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Tíz darab napelemes 
köztéri lámpát telepített 
az önkormányzat a ba-
rackos lakóparkba ok-
tóber második felében, 
a további 30 darab kihe-
lyezése november folya-
mán történik meg. 

Puskás Ákos alpolgár-
mester a Tapolcai Média 
érdeklődésére elmondta, 
a feladat annyiból jelent, 
jelentett  kihívást a kivite-
lezőnek, hogy ezúttal egy 
speciális gépre is szükség 
van ahhoz, hogy az osz-
lopok számára biztosít-
sák a megfelelő furatot 

a talajban. A most kihe-
lyezett lámpatestek, mint 
azt megtudtuk, a korábbi 
években elter-
jedt típusok-
nál fejlettebb 
technológiát 
képviselnek, 
hiszen a Nap 
besugárzásá-
nak hiányában 
is 6-8 napig 
képesek üze-
melni. A szük-
séges fényerő 
biztosítása ér-
dekében, az oszlopok kö-
zötti távolságot is gondo-
san, szakértő bevonásával  

határozták meg. A nap-
elemes lámpák kihelyezé-
se az idei évben nem az 

első nagyobb 
v o l u m e n ű 
beruházás a 
Barackosban. 
Tavasszal a 
Benedek Elek 
utca mentén 
fásítottak, az 
elmúlt hóna-
pokban pedig 
mart aszfaltot 
kaptak a vá-
rosrész utcái, 

amivel egy régi, de min-
denképpen jogos igényt 
elégített ki a város önkor-

mányzata. Tapolca 2022-
ben több, mint 300 millió 
forintot költhetett belte-
rületi utcái, járdái felújítá-
sára, a Barackos lakópark 
rossz állapotú, poros ut-

cáinak aszfaltozása priori-
tást kapott a várostól.  Az 
alpolgármesterrel készült 
egy helyszíni interjú is, 
amelyben beszámol a vá-
rosrészben történt beruhá-
zásról. Olvasóinknak csak 
annyit kell tenniük a videó 
elérése érdekében, hogy a 
cikk alján található QR 
kódot beolvassák egy okos 
eszközzel. Így hozzáférnek  
a Tapolcai Média facebook 
o l d a l á n 
közzétett, 
rész letes 
videó in-
terjúhoz. 
/tl/    

A legmodernebb világítást kapták

Egy speciális 
gépre is szükség 
volt ahhoz, hogy 
a lámpaoszlopok 
számára
megfelelő
mélységet
biztosítsanak

Puskás Ákos alpolgármester

Elkészültek a mart aszfaltos utak a Barackos városrészben, majd a közvilágítás kiépítése is elkezdődött. November végére lezárul a beruházás
Fotó: mr
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Az Egységben Tapol-        
czáért Egyesület tagjai 
az 1956-os forradalom 
és szabadságharc leveré-
sének, a szovjet csapatok 
bevonulásának évfordu-
lóján, mécsesgyújtással, 
koszorúzással emlékeztek 
az áldozatokra, meghur-
coltakra a Hősök terén, a 
földhivatali épület falán 
elhelyezett emléktáblánál.

A hely, a Tapolcai Járási 
Forradalmi Nemzeti Ta-
nács megalakulásának, 
valamint elnökének és 
börtönbüntetést szenve-
dett társainak emlékét 
őrzi 2016. november 4-e 
óta. 1956. november 4-én 
hajnalban indult meg a 
szovjet hadsereg magyar-

országi inváziója, aminek 
célja a forradalom leve-
rése, a Nagy Imre vezet-
te kormány megdöntése, 
a rendszer felszámolása 
volt. (A katonai beavatko-
zásról, a forradalom leve-
réséről már október 31-én 
döntöttek Moszkvában, 
ettől kezdve folyamatosan 
érkeztek szovjet csapatok 
Magyarországra.) Buda-
pesten és az ország számos 
pontján elkeseredett fegy-
veres harc kezdődött a  be-
vonuló erőkkel szemben. 
A szovjetek páncélosaik-
kal megszállták Magyar-
ország városait, lefegy-
verezték a hadsereget, és 
hatalomra juttatták Kádár 
Jánost és kormányát.  
   /Írás:tl,Fotó: helysz. felv./

Mécsesek gyúltak a 
nemzeti gyásznapon

Megemlékezés, koszorúzás a földhivatal épületénél

A városvezetés, a tapolcai 
önkormányzati intézmé-
nyeket  érintő energia-
takarékossági döntése 
alapján, a Tamási Áron 
Művelődési Központban 
két rendezvények meg-
tartására alkalmas te-
rem és az  irodai célokra 
használt helyiségek kivé-
telével, csak temperáló 
fűtést alkalmazhatnak 
novembertől, konkrétan 
csak nyolc Celsius fokig 
fűthetik a színháztermet 
és az épület  jelentős ré-
szét.  A művelődési ház – 
mint azt vezetőjétől meg-
tudtuk-  nem zár be, csak 
korlátozza, illetve átszer-
vezi működését. 

Barczáné Tóth Boglárka in-
tézményvezető lapunknak 
elmondta, a két normál 
módon fűtött teremben  
minden fontos program 
megvalósulhat majd. – A 
vállalt oktatások megtart-
hatók lesznek, szakköreink 
továbbra is működhetnek, 
megtarthatják a sakkozók 
az edzéseiket és vasárnapi 
versenyeiket, folytatód-
hat a Ringató foglalkozás 
a bélyeggyűjtő- és a ba-
ba-mama klub is. Ennek 
érdekében igény szerint 
átrendezzük a termeket, 
ha kell, akár minden al-
kalommal. A cél az, hogy 
akinek szüksége van rá, 
az kapjon fűtött helyet. A 
VOKE Batsányi János Mű-
velődési Központból pe-
dig befogadtuk a Batsányi 

Vegyeskart, mostantól ná-
lunk próbálhatnak. A szín-
háztermet biztosan nem 
használjuk a fűtési szezon-
ban, de az aulát néha igen, 
például decemberben 
mikulásváró kézműves 
játszóházat szervezünk, 
a jövő év elejétől pedig ki-
állításokat is tartunk. Sza-
badtéri programjaink sem 

maradnak el, hamarosan 
összeállítjuk és bemutatjuk 
a mindenki karácsonyfá-
jánál zajló adventi prog-
ramokat és a Nőklubbal 
közösen megújítjuk és  
megszervezzük a korábbi 
évben sikeres  adventi ka-
lendáriumot is- árulta el az 
intézmény vezetője.  /tl/

Nem zár be, de átszervezi
működését a TÁMK

Barczáné Tóth Boglárka

Igény szerint
rendezik át
a termeket, hogy 
kevesebb
helyiségben
kelljen fűteni

Ünnepélyes eredmény-
hirdetéssel, a tanulmá-
nyi-, művészeti- és sport-
versenyek legjobbjainak 
jutalmazásával ért véget 
az idei Bárdos-napok 
eseménysorozat a Bárdos 
Lajos Általános Iskola 
székhelyintézményben az 
elmúlt hét pénteken.

A záróünnepség első ré-
szében  Szabó Vivien 5. z 
osztályos tanuló zalai pá-
rosító dalokat énekelt Ta-
kácsné Németh Magdolna 
zongorakíséretével, majd 
Szabó Bence 6. z osztályos 
tanuló, a versíró pályázat-
ra írt versét szavalta el. A 
vendégeket Vighné Varga 
Odett intézményvezető-
helyettes köszöntötte, aki 
értékelte a Bárdos-napok 
eseményeit. Később az 
osztályok képviselői virá-

got helyeztek el a Bárdos 
emléktábla előtti vázában, 
miközben a felsős kórus 
Bárdos Lajos gyűjtötte 
népdalokat énekelt. A dí-
jakat, jutalmakat Bajner 
Imre igazgató  adta át az 
arra érdemesült tanulók-
nak.
A népdaléneklési versenyt 
az alsó tagozatban Gomb-
kötő Kata, Istenes Luca és 
Tóth Noel (3.z) nyerték, 
jutalmuk a kiemelt arany 
minősítés volt. Különdíj-
ban részesült Nagy Abigél, 
Sellyei Vince és Vers Már-
ton. A felső tagozatosok 
között kiemelt arany mi-
nősítést szerzett énekével 
Kovács Lili, Domján Ben-
degúz és Szabó Anna (7.z).  
Különdíjat Domján Boldi-
zsár, Koronczi Sándor és 
Varga Gergely (8.z) kapott. 
A képzőművészeti pályá-

zatot idén csak az iskolán 
belül hirdették meg, témá-
ja a sport volt és Csermák 
József olimpiai bajnok pá-
lyája (idén lenne 90 éves) 
előtt tisztelgett. Az alsó ta-
gozatosok között Márkus 
Panna (2.z) jeleskedett, 
aki kitűnően alkalmazta a 
tükrözést és a mozgást is 

szépen ábrázolta. Második 
lett Bolla-Kiss Gréta (1.z), 
a kislány több mozgás-
formát és sporteszközt is 
bemutatott a rajzán. Har-
madik lett Cserháti Hanga, 
ő a labdás játékok sokszí-
nűségét ábrázolta nagyon 
szépen. 
...Folytatás a 6. oldalon...

A Bárdos-napok legjobbjait jutalmazták

A népdaléneklés is szerepelt a versenyek között  Fotó: isk.
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Szeptember elején kapta 
meg a tapolcai Tourin-
form iroda az éves szak-
mai értékelést, amely a 
2021. július 1. - 2022. jú-
nius 30. közötti idősza-
kot vizsgálta. Az iroda 
minőségbiztosítási mu-
tatója 95%-os  lett.

A Tourinform névhasz-
nálati szerződés alap-
ján az irodák szakmai 
munkáját folyamatosan 
ellenőrzi a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség. A 
Tourinform Minőségbiz-
tosítási Rendszer (TMR) 
tartalmazza mindazon 
területeket, amelyeket 
ellenőriznek, így többek 
között: személyes ellenőr-
zés (mystery shopping), 
telefonos és e-mail-es el-
lenőrzés, NETA (Nemzeti 
Turisztikai Adatbázis) fel-
adatok elvégzése, határ-

idős feladatok elvégzése, 
továbbképzéseken, tré-
ningeken való részvétel. 
Böröndy Tamás lapunk-
nak elmondta, az elmúlt 
egy évet érintő szakmai 
eredményt több területen 
elért jó eredményeiknek 
köszönhetik. – A próba-
vásárlásoknál az iroda 
2021-ben átlagon felüli 
eredményt ért el, időben 
és jó minőségben elvé-
geztük a határidős felada-
tokat, a Nemzeti Turisz-
tikai Adatbázis irányába 
(NETA) feladatainkat 
késedelem nélkül teljesí-
tettük, ahogy bónusz fel-
adatainkat is átlagon felül 
végeztük el. Az elért ered-
mény alapján szeptem-
ber végén egy két napos 
budapesti jutalomkirán-
duláson vehettünk részt, 
amelyen megtekinthettük 
többek között a Néprajzi 

Múzeumot, az Unicum 
Múzeumot, a Budai vár 
Szent István termét, az 
Operaházat és a Madách 
színházban az Aranyos-
kám c. előadást- mond-
ta el a Tourinform iroda 
helyi vezetője. (A Magyar 
Turisztikai Ügynökség 
(MTÜ) szervezésében 
október 11-én Budapes-
ten rendezték meg az Or-
szágos Tourinform Ta-
lálkozót az irodahálózat 
munkatársai és az irodák 
fenntartói számára, me-
lyen Tapolcáról Böröndy 
Tamás irodavezető és 
Puskás Ákos alpolgármes-
ter vett részt. A találko-
zón elismerésben része-
sültek az 5, 10, 15, 20, 25 
éve a hálózatban dolgozó 
kollégák, Böröndy Tamás 
esetében az irodavezető 
öt éves munkáját köszön-
ték meg a szervezők.) /tl/

Kettő és fél év kényszerű 
szünet után végre újra in-
dulhatott a baba-mama 
klub- tudtuk meg a szer-
vezőktől.  A klub 2003-
ban alakult és töretlen 
sikerrel működött a vi-
lágjárványig kitöréséig.

Nagy érdeklődés övezte 
az első találkozást a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban 2022. nov-
ember 10-én. Gyermek-
zsivaj, felhőtlen beszélge-

tés töltötte be a termet. A 
tervek szerint ismét heti 
rendszerességgel szerve-
zünk programokat a klub 
keretében. Csütörtökön-
ként 10 óra 30 és 11. 30 
között várjuk az érdeklő-
dőket. Nagy izgalommal 
töltött el minket, hogy mi-
lyen lesz az „újra kezdés” 
a hosszú kihagyás után. 
Örömmel láttuk, hogy a 
népszerűsége megmaradt- 
hangsúlyozta Lenner Lász-
lóné védőnő. /tl/

A város katonai múlt-
jához szervesen kötődő 
Dobó lakótelep hőskorá-
ról mesélt a Tapolcai Vá-
rosszépítő Egyesület pro-
jektzáró rendezvényén 
levetített “riportfilmben” 
Szatmári Jánosné, Lesku 
Miklósné, Benedek Lász-
ló, Kása Árpád és Varga 
Bertalan. 

A vetítést követően az in-
terjúalanyok is megszólal-
tak, meséltek önmagukról 
és kötődésükről a Dobó 
lakótelephez. Történe-
teikben a katonasors, a 
katonafeleségek élete, a  
különleges körülmények 
között, speciális élethely-
zetben lévő családok vég-
telenül összetartó világa, 
a közösségi élet hajdani 
színterein zajló események 
elevenedtek meg sok-sok 
pozitív, nosztalgikus fel-
hanggal, ugyanakkor a 

jókedv, a humor sem hi-
ányzott a rendezvényről.  
A szervező Tapolcai Vá-
rosszépítő Egyesület ne-
vében dr. Décsey Sándor 
köszöntötte a jelenlévőket. 
Elmondta, rendezvényük 
előzménye az a VBEKF 
(Veszprém-Balaton Eu-
rópa Kulturális Fővárosa) 
által támogatott projekt, 
amelyben azt vállalták, 
hogy  az oral history  (szó-
ban elhangzó történelem) 
műfajában, hangban és 
írásban rögzített interjúk-
kal járulnak hozzá ahhoz, 
hogy Diszel, a keleti vá-
rosrész  (hajdani Dimitrov 
tér, Y-ok környéke) és a 
Dobó lakótelep múltjának 
emlékei fennmaradjanak. 
Ezek az anyagok, a már 
meglévőkkel együtt forrást 
biztosíthatnak a jövő hely-
történeti kutatóinak. Igaz, 
a hangfelvételen túl videó 
anyagok is készültek, ám 

ezek nem voltak részei a 
projektnek és nem is kerül 
a jövőben sem nyilvános 
vetítésre- tudhatták meg 
a jelenlévők az elnöktől.  
– Mindhárom település-
részen 5-5 személyt vá-
lasztottunk ki arra, hogy 
velük olyan életút inter-
júkat készítsünk, amely 
az adott településrész tör-
ténetét, fejlődését helyezi 
középpontba. Az interjúk 
elkészítésébe a  Batsányi 
János gimnázium tanulóit 
is bevontuk, ők tették fel 
a kérdéseket a riportala-
nyoknak. Később begépel-
jük és archiváljuk ezeket 
az anyagokat és elhelyez-
zük a városszépítő egyesü-
let irattárába és a könyvtár 
helyismereti gyűjteményé-
be egyaránt- tájékoztat-
ta a városrész megjelent 
lakóit és az eseményen 
résztvevő önkormányzati 
képviselőket, polgármes-
tert és alpolgármestert  dr. 
Décsey Sándor, aki köszö-
netet mondott Mayer Ri-
chárdnak, a Tapolcai Mé-
dia operatőrének a videók 
elkészítésben és archivá-
lásában nyújtott technikai 
segítségéért is. A program 
a Veszprém-Balaton Eu-
rópa Kulturális Fővárosa 
program támogatásával 
jött létre, a Mi történt egy-
kor? – Tapolcai városré-
szek közelmúltja személyes 
történetekben című, OC-
MUV/3-2021/646432 szá-
mú projekt keretében- tud-
tuk meg. /Töreky László/

A Dobó lakótelep múltjáról, személyes 
kötődéseikről meséltek a korszak tanúi

Vár a baba-mama klub

Vetítés, majd beszélgetés hozta vissza a múltat Fotó: tl

Jól teljesített a tapolcai Tourinform

Elindult és rendszeresen foglalkozásokat tart csütörtö-
könként a TÁMK baba-mama klubja  Fotó: Helyszíni felv.

Szent Márton püspök 
tiszteletére celebrált 
ünnepi szentmisével 
kezdődött a plébánia 
templomban, majd 
nagy érdeklődés mel-
lett, megnyitó beszédek-
kel, óvodai rajzpályázat 
eredményhirdetésével, 
az iskola néptánc- és 
mazsorett csoportjainak 
produkcióival, Szent 
Márton emlékműsorral, 

játszóházi- és kézműves 
foglalkozásokkal, gyer-
mekkoncerttel, szeretet-
lakomával folytatódott 
a hagyományos „Szent 
Márton köpenye családi 
nap és lampionos felvo-
nulás” a Nagyboldogasz-
szony Római katolikus 
Általános Iskola udva-
rán, a tanintézmény fa-
lai között és a belváros-
ban november 11-én. /tl/

Szent Márton köpenye
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A kilencven éves Szép Pálnét
köszönthettük születésnapján

Családi, rokoni, baráti  
körben ünnepelte meg 90. 
születésnapját Szép Pálné, 
akit a Dobó lakótelepen 
egész biztosan mindenki 
ismer. Juliska néni ugyan-
is 70 éve él a városrészben 
és 45 évig dolgozott a hon-
védségnél mint szakács. 
Közvetlenségével, szeret-
hető jellemével, szaktudá-
sával valódi ikonikus alak-
ja volt egy korszaknak. 

Az ünnepeltet Dobó Zoltán 
polgármester is köszön-
tötte, aki egy csokor virág 
kíséretében átadta számára 
a kilenc évtizedet megélt 
magyar állampolgárok-
nak járó miniszterelnöki 
díszoklevelet. Megtudtuk, 
gyermekei  három unoká-
val, unokái pedig a mai na-
pig hat dédunokával ( már 
a hetedik is pocakban van), 
ajándékozták meg a már 
32 éve nyugdíjba vonult 
Juliska nénit, aki tekinté-
lyes életkora ellenére is re-
mek egészségi állapotnak 

örvend, jó észjárású, tevé-
keny, a család megbecsült, 
fontos tagja. Hozzátarto-
zói, gyermekei rendszere-
sen látogatják, figyelnek 
rá és szívesen fogyasztják 
nagy szeretettel elkészített, 
finom főztjét is. A családi 
ünnepség megszervezése, 
jó hangulata, a sok részt-
vevő, a barátok, rokonok 

jelenléte igazi bizonyítéka 
volt annak, hogy az ünne-
peltet tisztelet és szeretet 
veszi körül nem csak az ün-
nepi alkalmakkor, hanem a 
mindennapokban is.       
              /Írás, fotó:Töreky L./

Barátok, rokonok gyűrűjében ünnepelt Juliska néni

Az ünnepeltet
tisztelet és
szeretet veszi
körül, de nem csak 
a születésnapján, 
hanem a
mindennapokban 
is

Véget értek a VR@
Geoparks címet vise-
lő Erasmus+ pályázat 
programjai, melyben a 
Széchenyi István Bap-
tista Technikum, Szak-
képző Iskola és Gim-
názium pedagógusai 
aktív szerepet vállaltak. 
A pályázat ünnepélyes 
zárórendezvényének a 
Hotel Gabriella adott 
otthont a közelmúltban. 
Az eseményen többek 
között átadták az érin-
tetteknek az elvégzett 
munkát bizonyító ta-
núsítványokat is. Mint 
megtudtuk, a pályázati 
program legfőbb célki-
tűzése az volt, hogy a ki-
emelt értéket képviselő 
hazai és külföldi földraj-
zi helyeket mélyebben 
megismertesse,  támo-
gassa megbecsülésüket, 
védelmüket, illetve az 
odairányuló turizmust 
is erősítse.

A 2022. október 23-27. 
között zajló magyaror-
szági találkozó vendégei 
között voltak a szicíliai 
Madonie Geopark ve-
zetői, az UNIRC olasz 
egyetem tanszékvezetője 
és munkatársa, a lengyel 
Holy Cross Geopark ve-
zetője, egy horvát és tö-
rök iskola igazgatója és 
az InteractIdeas portugál 
cég egyik munkatársa is, 
akik azt a telefonos app-
likációt készítik, mely-
ben az érintett országok 
geopark helyszínei jár-
hatók be virtuálisan. (A 
partnerek által Magyar-

országon készített fotók 
azonnal megjelentek a 
résztvevő intézmények 
webes felületein, hat or-
szágban népszerűsítve 
nemcsak a Bakony-Ba-
laton Geoparkot, hanem 
a Balaton-felvidéket és 
Tapolcát is. Egyébként a 
hazai programok során 
a vendégek megismer-
hették Alsóörstől Keszt-
helyig a Bakony-Balaton 
Geopark természeti és 
épített környezetét, mi-
közben találkozhattak, 
beszélgethettek telepü-
lésvezetőkkel, turisztikai 
és ökológiai szakembe-

rekkel. A VR@Geoparks 
Erasmus+ pályázat ta-
polcai partnertalálkozó-
jának záró estéjén részt 
vett Dobó Zoltán is. Án-
gyán Luca tanuló előadá-
sa után, egy jó hangulatú 
beszélgetésen ismerhet-
te meg a polgármester a 
projekt célkitűzéseit és 

az abban közreműkö-
dő résztvevőket. Vellai 
László igazgatóhelyettes 
az előzményekre rávilá-
gítva elmondta, a VR @ 
Geoparks projekt keretén 
belül két éves stratégiai 
partnerkapcsolat jött létre 
az iskolai oktatás terüle-
tén hat ország, Olaszor-
szág, Horvátország, Len-
gyelország, Portugália, 
Törökország és Magyar-
ország együttműködésé-
vel. – A nemzetközi pro-
jekt a magas színvonalú 
iskolai oktatás előmozdí-
tására összpontosított. A 
fő célok között szerepelt 

a tanárok számára a szük-
séges tudás biztosítása, 
konkrétabban az illető 
országok geoparkjainak 
megismerése, valamint 
különböző modern mód-
szertanok és eszközök 
bevezetésének elősegí-
tése. A képzést teljesítők 
egyúttal elmélyülhettek 
az e-learning (online ta-
nulás, távtanulás) mód-
szertanában is. A projekt 
egyik terméke a VR @ 
Geoparks alkalmazás lett. 
A telefonra letölthető, 
VR szemüveggel élvez-
hető applikáció a taná-
rokat segíti abban, hogy 
a geoparkokat szemléle-
tesen bemutassák a ta-
nulóiknak az osztályter-
mekben. A kiemelt értékű 
helyek mélyebb ismerete 
azok megbecsülését, vé-
delmét, de a turizmust is 
támogathatja hosszú tá-
von. A projektben dolgo-
zó geopark munkatársak 
és tanárok innovatív tevé-
kenysége a jövőben más 
geoparkokat / iskolákat 
ösztönözhet arra, hogy 
létrehozzák saját virtuális 
sétájukat vagy geo-alkal-
mazásaikat./Töreky L./ 
Fotók: facebook Vellai L.

A geoparkok megismertetése, 
megbecsülésük erősítése volt a cél

A zárórendezvény pillanatai a Hotel Gabriellában az 
érintett országok képviselőivel



Számos egyéb program 
mellett, megtekintették 
Petrarca sírját és múze-
umát, előadásokat hall-
gattak a fenntartható 
fejlődés témájában, he-
lyi iskolákat látogattak 
meg, részt vettek a Festa 
Europea rendezvényein 
azok a tapolcai felnőttek 
és diákok, akik  Este-be, 
Tapolca olasz testvérvá-
rosába utazhattak szep-
tember utolsó és október 
első napjaiban. 

Az eseményekről Böröndy 
Tamás, a delegáció vezető-
je számolt be lapunknak. - 
Szeptember 29-én a Hotel 
Centrale-ban foglaltuk el 
a helyünket a kedves olasz 
kapcsolattartók segítsé-
gével.  Már este  a helyi 
könyvtárban egy szakmai 
előadáson vettünk részt, 
amely a fenntartható gaz-
daság szerteágazó témakö-
réről szólt. Két helyi pro-
fesszor mellett egy magyar, 
Varga Sára is előadást tar-

tott. Kitűnő angol nyelvtu-
dással, nagyon színvonalas 
prezentációt láthattunk, 
hallgathattunk tőle is.
Másnap a tapolcai delegá-
ció megtekintette a Museo 
Nazionale Atestinot, az 
Archeológiai Múzeumot. 
Az idegenvezetők itt helyi 
diákok voltak, akik an-
gol nyelvre fordították le 
a helyi tárlatvezető által 
elmondottakat. Később a 
Santa Tecla Dóm megte-
kintése következett, ahol 
szintén a helyi diákok segí-
tettek az idegenvezetésben, 
a hely megismerésében. 
Egy jó utcai pizza elfo-
gyasztása után kirándulás 
következett Arca Petrarca 
településre, ahol megte-
kintettük Petrarca sírját és 
a róla szóló múzeumot. A 
település híres a giuggiole 
(jojoba) gyümölcsről is. 
Ebből édességet, lekvárt, 
likőrt készítenek és kü-
lön fesztivállal ünneplik 
az érésének az időszakát-
tudhattuk meg. A ren-

dezvény (Festa Europea) 
ünnepélyes megnyitója a 
Piazza Maggiore-n volt. 
Esett az eső, így rövidebb, 
és az előző alkalmakhoz 
képest szerényebb meg-
nyitó ünnepségnek le-
hettünk tanúi- mondta el 
lapunknak Böröndy Ta-
más.- Aznap Chiostro di 
San Francesco – Szent Fe-
renc Szerzetesrend iskolá-
jába is ellátogattunk, ahol 
olaszok, angolok és a mi 
diákjaink beszélgethettek 
kötetlenül egymással. Le-
ültetésük keverve történt. 
Volt olyan diákunk, aki 
még vacsorázni sem jött el, 
annyira jól érezte magát! 
Másnap, október elsején 
fél kilenctől egy konferen-
cián vettünk részt a Teatro/ 
Cinema Farinelli mozi-
ban, amely a fenntartható 
gazdaságról szólt. A ren-
dezvényen többek között 
egy padovai és a bolognai 
professzor és egy  EU-s 
olasz képviselőnő tartott 
előadást. Később megláto-

gattuk a helyi  Manfredini 
iskolát, amelyet Don 
Bosco alapított. A képzé-
sek hasonlóak, mint a mi 
Széchenyi iskolánkban, így 
többek között fűtésszere-
lő, esztergályos, hegesztő, 
pincér, szakács,grafikus-
tervező képzésekhez kap-
csolódó tantermeket lát-
hattunk. Az iskola egy régi 
kastélyépületben található. 
Jól felszereltek a tantermek 
és az oktatótermek. Négy 
helyen kaptunk kóstolót 
helyi ételekből, amelyek 
nagyon finomak voltak. Az 
ottani tanulók készítették 
és kínálták, később angol 
nyelven bemutatták isko-
lájukat. Megtekintettük a 
SESA hulladékfeldolgozót 
is. Az Este határában lévő 
telepre szelektíven érkezik 
be a kommunális hulla-
dék. Fejlett technológiával 
a szemétből többek között 
metán és szén-dioxid gázt 
állítanak elő. Előbbi segít-
ségével fűtik az estei kór-
házat és a közintézménye-
ket, utóbbit pedig üdítőt 
előállító gyáraknak érté-
kesítik. A közös vacsorára 
a Patronato Redentore-
ban került sor. Ebben az 
egyházi iskolában kap-
tak szállást a diákjaink. 
A helyiek finom vacsorát 
készítettek, amelyen az 
összes testvérvárosi dele-
gáció részt vett. Vacsora 
után egy zenei előadás-
sal kedveskedtek nekünk. 
Október 2-án, vasárnap a 
testvérvárosok kaptak be-
mutatkozási lehetőséget a 
Piazza Maggiore-n. Mi kö-
zös standot kaptunk az an-
gol delegációval együtt. A 
kivitt olasz és angol nyel-
vű tájékoztató anyagok 
segítségével bemutattuk, 
népszerűsítettük város-
unkat és környékét, majd 
egy ünnepélyes faültetésen 
vettünk részt  a béke je-

gyében közösen a francia 
testvérváros Pertuis-al. A 
Napóleoni háborút emel-
ték ki olasz vendéglátóink, 
amikor is az olasz és a fran-
cia csapatok az Osztrák-
Magyar Monarchiával há-
borúztak, kiemelve, hogy 
jelentős magyar áldozata 
volt ezeknek a csatáknak 
azon okból, hogy az oszt-
rákok a magyar csapatokat 
küldték előre a frontvonal-
ba. Megtekintettük Pado-
va városát is. Többek kö-
zött a Szent Antal Bazilika 
(Basilica di Sant’Antonio) 
és Szent Antal sírját, felke-
restük az 1222-ben alapí-
tott egyetem és a belváros 
ikonikus épülteit is, igaz 
csak egy gyors séta ere-
jéig. Az ebédet követően 
zajlott le a hivatalos foga-
dás az estei polgármesteri 
hivatalban. Este fél hétkor 
ért véget a fesztivál az ün-
nepélyes  zászlólevonás-
sal, majd  közös vacsorán 
vettünk részt  Este város 
vezetői és a testvérvárosi 
kapcsolatokon dolgozók 
részvételével. Másnap reg-
gel indultunk hazafelé - 
számolt be az itáliai útról 
Böröndy Tamás, aki sze-
rint tartalmas és hasznos 
volt a tapolcai részvétel 
Estében. – Bízom benne, 
hogy a diákoknak mara-
dandó élményként rögzül 
a fesztiválon és a szakmai 
rendezvényeken való rész-
vétel, az olasz kultúra, épí-
tészeti emlékek és a gaszt-
ronómia megismerése, 
felfedezése. Nagy örömöm-
re a tanulók hozzáállása és 
viselkedése is példamutató, 
szerény és érdeklődő volt. 
Külön kiemelném Kovács 
Rita munkáját, mely nél-
kül a kapcsolatokat nem 
lehetett volna ilyen szintre 
emelni! Köszönöm, hogy 
mi képviselhettük városun-
kat! /bt-tl/
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Tapolcai diákok utazhattak a itáliai testvérváros Este-be

A delegáció magyar diáktagjai standjukon népszerűsí-
tették városunkat és környékét         Fotó: helyszíni felv.
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Wollák Tiborné Kardos 
Ilona (Kardos Helena Bat 
Shimon), Cila néni életének 
95. évében, 2022. október 
30-án távozott közülünk. 
Elhunytával nem csak az 
általános közszeretetnek 
és köztiszteletnek örvendő 
kedves tapolcai polgártár-
sunkat vesztettük el, hanem 
Kemény Ernőné Mayer Jo-
zefin, Baba néni (2008) és 
Boros Jenőné Weisz Rózsa, 
Rózsika néni (2021) után 
Cila néni személyében egy-
úttal elvesztettük a legutolsó 
tapolcai holokauszt túlélőn-
ket is. E lezáruló életpályával 
ezennel egy korszak ugyan-
csak véget ért. Nem maradt 
számunkra immár senki 
más, akitől okulva-tanulva 
hallhatnánk az életpéldát, 
amilyen Cila nénié is volt. 
Alakja és története immár 
átderengőben a történelmi 
távlatosság végtelenjébe, de 
mi, a még itt maradók nem 
fogjuk feledni Őt. 
Wollák Tiborné Kardos 
Ilona 1927. november 3-án 
született Nagykanizsán, 
szülei Kardos Vilmos és 
Kardos Vilmosné Reiner 
Malvin voltak. Az édesapa 
szikvízgyár és szeszfőzde 
társtulajdonos, a balaton-

füredi születésű édesanya 
pedig kocsma és kifőzde tu-
lajdonos volt. Mindennap-
jaikat a mély vallásosság és 
hitvalló hagyománykövetés 
hatotta át. A család rövi-
desen Balatonfüredre köl-
tözött, majd később Vesz-
prémben telepedtek le. Cila 
néni az iskolai tanulmányait 
a veszprémi Angolkisasszo-
nyok „Sancta Maria” Intéze-
tében végezte. 
1944 tavaszán az egész csa-
ládot gettósították a veszp-
rémi nagyobbik gettóba, 
ahonnan a deportálásukra 
június 28-án került sor. Ez 
alól csak Cila néni József 
nevű fivére volt kivétel, 
akit az idő szerint katonai 
célú munkaszolgálatra ve-
zényelték. A deportáltak 
szerelvénye első nap Sár-
várig haladt, majd ezután 
folyamatos vasúti menettel 
Auschwitz-Birkenau kö-
vetkezett. Cila néni itt, a 
kivagonírozási rámpán lát-
ta utoljára a szüleit, akiktől 
azonnal különválasztották. 
A szelekciót követően őt 
kényszermunkára osztot-
ták be és a szászországi 
Weiswasser mellett működő 
harci repülőgép összeszere-
lő hadiüzembe került. 1945 

tavaszán a közeledő szov-
jet csapatok elől az üzemet 
és a kényszermunkásokat 
a németek először az alsó-
szászországi Horneburg 
városába evakuálták, on-
nan pedig a bergen-belseni 
koncentrációs táborba ke-
rültek. Itt 1945. április 15-
én az előrenyomuló brit 
csapatok szabadították fel 
őket. Cila néni kiütéses tí-
fusszal súlyosan megbete-
gedett és majd csak 1945 
októberében térhetett haza. 
Nagyszülei, szülei és három 
testvére a vészkorszak már-
tírjai lettek. Testvérének, a 
munkaszolgálatos József-
nek megadatott a hazatérés. 
Ő Tapolcán telepedett le és 
maga mellé vette szeretett 
lánytestvérét, aki majd itt 
ismeri meg és megy felesé-
gül Wollák Tiborhoz 1946. 
március 12-én. Kereskedő 
férje mellett szeretetben és 
sikerekben gazdag évtize-
deket élt meg, aki maga is 
köztiszteletben álló polgára 
volt a korabeli Tapolcának. 
Amit mi sem bizonyít szeb-
ben, mint az, hogy 1983. évi 
tragikusan váratlan halálát 
követően bronz emléktáblát 
állítottak tiszteletére a ma is 
csak „Wollák ABC” néven 

ismert belvárosi kereske-
delmi egység homlokzatán. 
Cila néni mindvégig aktív 
résztvevője és meghatározó 
alakja volt a maroknyivá 
zsugorodott tapolcai zsidó 
közösség mindennapi életé-
nek, ünnepeinek és megem-
lékező alkalmainak. Életé-
nek utolsó szakaszát leánya 
Márta, unokái Márta és pár-
ja Levente, Károly és párja 
Hajnalka, dédunokája a ki-
csi Luca, közeli és távolabbi 
kedves rokonai, családi ba-
rátai, ismerősei és tisztelői 
között a szeretetteli teljesség 
közepette élhette meg. 2022. 
szeptember 11-én, az emlé-
kezés napján még koszorú-
zott a Csányi László-Kereszt 
utcai hajdani tapolcai gettó 
emléktáblájánál, ám sokak, 
s magam is – e napon lát-

hattuk utoljára.  Wollák Ti-
borné Kardos Ilona (Kardos 
Helena Bat Shimon), Cila 
néni 2022. október 30-án 
(5. Kheshvan 5783) elhunyt. 
Végtisztességére 2022. nov-
ember 10-én került sor a 
tapolcai izraelita nyugvó-
kertben, papi szolgálatot 
végzett Totha Péter Joel ve-
zető főrabbi. Az utolsó útra 
a rokonok és hozzátartozók 
mellett jelentős számban 
eljöttek ismerői, tisztelői, 
Tapolca város, a városi szer-
vezetek és egyesületek tiszt-
ségviselői – s még sokak.
Búcsúzunk, de nem felej-
tünk. Búcsúzok, de nem 
felejtek: „Neve legyen beje-
gyezve az örökélők emléke-
zetébe.”
Írás, fotó: Hangodi László 
történész-főmuzeológus

„Neve legyen bejegyezve az örökélők emlékezetébe”

IN MEMORIAM WOLLÁK TIBORNÉ 1927–2022
Főhajtás az utolsó tapolcai holokauszt túlélő életút emléke előtt

Wollák Tiborné férje sírjánál unokájával, Mártával

...Folytatás a 2. oldalról...
A 3. és 4. osztályosok között 
Barabás László (3.a) Nagy 
dobás című rajza kapott 
első díjat, amely remekül 
ábrázolta a forgást. Németh 
Bori (4.z)  olimpiai sport-
ágakat változatosan meg-
jelenítő munkájával máso-
dik lett, Fekete Viktor (3.a) 
végzett a harmadik helyen, 
a fiú a büntetőrúgás előtti 
pillanatokat vitte rajzlapra.  
A felső tagozat 5-6. osztá-
lyosai között Korcz Roland 
(5.z) vitte el a pálmát, má-
sodik helyen Balogh Zsófia 
(6.z) végzett, a harmadik 
helyért Nagy Anna (5.z) 
vehette át jutalmát. A 7-8. 
osztályosok korosztályában 
Süle Gergő  (8.z) végzett az 
élen, Kertész Lejla (8.z)  lett 
a második, Kovács Lili (7.z) 
pedig a harmadik. Külön-
díjat Kovács Enikő(6.z) ve-
hetett át a képzőművészeti 
kategóriában. A matema-
tika alapműveleti versenyt  
a másodikasoknál Szabó 
Áron (Bárdos) nyerte, Kiss 
Lóránt (Batsányi) a máso-
dik, Péter Tímea a harmadik 
lett. A negyedikesek olvasá-
si versenyében Varga-Szabó 
Zora (Kazinczy) diadal-

maskodott, Nagy Milán 
(Batsányi) és Rajkai Leven-
te (Bárdos)  a 2., Vers Lara 
Vica (Bárdos) a 3. helyet 
szerzett. A Hungarikum ve-
télkedőt első ízben szervez-
tek a Bárdos-napok kereté-
ben, emléklapot mindenki 
kapott és az első kettő csa-
patot díjazták: A Batsányi 
tagintézményből Kajtár 
György, Hársfa Csepke, Il-
lés Csenge és Kiss Csanád, 
azaz a Matyóbabák csapat, 
a Bárdosból a Lovasíjászok, 
Horváth Mirella, Jánosi Za-
lán Dusán, Kertész Iván Ni-
kolasz és Szűcs Zoé kapott 
jutalmat. Az angol kiejtési 
versenyt az 5-6. osztályo-
sok között Kabashi Erona 
(6.z, Bárdos) nyerte meg, 
második helyen Bödör Nóra 
(6. osztály, Batsányi) vég-
zett, míg az idegen nyelvi 
dobogó képzeletbeli har-
madik fokára Molnár Anna 
(6.z, Bárdos) állhatott fel. A 
7-8. osztályosoknál Kamon 
Száva (8. osztály, Batsányi) 
diadalmaskodott angolból, 
Ferenczi Szófia (8.z, Bárdos) 
a második, Magyaródi Sára 
(8. osztály, Tatay S. ált.isk) 
a harmadik lett. A versíró 
verseny indulóit, költemé-

nyeit Németh István Péter 
tapolcai költő értékelte. A 
verselésben Szabó Bence 
(6.z, Bárdos) tanuló lett a 
legjobb, őt iskolatársa, Tóth 
Patrik (8.z ) követte a dobo-
gón, a harmadik helyet He-
gyi Kristóf ( 4.a, Batsányi) 
szerezte meg szép versével. 
Különdíjat Gergely Zalán 
(5.a, Batsányi) vehetett át 
a záróünnepségen. A sport 
témakörben fogant  “Ma-
tematika test építő házi-
versenyt “ az 5-6 osztályo-
sok között Lukács Marcell, 
Torbó Áron Nátán, Csiszár 
Bence 5.a-s trió nyerte meg. 
Második lett a Kompos Za-
lán, Kranabeth Farkas Ti-
tán, Horváth Sándor hármas 
(5.a), a harmadik helyre 
Enyingi Rebeka, Kenéz Pé-
ter és Allaga Dominik (5.z) 
alkotta csapat küzdötte fel 
magát. Ugyanebben a kate-
góriában, a 7-8. osztályosok 
között  Molnár Csaba, Süle 
Gergely, Pontyos Balázs (8.z) 
hármasa és a Joó Júlia, Szép 
Jázmin Tamara (8.a)  szer-
zett első helyet, Kovács Lili, 
Balázs Lilla és Vitai Dóra 
(7.z), továbbá Körmendi 
Tiara, Starcsevics Liliána és 
Szabó Anna (7.z) a második 

helyen végzett. A harmadik 
helyet Szörtsey Lili, Pálosi 
Laura, Orbán Csenge (8.z) 
és Gebauer Roland (7.a) sze-
rezte meg. A Bárdos Kupát, 
(amely egyben körzeti asz-
talitenisz verseny is) az 1-2. 
korcsoportos lányok közül 
Szalóky Barbara (Bárdos, 
5.a) nyerte, a fiúknál Szabó 
Ákos (5.z) diadalmasko-
dott, 2. lett Gárdonyi Bence 
(5.a), 3. pedig Csiszár Bence 
(5.a).  A 3-4. korcsoportos 
lányoknál Tornyos Tifani 
(5.a) állhatott a dobogó 
legfelső fokára, Szánti Bi-
biána (8.z) a második, Ba-
kos Rubina Amália (5.a) 

pedig a harmadik helyen 
végzett. Ugyanitt a fiúknál 
Morauszki Krisztián Mi-
lán ( 8.a) nyert, Morauszki 
Krisztofer (5.a)  és Király 
Alex (5.z) pedig a 2., illetve 
a 3. helyet szerezte meg. Az  
5-6. korcsoportban Sarok 
Máté Ferenc (Batsányi)lett a 
legjobb “pinpongos”,  Hor-
váth Szebasztián Leonárd 
(Bárdos, 7.a)pedig a máso-
dik helyen végzett.  Az ün-
nepélyes eredményhirdetés 
zárásaként a Bárdos Lajos 
Gyermekkar Király Eszter 
vezényletével előadta Ko-
dály Zoltán: Tantum Ergo c. 
művét. /tl/ F: isk.facebook/

Gárdonyi Bence, Szabó Ákos és Csiszár Bence



A TVSE férfi kézilabda 
csapatának ebben a sze-
zonban még nem sikerült 
pontot szerezni a megyei 
bajnokság alapszakaszá-
ban, azonban a legutóbbi 
mérkőzésen mutatott já-
ték, bizakodásra ad okot.

Az eddigi hat mérkőzésüket 
elveszítették, azonban ez 
semmit sem jelent, hiszen 

messziről indultak. „-Ne-
héz időszak áll a csapat háta 
mögött, komoly létszám 
problémákkal küzdöttünk 
és a meglévő csapatot is 
össze kellett tartani, de 
most úgy érzem, hogy meg-
van a csapat. El kell kezdeni 
dolgozni és az edzéseken, 
meccseken kihozni ma-
gunkból, egymásból a ma-
ximumot.” – mondta Szalai 
Dorián, a TVSE játékosa. 
Az utolsó előtti őszi mecs-
csüket, az Egerszegi KK 

ellen, magabiztosan, kemé-
nyen játszották, igazi fér-
fias küzdelem volt. Bár az 
eredményjelző végül 31:36-
os vendég sikert mutatott, 
azonban a hazaiak sem vol-
tak messze a győzelemtől. 
Sokszor emberhátrányban 
nem sikerült értékesíteni a 
büntetőket, ami arra utal, 
hogy egyelőre a magabiz-
tosság hiányzik. Sokat kell 
még dolgozni, kitartani a 
csapat mellett és hamaro-
san beérik a gyümölcs. /hg/
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Az Andrásfi Tibor, Koch 
Máté, Nagy Dávid, Siklósi 
Gergely összeállítású pár-
bajtőr csapat bronzérmet 
nyert a Bernben rende-
zett Világkupán.

Egy igazán izgalmas pár-
bajtőr-csapatversenyt ho-
zott magyar szempontból a 
berni Világkupa.- számolt 
be róla a Magyar Vívó-
szövetség. Szerencsére azt 
is hozzátehetjük, egyetlen 
alkalmat leszámítva szá-
munkra kedvezően alakul-
tak az izgalmas pillanatok. 
Ami azonnal kiemelen-
dő, és a jövő, az olimpiai 
kvalifikáció szempont-
jából nagyon fontos: az 
erős és sűrű mezőnyben 
az Andrásfi Tibor, Koch 
Máté, Nagy Dávid, Siklósi 
Gergely összeállítású válo-
gatott nagyon simán jutott 
a legjobb nyolc közé.
Ehhez a Nagy-Britan-
nia elleni 45:24-es, majd 
az Egyesült Államokkal 
szembeni 45:28-as siker-
re volt szükség. A csapat 
erejére és egységességére 
jellemző, hogy az is bő-
ven belefért, hogy az előző 
napi aranyérmes, Andrásfi 
Tibor ezen a két mecs-
csen ne lépjen pástra. A 
további folytatás viszont 
három esetben is fordu-
latos, rendkívül szoros, 
egytusos asszókat hozott. 
A negyeddöntőben nem 
tűnt rossz ellenfélnek Iz-
rael, ám a végig “óvatos”, 

kevés tust hozó meccsen 
minimális különbség-
gel többnyire az izraeliek 
vezettek. Az utolsó asz-
szóban pedig már három 
tus is volt Galper előnye 
Nagy Dáviddal szemben. 
A magyar végül kevesebb, 
mint egy másodperccel a 
vége előtt egyenlített és a 
hosszabbításban meg is 
nyerte a nagyon fontos 
meccset. Az elődöntőben 
a világbajnok franciák kö-
vetkeztek. Többször bejött 
már a mieinknek, hogy 
Koch Mátét “rácserél-
ték” a rivális klasszisára, 
Borelre, ám ezúttal nem. 
Az ekkor szerzett hátrányt 
így is sikerült ledolgozni a 
befejező csörtére, amelyre 
Nagy Dávid és a már em-
lített Yannick Borel állt fel. 
Másodszor már nem si-
került a fiatal magyarnak 

a bravúr, pedig nagyon 
közel állt hozzá, a vége 
44:45 lett, így jöhetett a 
bronzmérkőzés Olaszor-
szággal. Itt szinte végig fej 
fej mellett haladt a két ősi 
rivális, és “természetesen” 
ezúttal is egyenlő állásnál 
lépett pástra a két befeje-
ző ember, Siklósi Gergely, 
illetve Davide di Veroli. 
Az egész nap nagyszerűen 
vívó, végig pozitív indexet 
hozó világbajnok és olim-
piai ezüstérmes tapolcai 
párbajtőröző feltette va-
sárnapi teljesítményére a 
koronát, 30:28-cal zárta le 
a meccset és ezzel Magyar-
ország bronzérmet nyert. 
A válogatott párbajtőrö-
zőkre ebben az évben még 
egy Világkupa-, és egy 
Grand Prix-verseny vár, 
illetve a karácsony előtti 
országos bajnokság. /hg/

Bronzérmet szereztek Siklósiék

Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Ger-
gely – a bronzérmes csapat            Fotó: helyszíni felvétel

Lejátszotta az őszi ki-
írás utolsó mérkőzését 
a Tapolcai Öregfiúk FC, 
amelyet a 10. fordulóból 
halasztottak el Balaton-
szőlősön.

Szépen felújított sportléte-
sítményben fogadta Bala-
tonszőlős csapata a tabella 
éllovasát. A hazaiak meg-
lepetésszerűen a 20. perc 
végén már 2:0-ra vezettek. 
Ennek hatására Boczkó 
Gyula vezetőedző rendez-
te a sorokat és sorra jöttek 
a tapolcai találatok.
A félidő végéig sikerült 5 
gólra növelni az előnyt, 2 
: 7 –tel ért véget. A máso-
dik játékrészben lehetősé-
get kaptak a kispadon ülő 
tartalék játékosok és még 

– számtalan helyzet kiha-
gyásával – újabb három 
gól volt a termés.
A hazaiak az utolsó 10 
percben még két góllal 
szépítettek, de ezzel együtt 
is a lefújás pillanatában 
az eredmény: Balatonsző-
lős – TÖFC, 4:10 lett. A 
TÖFC gólszerzői: Szabó 
Bálint 3, Szőcze Csaba 3, 
Marton András 3 és Tóth 
Szabolcs 1 találat.
Az őszi szezonban 8 győ-
zelem és 2 döntetlen az 
Öregfiúk mérlege, ami 26 
pontot ér, gólarányuk 38 : 
15. Szabó Bálint három ta-
lálatával, feljött a második 
helyre a góllövőlistán. A 
tabellán négy pont előny-
nyel állnak az élen, Révfü-
löp előtt. /hg/

Kiütéses győzelem

Szabó Bálint 13 góllal második a góllövőlistán Fotó:h.f.

Összeállt a csapat, elkezdhetik a munkát

Férfias küzdelem volt a zalai csapat ellen    Fotó: Havasi

Tóth Zsombor továbbra is bajnok
Bajnokokat avattak a 
thaiboxosoknál. A bu-
dapesti Kellner Ferenc 
Sportközpontban meg-
rendezett viadalon hu-
szonhat klub harcosai 
léptek ringbe.

A hazai szövetség infor-
mációi szerint, egyre töb-

ben vannak a sportág kö-
telékében, ezt mutatja a 
résztvevők létszáma is. A 
tizenhat súlycsoport kö-
zül, a Junior 67 kg-os ka-
tegóriában, a tapolcai Tóth 
Zsombor megvédte címét, 
így kétszeres Magyar Baj-
nok lett, ráadásul ismét 
TKO-val. /hg/

Megvédte bajnoki címét Tóth Zsombor    Fotó: helysz. f.
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Több, mint száz tapolcai  
és környékbeli nyolcadi-
kos diák számára nyílt 
lehetőség arra, hogy 
megismerkedjen a ta-
polcai Batsányi János 
Gimnázium és Kollégi-
umban zajló oktatással, 
az ott dolgozó pedagó-
gusokkal. A nyílt nap 
célja most is az volt, 
hogy a pályaválasztás 
előtt álló tanulók és szü-
leik a helyi gimnázium 
előnyeit is tegyék mér-
legre, amikor a tovább-
tanulásról döntenek.

Varga Tiborné igazgató a 
Tapolcai Média kérdése-
ire válaszolva elmondta, 
ezúttal nem hagyomá-
nyos bemutató órákat 
kínáltak az intézménybe 
érkező szülőknek és gye-
rekeknek, hanem az osz-
tálytermekben kreatív, 
interaktív foglalkozások-
kal szólították meg őket, 
ahol megismerkedhettek 
leendő tanáraikkal, az 

intézmény hangulatával, 
szellemiségével.
Érthető módon elsősor-
ban a tapolcai járás terü-
letéről érkeztek diákok, 
de Keszthely térségéből 
és a sümegi járásból is 
voltak érdeklődők- tud-
tuk meg. Az igazgató sze-
rint, a Batsányi gimná-
zium ma is ugyanolyan 
jó megoldás a nyolca-
dikosok számára, mint 
az elmúlt évtizedekben. 
– Eddigi, vagy még köze-
lebbi példaként, az előző 
tanévben elért eredmé-
nyeink, a nyelvvizsgák 
száma, a tanulóink ta-
nulmányi eredményei, a 
sikeres érettségik, az or-
szágos kompetenciamé-
rés eredményei mind azt 
mutatják, hogy jó válasz-
tás a továbbtanulásra  a 
gimnáziumunk. És arról 
sem szabad megfeled-
keznünk, hogy a jelenlegi 
gazdasági és politikai kö-
rülmények között nagy 
jelentősége van a gyere-

kek fejlődésére a család 
által nyújtott biztonság, 
odafigyelés, a közvetlen 
kommunikáció lehető-
sége, amelyet kizárólag a 
diák helyben továbbta-
nulása biztosíthat. A ta-
polcai gimnázium, illetve 
általában a gimnáziumi 
oktatás mellett szól az is, 
hogy olyan képessége-

ket fejleszt, olyan isme-
retanyagot ad, amely a 
későbbi tanulmányok, a 
jövő munkaerőpiaci  kö-
vetelményei között, kivá-
lóan hasznosítható lesz a 
tanulók számára- érvelt a 
helyi gimnáziumi oktatás 
mellett a Batsányi gimná-
zium igazgatónője.
                   /Töreky László/

Érvek a helyben továbbtanulás mellett

Ácsné Ravasz Éva interaktív biológia órája diákok és 
szülők részvételével a gimnázium egyik termében Fotó: tl

2022. 11. 05.
Kovács Ráhel
Barka Ernő

2022. 11. 08.
Nagy Beatrix

Varga Sándor Attila

Házasságkötés

Szeretettel köszöntjük 
Csirkovics Bálintot, aki 
2022., november 4-én, 12 
óra 11 perckor jött a világra 
a keszthelyi kórházban. Szü-
letési súlya 3650 gramm volt. 
Édesanyja Csirkovics-Borbély 
Diána, édesapja Csirkovics 
Tibor nagyon várták már, 
hiszen Bálinttal váltak igazi 
családdá.

Szia kicsi Teó! 2022.11. 06-
án 9 óra 41 perckor 51 cen-
timéteres hosszal és 3810 
gramm súllyal megszületett 
Szabó Teó. Édesanyja Szabó-
Pósza Ramóna, édesapja 
Szabó Bence, testvére Szabó 
Bende. 
Jó egészséget kívánunk a Sza-
bó Család apraja-nagyjának! 

Isten hozott kicsi Zenna! 
Havasi-Rig Zenna 2022. nov-
ember 3-án, 2 óra 23 perckor 
született a Veszprémi kór-
házban 3550 grammal. Édes-
anyja Havasi-Rig Dzsenifer, 
édesapja pedig kollégánk, 
Havasi Gábor. Jó egészséget, 
sok boldogságot kívánunk! 




