 
ismerjük a Tanúhegyek 
Egyesület nevét. 17 tag-
gal indultak, ma közel 
száz tagja van a civil 
szervezetnek. A 15 éves 
fennállást október 14-
én, pénteken a diszeli 
Csobánc Művelődési 
Házban ünnepelték meg 
az érintettek.

Sabján Géza elnök rövid 
köszöntő gondolatait kö-
vetően, egy perc néma fő-
hajtással emlékeztek meg 
az elhunytakról. Novák 
Istvánné, mint az egye-
sület “krónikása” emlé-
kezett vissza az elmúlt 15 
évre, a megalakulástól, 
egészen a mai napig fel-
elevenítette az egyesületi 
történéseket, a szerveze-
ten belül folyó munkát, az 
elmúlt évek eredményeit, 
örömeit. Elhangzott, a 

tagság mára gyakorlatilag 
kicserélődött, de az aktív 
korúakból is gyakorlati-
lag nyugdíjassá váltak a 
legtöbben. – Rendszeres 
résztvevői vagyunk a vá-
rosi eseményeknek, ápol-
juk a bányász hagyomá-
nyokat, megemlékezünk 
nemzeti ünnepeinkről, 
kirándulunk, évforduló-
kat ünneplünk együtt, de 
odafigyelünk idős tagtár-
sainkra is. Ma a tíz alapí-
tó tagból (Makra Károly 
elnök, Novák Istvánné 
alelnök, Komoróczi József 
gazdaságis, Dr. Nádori 
László, Balázsné Kiss Éva, 
Bíró József, Buzás Gyu-
la, Hervay Katalin, Kiss 
László, Varga Károlyné), 
csak hárman maradtunk 
az egyesületben, de az 
eredeti célokat szem előtt 
tartjuk, tovább munkál-
kodunk városunk és a 
térség javára. Életben ma-
radásunk anyagi oldalát 
a Tapolca város önkor-

mányzatának támogatása 
és pályázatokon való rész-
vételeink segítik- hangsú-
lyozta Novák Istvánné. 
Dobó Zoltán polgármes-
ter pohárköszöntőjében 
Tapolca város nevében 
szólt a Tanúhegyek Egye-
sület jelenlévő tagjaihoz. 
Örömét fejezte ki, hogy 
immár 8-9 éve jó együtt-
működés, példaértékű 
kapcsolat van az egyesü-
let és az önkormányzat 
között, mindkét fél javára.
– Igaz a mondás, hogy 
ki mennyit ad, annyival 
válik többé. A Tanúhe-
gyek Egyesületről el tu-
dom mondani, hogy év-
ről-évre egyre többé vált. 
Csak azt tudom kívánni, 
hogy maradjon ez mindig 
így… - fogalmazott Dobó 
Zoltán. A rendezvény va-
csorával, poharazgatással, 
beszélgetésekkel illetve 
a Batsányi Táncegyüttes 
előadásával folytatódott a 
helyszínen. /Írás, fotó: tl/

Pohárköszöntő a rendezvényen. Jó az együttműködés a város és az egyesület között

A fehér bot napjának 
célja, hogy felhívja a 
figyelmet a vakok és 
gyengénlátók sajátos 
helyzetére, társadalmi 
beilleszkedésük segí-
tésére figyelmeztet. Az 
alkalomból összehívta 
tapolcai és környékbe-
li tagtársait a Vakok és 
Gyengénlátók Veszprém 
Megyei Egyesületének 
Tapolca Kistérségi Cso-
portja a polgármesteri 
hivatal udvari tanácster-
mébe. Az október 12-i 
eseményre meghívták a 
szervezők az egyesület 
megyei elnökét és Tapol-
ca polgármesterét is.

A  rendezvény elején  a 
Kazinczy Ferenc tagintéz-
mény diákjai adtak elő egy 
szép és megható verses-
dalos produkciókból álló 
csokrot. A fiatalok műso-
rában egymás megbecsü-
lése, az idősek tisztelete, 
szeretete és persze a  szé-
pen csengő dallamok kap-
tak hangsúlyt. A látássérült 
tagtársakat elsőként Gábor 
Istvánné az egyesület helyi 
elnöke köszöntötte, beszélt 
a fehér bot napjának jelen-
tőségéről, megköszönte és 
méltatta Tapolca önkor-
mányzatának és polgár-
mesterének  támogatását. 
Csehné Huszics Márta me-
gyei elnök örömét fejez-
te ki, hogy vannak olyan 
emberek a szervezetben 

és azon kívül is, akik azért 
tevékenykednek, hogy a 
többieknek jobb legyen, 
de azokat is példaként ál-
lította a közösség elé, akik 
értéket akarnak és tudnak 
teremteni.  – Rendkívül 
büszke vagyok azokra, 
akik a látássérülésük el-
lenére munkát találnak, 
megfelelve a magas elvá-
rásoknak, vagy valamit 
létrehoznak, alkotnak  az 
irodalom, vagy éppen kép-
zőművészet különféle te-
rületén- mondta a megyei 
elnök, majd néhány verset 
olvasott fel gyengénlátó 
szerzők tollából. Csehné 
Huszics Márta arra is rá-
mutatott, hogy ma már 
számos technikai megol-
dást fejlesztettek ki a fo-
gyatékkal élők számára, 
amelyek nagy segítséget 
nyújtanak a munkában és 
a mindennapokban, érde-
mes ezeket használni, de 
nagyon fontos az is, hogy 
a fogyatékkal élő emberek 
bizalommal forduljanak 
környezetük felé, szívvel 
adjanak és fogadjanak dol-
gokat- hangsúlyozta. Dobó 
Zoltán polgármester  a vá-
ros nevében köszöntötte 
a fehér bot napját ünnep-
lő tagságot és ígéretet tett 
a vakok és gyengénlátók 
helyi szervezetének továb-
bi  támogatására, kéréseik 
meghallgatására és lehető-
ség szerinti teljesítésére
          /írás, fotók: Töreky L./

A fehér bot napja alkalmából 
köszöntötték tagtársaikat

Gábor Istvánné elnök virággal köszönti a jelenlévőket 

A Kazinczy tagintézmény kisdiákjai verseket és da-
lokat adtak elő a  térség látássérültjeinek                           

Az állatok világnapja 1931 
óta október 4-e, Assisi 
Szent Ferenc halálának 
napja. Csak egy világ-
nap a sok hasonló közül, 
ami ideig óráig a média 
segítségével felhívja a fi-
gyelmet valamire, ami 
mindennapi gondjaink 
közepette nem   jutna 
eszünkbe. Szóval van vi-
lágnapja az állatoknak is. 
Ilyenkor legtöbbünk per-
sze kutyákra, macskákra, 
papagájokra gondol, ke-
vésbé egy cserebogárra, 
szúnyogra, egy rókára, 
vagy éppen egy szarvas-
marha borjúra, amely 

- még kimondani is kel-
lemetlen- hamarosan egy 
vágóhídon végzi. A Föld 
egy olyan hely, amely (lát-
szólag) az ember uralma 
alatt áll. Az emberiség 
számára az állat csak a 
biológiai sokszínűség ré-
sze, a táplálkozási lánc 
fogaskereke, a bogrács-
ban rotyogó pörkölt alap-
anyaga,  ritkán a szeretet 
tárgya. „A kutyák elhite-
tik az emberekkel, hogy 
istenek, a macskák viszont 
rádöbbentik az embereket 
arra, hogy nem azok”- 
olvastam valahol és régi 
kutya-macska tartóként 
jó meglátásnak éreztem. 
Szerintem az ember nem 

Isten, de sokan szerep-
tévesztésben vannak. Az 
állat pedig minden eset-
ben áldozat: még akkor is, 
amikor elmorzsolunk egy 
szúnyogot, eltaposunk 
egy szorgoskodó hangyát, 
lelőjük a tyúkra is éhes ró-
kát, vagy a legelésző őzet. 
Nem vagyok naiv, nem hi-
szem, hogy mindez teljes 
mértékben kiküszöbölhe-
tő, de nagyon hinni aka-
rok benne, hogy nem ez a 
létezésünk szubsztanciája. 
Ha valamiért, akkor talán 
a fenti gondolatok jegyé-
ben érdemes magunkba 
révedni, ha máskor nem, 
akkor az állatok világnap-
ján.                  Töreky László

JEGYZET



6    TAP     LCAI ÚJSÁG OKTATÁS - VALLÁS - KULTÚRA 2022. október 21.

Terményáldás, októberi 
közös áhítat és futóver-
seny is szerepelt az el-
múlt napok, hetek iskolai 
foglalkozásai, történései 
között, de megalakultak 
a tehetséggondozó és 
művészeti műhelyek is a 
Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Általános 
Iskolában- tájékoztatott 
az iskolavezetés.

A “teremtés hete” alkal-
mából a Veszprémi Fő-
egyházmegye által meg-
hirdetett „Mit suttog az 
erdő?”című rajzpályázat 
díjazottjai az iskola ok-
tóberi közös áhítatán 
vehették át elismerő ok-
leveleiket. A megyei ver-
seny díjazottjai az 1-2 
évfolyamos tanulók kate-
góriájában Ryszka Emma 
(1.), Juhász Tamara (2.) 
és Bognár Olívia (3.) vol-
tak. A 3-4. évfolyamosok 
között Kundermann Ákos 
lett az első, őt Balogh Flóra 
és Zengői Róbert követte a 
képzeletbeli dobogón. Az 
5. évfolyamosoknál Papp 
Aliz végzett az élen ,  Ká-
rolyi Noémi a 2., Nagy Vi-
vien a 3.lett.Elismerésben 

részesültek azok a diákok 
is, akik a Tapolcán meg-
rendezett FÖLDönfutók 
regionális futóversenyen 
kiemelkedő helyezést 
értek el. Lajos Anna 1. 
lett, Zengői Laura 2. lett 
a korcsoportjában. A 4. 
korcsoport fiúknál Nemes 
Lénárd állhatott a dobogó 
legfelső fokára. Hagyo-
mányteremtő jelleggel 
október 5-én az iskola 
tanulói terményáldással 
egybekötött diákmisén 
vettek részt. A szentmisén 
az osztályok által kosa-
rakba gyűjtött terménye-
ket Csonka Nándor atya 
az iskola lelki igazgatója 
áldotta meg, majd a kö-
zösség együtt adott hálát 
teremtett világunk érté-
keiért. Az intézmény új 
iránya a magasabb szintű 
gimnáziumi felkészülés 
megalapozása is. A ter-
mészettudományos oldal 
megerősítését és az első 
tanult idegen nyelv alapo-
sabb elsajátítását segítik 
elő az idei tanévben in-
dult szakkörök. Alsó ta-
gozaton a természetisme-
reti előkészítő foglalkozás, 
illetve felső tagozaton be-

vezetett új szakkörünk az 
“IRÁNYTŰ”, mely angol 
nyelvű természetjáró te-
hetséggondozó szakkör. 
A szakköri foglalkozáso-
kon a gyermekek angol 
nyelven ismerhetik meg 
környezetünk nevezetes-
ségeit és értékeit, és kü-
lönböző élethelyzetekben 
alkalmazhatják angol-
tudásukat. A művészeti 
csoportok létrehozása és 
működése egy plusz lehe-
tőséget jelent a gyermek 

részére, hogy a művé-
szi önkifejezés, kulturá-
lis életben való részvétel 
révén gazdagítsák önis-
meretüket, emberi viszo-
nyaikat, eligazodjanak a 
világban. A művészi ké-
pességek fejlesztése három 
irányban valósul meg: 
zene, tánc és képzőmű-
vészet, ezért megalakult 
a  „Zene- bona művésze-
ti műhely”, A „Kézmű-
ves Művészeti Műhely”, a 
„Kerekerdő Népi játékok 

és néptánc tehetséggon-
dozó műhely”, de hetente 
művészi torna foglalkozá-
sokat is tartanak. A felső 
tagozaton a „Mazsorett 
művészeti műhely” fog-
lalkozásai keretében to-
vább működik versenyzői 
szinten iskolánk mazso-
rett csoportja, a „Tapolcai 
Mazsorett és Zászlófor-
gató Csoport”- szerepelt 
az intézmény tájékoztatá-
sában. /isk. inform. alap-
ján:/Írás, fotó: tl/

A “teremtés hete” – “műhelyeket” is életre hívtak a művészi készségek fejlesztésére

A katolikus iskola folyosójának fala a gyerekek munkáját és szépérzékét dicséri

A földgáz árának, s vele 
a távfűtés költségeinek 
drasztikus emelkedé-
se miatt, a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum 
megváltozott rend sze-
rint biztosítja szolgálta-
tásait jövő héttől a fűtési 
szezon végéig.

Lapunkat Dr. Décsey Sán-
dor igazgató tájékoztatta 
a változásokról. – Tavalyi 
fűtési költségünk 750 ezer 
forint volt, ez idén hason-
ló tél esetén már 10.3 mil-
lió forint lenne. Ezt nem 
tudjuk kigazdálkodni és 
a várostól sem várhatjuk 
el, hogy vállalja a jelentős 
plusz terhet. Ezért októ-
ber 22-től már egyik in-
tézményegységünk sem 
fog kinyitni. Október 
25-én,  keddtől,  a ked-
di, szerdai és csütörtöki 
napokon reggel 8 és 16 
óra között lesz lehetőség 
könyveket kölcsönözni és 

visszahozni. Mivel ekkor 
már legfeljebb csak tem-
peráló fűtés lesz az épü-
letben, ezért olvasóink 
már nem tartózkodhat-
nak a könyvtárban. Az ol-
vasói igényeket e-mailben 
és telefonon egyeztetve 
elégítjük ki, úgy, hogy a 
könyveket, dokumentu-
mokat az épület bejáratá-
nál adjuk ki az olvasóknak 
egyeztetett időpontban. A 
lejárt kölcsönzési idők-
ről szóló felszólítások 
e-mailben, levélben men-
nek ki majd az érintet-
tekhez. A megszokott és 
népszerű alapszolgálta-
tások, mint például fo-
lyóirat olvasó értelemsze-
rűen nem működik majd 
a tél folyamán. Azonban 
új könyveket továbbra is 
vásárolunk, ezekről in-
ternetes felületeinken 
rendszeresen hírt adunk 
majd. Kiszállítást kizá-
rólag azt külön igénylő, 
idős, illetve kisgyermeket 
nevelő olvasóink számára 
biztosítunk.  A múzeum 
esetében úgy döntöttünk, 
hogy a gyűjtemény meg-
tekintése – még ha nagy-
kabátban is-  de  előre 
egyeztetett időpontokban 
lehetséges lesz. /tl/

Könyvet keddtől, a bejáratnál
ad ki a városi könyvtár
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Kitűnő eredménnyel teljesítette a Spartathlont Nagy Miklós
Nagy Miklós, a Tapolcai 
Trappolók futója élete 
legnagyobb sportkihí-
vását teljesítve célba ért 
a Spartathlonon. Óriá-
si összefogás, hatalmas 
akaraterő és kimagasló 
eredmény, talán ezek 
azok a szavak, melyek 
legjobban jellemezték a 
megmérettetést.

A Spartathlon egy 246 ki-
lométeres ultramaratoni 
futóverseny Görögország-
ban, Athén és Spárta kö-
zött. Az 1983 óta évente 
rendezett verseny szept-
ember utolsó péntekén 
rajtolt és a futók az Akro-
polisz lábától Leonidász 
király, Spárta főterén álló 
szobráig futottak. Földesi 
József, a Tapolcai Trap-
polók Egyesület elnöke, a  
2018-as verseny indulója 

és a tavalyi Spartathlon 
kísérő-segítője ismertette 
az útvonalat: „- Történel-
mi helyszíneken vezet vé-
gig az út. A futók Athén 
belvárosából a tengerpart 
felé futnak, és Elefszína, 
Megara és Kineta érinté-
se után, 78,5 kilométernél 
érik el a Korinthoszi-csa-
tornát. A csatorna után a 
Peloponnészosz-félszige-
ten az ókori Korinthosz, 
Nemea és Lürkeia után, 
159 kilométernél érik el a 
közel 1200 méter magas 
Parthenio-hegyet, ahol 
Pheidippidész a monda 
szerint találkozott Pan is-
tennel. A hegyet követően 
Nesztani és Tegea érintése 
után érik el Spártát a fu-
tók. A cél Spárta pálma-
fákkal övezett főterén, Le-
onidász király szobránál 
van és a verseny Leonidász 

lábának megérintésével ér 
véget.”
Miklós elszántsága, kitar-
tása, még a verseny után 
pár nappal is erőteljesen 
érezhető. Nem tudok olyat 
kérdezni, amire ne széles 
mosollyal arcán, elégedet-
ten válaszolna. Minden 
akadályt és nehézséget,- 
aminek a tizede is elég 
lenne egy átlagembernek, 
hogy feladja a versenyt,- 
olyan könnyedséggel ke-
zelt, melyre nincsenek 
szavak. Ő magának szere-
tett volna bizonyítani. És 
ez maximálisan sikerült 
is. Idén 27 magyar induló 
szerepelt a rajtlistán, kö-
zülük csupán 14-en értek 
célba, Miklós a harmadik 
helyen 29:08:26- os idővel. 
„- Végig élveztem a futást. 
Nagy buli volt, mert na-

gyon akartam az elejétől 
kezdve. Érzésben azt kap-
tam, amit vártam, azon-
ban eredményben sokkal 
jobb lett, mint amit gon-
doltam. Három éve erre a 
versenyre készültem, tu-
lajdonképpen az utolsó két 
év csak erre lett kihegyez-
ve. Rengeteget kaptam a 
közösségtől a csapattól. 
8 évvel ezelőtt döntöt-
tem úgy, hogy leteszem 
a cigarettát és életmódot 
váltok. Az első 500 mé-
ter is gyilkos volt ezután. 
Aztán elindultam az első 
versenyemen és a csapat, 
a közösség biztatása űzött, 
hajtott idáig.” – emlékszik 
vissza Nagy Miklós. Földe-
si József a Trappolók elnö-
ke, rutinos spartatlonista 
kísérőként, edzőként se-
gítette Miklóst élete céljá-

nak elérésében. Alázattal, 
Miklós minden igényét 
árgus szemekkel figyelve 
kísérte az úton. Elmon-
dása szerint, egyszer sem 
látta Miklóson azt, hogy 
feladná. Végig tudatosan, 
a tervek szerint futott. 
Az itthoni csapatot pedig 
informálta, tudósította a 
különböző szakaszokon 
elért eredményekről, így 
a Trappolók és a szurko-
lók élőben izgulhattak 
társukért és együtt élhet-
ték meg,- még ha csak az 
interneten keresztül is-, 
azt a felemelő és egyben 
megható pillanatot, mikor 
Miklós ráfordult az utolsó 
egyenesre, Józsi kihajto-
gatta a magyar zászlót és 
együtt tették meg az utol-
só lépéseket a célig. /hg, 
Fotók: helyszíni felvétel/

Nagy Miklós végig élvezte a futást, „nagy buli volt, mert nagyon akartam...”-nyilatkozta

Nagy Miklós és Földesi József erős párost alkottak 

Nyolc órás spinning 
maratonon vett részt a 
Tapolcai Tekergők csa-
pata. A meghívásos hé-
vízi versenyre nyolcfős 
csapatok jelentkezését 
várták.

A Sport- és Egészségköz-
pontban verbuválódott 
csapat a III. kategóriában 
a 7. helyen végzett 258 

km-es eredménnyel. A 
verseny lényege, hogy a 
13 nevezett vegyes csapat, 
13 db különböző erősségű 
és ellenállású spinning bi-

ciklin teker 8 órán keresz-
tül és az nyer, aki ezalatt 
az idő alatt a legtöbb meg-
tett kilométert éri el.
A csapatoknak minden 
biciklit hajtani kellett, így 
vált kiegyensúlyozottá a 
verseny. Szabó Bálint, a 
csapat edzője elmondta, 

nem ez az első ilyen típusú 
verseny, amin elindultak és 
a jó hangulat valamint az 
elért eredmény miatt elé-
gedett teljesítményükkel. 
A tréner külön megkö-
szönte Dobó Zoltán pol-
gármester és Rédli Károly 
segítő támogatását. /hg/

Spinning maratonon versenyeztek a Tekergők

Csodás környezetben rendezték meg a meghívásos 
versenyt, ahol a Tapolcai Tekergők a középmezőnyben 
végeztek                                               Fotó: helyszíni felvétel

A Budapest Olimpiai 
Központ (BOK csarnok) 
adott otthont a 293 ver-
senyzőt felsorakoztató 
U17-es európai kadet 
körversenynek. 

A férfi párbajtőrözők me-
zőnyében Süketes Miklós, 
a Tapolca Vívóklub pár-
bajtőrözője a majdnem há-
romszáz induló közül a 16. 

helyen végzett. Asszóról 
asszóra lenyűgözően vívott 
és a nemzetközi mezőny-
ben magasan rangsorolt 
ellenfeleit utasította maga 
mögé okos és szép vívásá-
val. Ezzel az eredménnyel 
kvalifikálta magát a szezon 
további, már külföldön 
zajló versenyeire és a ma-
gyar ranglistán elfoglalta 
az előkelő 7. helyezést. /hg/

Nemzetközi vívósiker

Süketes Miklós és edzője Keszler Dávid      Fotó: helysz.f.

Nyolc órán keresz-
tül tekertek,
az nyert, aki
ezalatt a legtöbb 
megtett
kilométert
produkálta
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2022. 10. 8.
Schmidt Katalin
Molnár Gergely

Házasságkötés

Sok zsáknyi Tapolcán 
összegyűjtött, pénzre 
váltható műanyag kupak 
talált gazdára október 14-
én

Az adomány egész bizto-
san jó célt szolgál majd, hi-
szen egy három éves, sike-
ten született kisfiút, illetve 
családját hivatott segíteni. 
A kis Benedek már átesett 
komoly műtéteken, most 
ismerkedik egy speciális, 
de sok millióba kerülő hal-
lásjavító eszközzel, amely-
nek jelenleg a beszabályo-
zása van folyamatban. Az 
önkormányzat laktanyai 
raktárában tárolt, kupa-
kokkal teli zsákokat Pus-
kás Ákos alpolgármester-

rel az élen, az Egységben 
Tapolczáért Egyesület tag-
jai és a hozzájuk csatlakozó 

önkéntes segítők segítették 
bepakolni a családapa jár-
művébe. /tl/

Sok zsáknyi kupak azért, hogy egy 
siket kisfiú hallhasson!

Nemes célra fordítható az adományozók jóakarata Fotó: tl

ADOMÁNY
Kőbe zárt álmaim- cím-
mel jelent meg a na-
pokban Horváth Róbert 
helyi képzőművész sze-
mélyes életútját és mű-
vészi munkáit bemuta-
tó antológia.

Az alkotó, a könyv szer-
zője, aki a Tamási Áron 
Művelődési Központ in-
tézményi keretein belül 
működő képzőművész-
kör oszlopos tagja, azt az 
„élet-halál küzdelmet” 
mutatja be a lapok kö-
zött, amelyet egy évtize-
den keresztül folytatott 
egy „magasabb szintű 
művészi tudás”  meg-
szerzéséért.  A frissen 
megjelent kiadvány a 
városi könyvtárban már 
hozzáférhető az érdek-
lődők számára-tudtuk 
meg /tl/  

Egy helyi alkotó kőbe 
zárt álmai


