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Felgyúltak a várakozás fényei
Advent első vasárnapjá-
nak estéjén, a történel-
mi egyházak képviselői, 
Csonka Nándor esperes 
plébános, Honthegyi Zsolt 
evangélikus lelkész, Ká-
dár Adrienn református 

lelkészasszony  és a város 
polgármesterének, Dobó 
Zoltánnak ünnepváró 
gondolatait követően, fel-
fénylett a Szentháromság-
szobor első gyertyája. Ki-
gyúltak a város karácsonyi 
fényei. Megnyílt a Fő téren 
a betlehem kapuja, a város 
karácsonyfája mellett fel-
állított színpadról pedig a 
Tapolcai Musical Színpad 
és a Bárdos Lajos Székhely-
intézmény fiataljai, később 
a Farkasházi Réka és a Tin-
tanyúl gyermekzenekar 
adott műsort. /Írás,fotó:tl/

Megnyílt
a betlehemi kapu, 
felfénylett a város 
első gyertyája, 
kezdetét vette a 
négy héten át
tartó adventi
időszak

Közös fotón a helyi szociális alapellátás munkatársai az összejövetelt követően

Tisztelet és köszönet a szociális szféra helyi dolgozóinak
A Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Inté-
zet 14 szakmai egysége 
intézményi találkozót 
szervezett, illetve együtt 
ünnepelte meg a szo-
ciális munka napját a 
minap a Tamási Áron 
Művelődési Központ 
emeleti konferenciater-
mében.

Később, estébe hajlóan 
a katolikus plébánia ud-
varán, tábortűz és forralt 
bor mellett folytatódott 
a program. Az esemény-
re meghívta a helyi 
alapellátás Dobó Zoltán 
polgármestert, Csonka 
Nándor esperes plébá-
nost, Gyarmati Ritát,  a 

Család -és Gyermekjólé-
ti Központ új tanácsadó 
szakpszichológusát, va-
lamint Lenner Lászlót is. 
A tapolcai gimnázium 
tanára kedves, humoros  
gondolatokkal és gitárjá-
tékával egyaránt jókedv-
re derítette az alapellátás 
munkatársait. A  jelenlé-
vő dolgozókat és a vendé-
geket, Sikos Rita igazgató 
köszöntötte, aki elmond-
ta, az intézmények veze-
tőivel fontosnak érezték, 
hogy ünnepüket az is-
mert nehézségek ellenére 
is megtartsák, hogy mun-
katársaikkal megálljanak 
egy pillanatra a rohanó 
hétköznapokban. ...Foly-
tatás a 2. oldal alján...

Fotó: mr

A karácsonyi ünnepkör misztériumáról osztotta meg gondolatait Csonka Nándor, Kádár Adrienn és Honthegyi Zsolt
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Szociálisan érzékeny testületi döntések születtek
Két önkormányzati kép-
viselő távol volt, de ez a 
körülmény gyakorlatilag 
nem befolyásolta a 15 
napirendi pont elfogadá-
sát a legutóbbi nyilvános 
képviselő-testületi ülé-
sen a Tamási Áron Mű-
velődési Központban. A 
helyi energiatakarékos-
sági intézkedések része 
volt, hogy a TÁMK egy 
kisebb,  villannyal felfűt-
hető termében kerüljön 
sor az önkormányzati 
ülésekre, ez most meg-
történt. (Az eseményt a 
Tapolcai Média élőben 
közvetítette, a felvétel 
megtekinthető a Tapol-
cai Média facebook felü-
letén.) 

Elsőként a polgármester 
tárgyalásairól szóló beszá-
molót fogadták el egyhan-
gúlag a képviselők. Dobó 
Zoltán polgármester a fel-
merült kérdésekre adott 
válaszokat megelőzően 
annyit fűzött hozzá az elő-
terjesztéshez, hogy egyik  
legfontosabb tárgyalása 
a november 17-én Balla 
György kormánybiztossal 
folytatott egyeztetés volt 
Budapesten. Elhangzott, 
a kormánybiztos egyetér-
tett a város irányvonalá-
val, hogy  Tapolcán “első 
az ember”, tehát a szociális 
biztonság, az alapellátás 
működtetése, az óvodák és 
az alapellátáshoz tartozó 
rendelők működésének, 
energiaellátásának folya-
matos biztosítása kapjon 
prioritást, míg a többi 
városi intézmény, épület 
esetében a takarékosság 
legyen a vezérelv.  Minden 
képviselő támogatásával 
és név szerinti szavazatá-
val elfogadták a módosí-
tott, aktualizált 2022-es 
városi költségvetést is.  A 
bevételek és kiadások fő-
összegét ezúttal 5 milliárd 
991 millió Ft-ban, a nettó-
sított költségvetési bevéte-
lek és kiadások főösszegét 
pedig 5 milliárd 134 mil-
lió Ft-ban határozta meg 

a tapolcai önkormányzat.  
Egyhangúlag támogatták 
a képviselők az idegenfor-
galmi adó helyi emelését 
is. Az előterjesztés kitért 
rá, hogy 2020-21-22-ben 
a törvényi szabályozás 
nem tette lehetővé a helyi 
adóbevételek növelését. A 
mostani döntéssel a ko-
rábbi 500 forintról, 590 
forint/fő/vendégéjszakára, 
tehát 90 forinttal emelke-
dik az idegenforgalmi  adó 
mértéke 2023-ban. A dön-
téstől  8 milliós éves több-
letbevételt remél a város. 
Ugyanakkor 7:3 arányban 
nem kapott támogatást 
az ugyanezen napirendi 
ponthoz kapcsolódó mó-
dosító indítvány. Ebben a 
10 ezer négyzetméternél 
nagyobb kiskereskedelmi 
egységek 1000 ft/négyzet-
méteres helyi építmény 
adóját 40 százalékkal, 
1000-ről 1400-ra, míg a 
pénzintézetek és a helyi 
lottózó épületének adója  
27 százalékkal, 1400-ról 
1800 forintra emelkedtek 
volna.  Dobó Zoltán elfo-
gadhatatlannak nevezte 
a módosító indítványban 
javasoltakat, mint mond-
ta, ilyen volumenű adó-
emelést  előzetes egyezte-
tések nélkül nem szabad 
meghozni. Emelkednek a 
szociális étkezésekért fi-
zetett számlák díjai, de ki-
zárólag az önkormányzat 
költségvetésének terhére. 
2023. január elsejétől 30 
százalékkal többet kap a 
napi négyszeri bölcső-
dei étkeztetés, a szociális 
ebéd és az óvodai, iskolai, 
középiskolai étkezések 
megnövekedett rezsikölt-
ségeire a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft. a város-
tól. Ez kiadásként a vá-
ros költségvetését terheli 
majd, a  szülőket érintő 
napi térítési díj viszont 
marad, nem emelkedik 
ettől – szavazták meg egy-
hangúlag a képviselők. 
Díszsíremléket állít, finan-
szíroz a város két közel-
múltban elhunyt tapolcai 

díszpolgárnak, Németh 
Lászlónak és Orbán Ti-
bornak. Az önkormányza-
ti képviselők támogatták a 
célra szánt közel négy mil-
lió forint elkülönítését.
Nem emelkednek jövőre a 
nem lakás céljára szolgáló 
önkormányzati helyiségek 
bérleti díjai – döntött a 
testület. Elfogadták a kép-
viselők a tapolcai  termál-
strand működéséről szóló 
2022. első félévi beszámo-
lót is.  A dokumentum 
szerint, augusztusban hiá-
ba nőttek tovább a strand 
bevételei, a működési 
költségek, mint az áramdíj 
és a téliesítés költségeinek 
jelentős megemelkedése 
miatt az éves várható vesz-
teség közel 60 millió forint 
lesz. A Tapolcai Városgaz-
dálkodási Kft, ellentétben 
az előző évvel, amikor 
átvállalta a több mint 20 
millió Ft-os strandüze-
meltetéssel összefüggő 
veszteség finanszírozását, 
ebben az évben igénybe 
veszi a 2022. évi önkor-
mányzati költségvetésben 
erre a célra elkülönített 
40 millió forint működési 
célú támogatást.  Tapol-
ca képviselő-testülete a 
Széchenyi István Baptis-
ta Technikum, Szakkép-
ző Iskola és Gimnázium 
2019/2020, 2020/2021, 
valamint a 2021/2022-
es tanévekre vonatkozó  
szakmai beszámolóját is 
elfogadta. A város nevében 

Dobó Zoltán köszönetét 
fejezte ki a fenntartónak, 
az intézményvezetőknek, 
valamint az intézmény 
valamennyi dolgozójának 
a szakszerű és lelkiismere-
tes nevelő-oktató munká-
jukért.
A képviselők egyhangú 
támogatásával  Tapolca 
város közigazgatási terü-
letén autóbusszal végzett 
helyi közforgalmú köz-
lekedési feladatok bizto-
sítására, 2023. január 1. 
napjától 2027. december 
31. napjáig a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú 
Tapolcai Városgazdálko-
dási Kft-vel, mint a köz-
szolgáltatás nyújtásával 
megbízott belső szolgálta-
tóval, továbbra is közszol-
gáltatási szerződést kíván 
kötni. Az előterjesztés 
elfogadásával biztosította 
a város a működtetéshez, 
illetve a veszteségek pót-
lásához  szükséges támo-
gatást a költségvetés ter-
hére. Döntés született még 
az óvodai beiratkozások 
időpontjairól, az óvodai 
csoportok számáról és a 
helyi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal történő 
együttműködésről is- ez 
utóbbiakat is ellenszavazat 
nélkül fogadták el a jelen-
lévő képviselők. Az elő-
terjesztések, a napirendi 
pontok mindegyike teljes 
terjedelmükben elérhe-
tők, olvashatók a tapolca.
hu városi oldalon. /tl/

A szülőkre háruló napi étkezési térítési díjak nem 
emelkednek, a város a költségvetésből fizeti a rezsi 
növekedés okozta plusz költségeket – fogadták el egy-
hangúlag a képviselők.                                             Fotó: tl

...Folytatás a címoldalról... 
Rámutatott, a mai körül-
mények között, amikor 
minden változik és bi-
zonytalan, amikor rend-
kívül alacsony a szfé-
rában dolgozók anyagi 
elismertsége, ugyanakkor 
egyre több a rászoruló, 
különösen nagy szükség 
van a szociális munkatár-
sakra és elhivatottságuk-
ra. Tisztelet és köszönet 
jár ezért minden dolgo-

zónknak- mondta a he-
lyi alapellátás igazgatója.  
Dobó Zoltán polgármes-
ter is a köszönet hangján 
szólt a dolgozókhoz. – 
Munkátok nélkül a helyi 
társadalom, a város nem 
tudna jól működni, az 
érte járó fizetést is nézve, 
amit tesztek egy valódi, 
hősies küzdelem. Keve-
sen vannak azok, akik ké-
pesek megtenni azt amit 
ti, miközben ritkán jár 

érte figyelem és köszö-
net. Éppen ezért, amit  a 
városvezetés, kollégáim 
meg tudnak tenni értetek, 
azt megtesszük! Bátran 
állítsatok meg problémái-
tokkal, kéréseitekkel akár 
az utcán is! – ajánlotta a 
polgármester. Az intéz-
ményi találkozón  Gyar-
mati Rita pszichológus 
tartott szakmai előadást, 
aki egyrészről minősítette 
a tapolcai szociális alap-

ellátásban általa tapasz-
talt kiváló szervezettsé-
get és magas színvonalat, 
másrészről tanulságos 
és egyben szórakoztató, 
gyakorlati tanácsokban 
is bővelkedő előadásá-
ban kiemelte, a szociális 
segítő munkában dolgo-
zóknak különösen nagy 
szükségük van a pszichés 
megerősítésekre, arra, 
hogy a lelkük rendben le-
gyen. /Töreky László/
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A tapolcai Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
2022. november 23-
án megtartotta az idei 
év utolsó szakmaközi 
megbeszélését a helyi 
gyermekvédelmi jelző-
rendszer tagjainak aktív 
részvételével a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban. A kapcsolódó 
előadás címe, „Jó rend-
őr-rossz rendőr, avagy 
játszmák és nevelés a 
családban”volt.  A ren-
dezvényt az EFOP-1.5.2-
16-2017-00012 „Humán 
szolgáltatások fejlesztése 
Tapolcán és környékén” 
című pályázat finanszí-
rozta.

Az esemény alkalmat adott 
arra is, hogy a Család- és 
Gyermekjóléti Központ új 
pszichológusát megismer-
hették a járásban dolgozó, 
gyermekekkel foglalkozó 
szakemberek.  Gyarmati 
Rita,  tanácsadó szakpszi-
chológus, kognitív visel-
kedésterápiás konzultáns, 
valamint pszichológia 
szakos tanár végzettséggel 
rendelkezik, és október 
óta nyújt a járásban pszi-
chológiai tanácsadáso-
kat  a Központ speciális 
szolgáltatása keretében. A 
pszichológus úgy fogal-
mazott „aki gyerekekkel 
foglalkozik, az családok-
kal is foglalkozik”. Min-
den társadalom alapja a 
család, amely nem pusz-
tán egyének összessége, 

hanem egy dinamikusan 
működő rendszer, amely 
a homeosztázisra (dina-
mikus egyensúlyra) törek-
szik. Gyarmati Rita gya-
korlati példákon keresztül 
világított rá a családi disz-
funkciók hátterére és arra, 
hogy a gyermekek az ese-
tek többségében csak a tü-
nethordozói annak, hogy 
a családban valami nem 
megfelelően működik. 
Mégis, sokszor a gyerme-
kek válnak bűnbakká, őket 
akarják szüleik „megjavít-
tatni”, őket viszik szakem-
berekhez. A szakemberek 
felelőssége abban rejlik, 
hogy meglássák az ösz-
szefüggéseket és egymás-
sal összedolgozva tudnak 
megfelelő segítséget nyúj-
tania a család számára. Fő 
hangsúlyt a rendszerszem-
léletű családgondozás és a 
jelzőrendszer összedolgo-
zásának fontossága kapta.
Bögös Rita Zsuzsanna,  

az alapellátás család- és 
gyermekjóléti központjá-
nak vezetője lapunknak 
elmondta, intézményük  
kiemelt feladata a helyi 
észlelő- és jelzőrendszer 
működtetése. – A gyer-
mekvédelmi feladatai kö-
rében ez rendkívül fontos 
hiszen az ilyen és hason-
ló jellegű összejövetelek 
nagyban hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy a gyerme-
kekkel foglalkozó szakte-
rületek helyi szakemberei 
aktuális ismeretekhez, in-
formációkhoz jussanak, és 
közös nyelv alakulhasson 
ki kölcsönös párbeszéd 
révén. Mindnyájunk cél-
kitűzése és közös érdeke, 
hogy megóvjuk és védjük 
a gyermekeket és család-
jaikat, akik egyre nagyobb 
segítségre szorulnak a 
szocializációs, szociális 
jellegű humán szolgáltatá-
sok területén is – hangsú-
lyozta. /tl/

A gyerekek gyakran csak bűnbakok

Baranyi Rita és Bögös Rita Zsuzsanna Fotó: helysz. felv.

A kormánymegbízott egyetértett
Az energiaválság helyi 
kezelésével kapcsolatban 
járt Budapesten és foly-
tatott beszélgetést Balla 
György kormánymegbí-
zottal Dobó Zoltán pol-
gármester a napokban. 
A polgármestertől azt is 
megtudtuk, hogy a már 
meghozott takarékossági 
intézkedések előrelátha-
tóan nem érintik a város 
közvilágítását.

– A kormánybiztos, ahogy 
más 10 ezer főnél nagyobb 
lakosságú város esetében, 
arra volt kíváncsi, hogy Ta-
polca városra milyen plusz 
terheket ró az energiaválság 
idén, milyen intézkedéseket 
hoztunk és milyen intézke-
dések várhatók jövőre. Mi 
azt mondtuk, hogy nálunk 
az ember az első, az idősek 
és a gyerekek ellátása, csak 
utána következhet minden 
más. Elmondtuk, hogy kö-

telezően ellátandó feladata-
inkkal jelenleg nincs prob-
lémánk. A kormánybiztos 
egyetértett azokkal az el-
vekkel és intézkedésekkel 
amit hoztunk, ugyanakkor 
minden energiával kap-
csolatos költségünk racio-
nalizálásának fontosságára 
hívta fel a figyelmünket. 
Elmondtuk, hogy  intézke-
déseink a jelenlegi árakhoz 
és piaci körülményekhez 
igazodnak és költségvetési 
terhelhetőségünket mutat-
ják.  Amennyiben viszont 
bármely körülményben 
változás következik be, 
akkor ahhoz a városi in-
tézkedések természetesen 
szükségszerűen igazodnak 
majd– számolt be a minisz-
teri biztossal folytatott be-
szélgetésről Dobó Zoltán. A 
polgármester kérdésünkre 
ugyanakkor azt is elmond-
ta, hogy számos várossal el-
lentétben, jelenleg Tapolca 

nem tervezi a közvilágítás 
korlátozását. – Erre azért 
van lehetőségünk, mert 
az elmúlt év során olyan 
kedvező közszolgálati szer-
ződést kötöttünk, amely-
ben a korábban kialkudott 
áron biztosítja a közszol-
gáltató a villamos energi-
át 2023. december 31-ig a 
város részére. Mérlegeltük 
a kormány nyújtotta lehe-
tőséget, de közbiztonsági, 
közlekedési kockázatokat 
figyelembe véve, a személy- 
és vagyonbiztonságot szem 
előtt tartva döntöttünk úgy, 
hogy nem változtatunk a 
közvilágítás eddigi gyakor-
latán. Egyedül az adventi 
ünnepi fények tekinteté-
ben hoztunk olyan döntést, 
hogy a korábbi évektől elté-
rően nem egész éjszaka, ha-
nem 16 és 22 óra között lesz 
díszkivilágítás a városban 
advent első vasárnapjától 
vízkeresztig.  /Töreky L./

A közoktatás helyzetének 
javításáért vonultak utcá-
ra, majd alkottak élőlán-
cot tapolcai és környék-
beli pedagógusok, szülők, 
diákok és szimpatizánsok 
november 18-án az esti 
órákban Tapolcán.  A bé-
kés fáklyás felvonulás a 
gyülekező helyszínéről, 
a Köztársaság térről in-
dult és a Malom-tónál ért 
véget, ahol a felvonulók, 
köztük a pedagógusok 
képviseletében Vigh Do-
rina olvasta fel a közokta-
tást érintő  javaslatokat és 
követeléseket a Baumberg 
Gabriella szobornál. Ké-
sőbb élő láncot alkottak a 
demonstrálók és közösen 
elénekelték az országos 
tiltakozások elmaradha-
tatlan dalát: Mi vagyunk 
a Grund!

– Miért is vagyunk itt?- tet-
te fel a kérdést a felvonulás 
fiatal pedagógus szónoka, 
majd meg is válaszolt a 
kérdésre. Elmondta,  rend-
szerszintű problémák-
kal küzd a hazai oktatás, 

amelybe “több pénz kelle-
ne beletennie az államnak”. 
Elhangzott, eszközfejlesz-
tésre, felújításokra, rend-
szeres karbantartásra van 
szükség, mert a rendszer 
ezek nélkül összeomlik. 
A mindehhez szükséges 
pénzt pedig ne szülői össze-
fogással kelljen megterem-
teni! A fenntartás legyen a 
fenntartó feladata, hiszen 
nem ingyenes az az oktatás, 
amelyben pénzt kell fizetni 
a higiéniai eszközök pót-
lásáért, a felkészítések elő-
segítéséért, eszközfejlesz-
tésekért és számos egyéb 
dologért- fogalmazott. A 
fiatal pedagógus hangsú-
lyozta, a pedagógushiány 
igazi vesztesei a gyerekek 
és a jól képzett, gyakorla-
tias pedagógusok, akiknek 
jó részét elszívja a verseny-

szféra. – Az állam tekintse 
az oktatást befektetésnek a 
jövőbe! Szabad iskolákra, 
szabad tankönyvválasztás-
ra van szükség. Ne legyen 
túlzott mértékben közpon-
tosított az oktatás, hanem 
alkalmazkodjon a helyi 
adottságokhoz! A szakmai 
önállóság akadályozását 
meg kell szüntetni! A szak-
mai párbeszéd elhalasztása 
romboló hatású. Legyen 
több párbeszéd a szülők-
pedagógusok, pedagógu-
sok-vezetők, vezetők-felső 
szakmai vezetők között! 
Túl sok az adminisztráció, 
amely sok esetben a fele-
lősség áthárításáról szól. 
A magyar állam teremtse 
meg a XXI. századi neve-
lés-oktatást! Vezessenek 
be modern szemléletet, 
eszközöket, módszereket! 
A tehetséggondozásra, a 
hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatására, oktatás-
fejlesztésre vegyenek fel 
és alkalmazzanak magas 
színvonalú munkát végez-
ni képes pedagógusokat! 
Csökkenjenek a terhek, ne 

legyenek teljesíthetetlen, 
elavult tantervek! Az okta-
tási rendszer legyen képes 
a gyerekeket felkészíteni a 
jövő kihívásaira! Sok a fe-
lesleges, alig használható 
információ. Csökkenjen a 
tanulók terhelése, az óra-
számokat és a tananyagot 
is tekintve! Esélyegyenlő-
séget a köznevelésben! Le-
gyen biztosított a sajátos 
nevelési igényű tanulók 
ellátása és fejlesztése! Le-
gyen elegendő szakember 
az esélyegyenlőség biztosí-
tására! Érvényesüljenek a 
gyerekek és szülők jogai a 
köznevelésben! Az osztály-
létszámok csökkentésével, 
a gyerekek egyéni képes-
ségeinek figyelembevétele 
is jobban teljesülhetne” – 
hangzottak el a követelé-
sek. /Töreky L./

Élőlánc a közoktatásért - 
elhangzottak a követelések

A Köztársaság térről indultak a demonstrálók   Fotó: tl
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-Azért írtam himnuszt és 
indulót a városnak, mert 
életem utolsó szakaszá-
ban annyi megbecsülést, 
szeretetet és tiszteletet 
kaptam Tapolcától, a ta-
polcai emberektől, hogy 
teli lett vele a lelkem. 
Most ünnepélyesen át-
adom a városnak zenei 
termékemet -fogalmazott 
dr. Görcsös Mihályné, dr. 
Takáts Gizella nyugalma-
zott pedagógus, számos 
könyv, irodalmi munka 
szerzője november 18-án 
a polgármesteri hivatal 
udvari tanácstermében 
lezajlott bensőséges han-
gulatú ünnepségen. 

Az eseményre az ismert és 
közszeretetnek örvendő 
szerző meghívta Tapolca 
kulturális és zenei életének 
több ismert személyisé-
gét is, akik nyomtatott és 
írott formában egyaránt 
kezükbe vehették, illetve 
ajándékként megkapták 
a Tapolcai Körkép című, 
három tételből álló alko-
tás szép, nyomdai  kivitelű 
kottáját, szövegkönyvét. 
Az adományozó elmond-
ta, Kodály Zoltán bízta-
tására kezdte meg zenei 
pályáját, mint mondta, a 
tanár úr arra kérte, hogy 
“énekeljen és énekeltes-
sen!”. – Tisztelettel át-
adom most művemet a 

város polgármesterének, 
hogy  általa a városnak 
ajánljam fel- ismertette az 
esemény célját Gizi néni. 
Megtudtuk, a közelmúlt-
ban, Nagyboldogasszony 
ünnepén a városhimnusz-
nak szánt művet orgona-
kísérettel bemutatták a 
helyi plébániatemplom-
ban, az induló pedig már 
2002-ben, a Szólj síp, szólj 
!-című kötetben olvasható 
volt, de akkor még nem 
gondolta a szerzője, hogy 
kiegészíti és meg is zené-
síti azt. A mű harmadik 
tételének címe és végső 
kicsengése mókás, hiszen 
nem kell mindig ünne-
pélyesnek és komolynak 
lenni, viccelni is kell! – fo-

galmazott dr. Görcsös Mi-
hályné, dr. Takáts Gizella. 
Így lett Bemutatóka-Móka 
a befejező tétel címe, 
amelynek középpontjában 
a tópart, a nagy malomke-
rék és a Gabriella szobor 
áll- tudhattuk meg. A mű-
vet ünnepélyesen átvet-
ték a szerzőtől a Járdányi 
Pál Zeneiskola, a Bárdos 
iskola kórusa, a Tapolcai 
Kamarakórus, a Tapolcai 
Musical Színpad, a Ba-
tsányi Kórus, a Batsányi 
Táncegyüttes és a Tapolcai 
Média képviselői, vezetői. 
Az alkotó reményét fejezte 
ki, hogy a jövőben minden 
érintett hozzá tudja majd 
tenni önmagát, tudását és 
előadja, bemutatja azt. /tl/

Himnuszt, indulót írt és ünnepélyesen 
átadta szeretett városának a műveket

Dr. Görcsös Mihályné, dr. Takáts Gizella azokkal a tapol-
caiakkal, akiktől művei népszerűsítését reméli       Fotó: tl

Minden év novemberé-
nek utolsó hetében a vi-
lág a közúti közlekedési 
balesetekben életüket 
vesztettekre és a súlyos 
sérüléseket szenvedet-
tekre emlékezik. Tapol-
cán, a  rendőrség és az 
önkormányzat együtt-
működésének eredmé-
nyeként emléktáblát 
kaptak a Déli városkapu 
parkban a közlekedési 

balesetek áldozatai.  Az 
avatáson a tapolcai ön-
kormányzatot képviselve 
a város polgármestere 
és alpolgármestere, köz-
biztonsági tanácsnoka 
és a  rendőrkapitányság 
képviselői vettek részt és 
gyújtottak mécseseket.

Orbánné Juhász Kinga 
rendőrségi megelőzési 
főeladó a helyszínen el-

mondott beszédében ha-
tározottan fogalmazott, 
megnevezve a felelősöket, 
a szabályok megszegőit 
… - Az emberi élettel és 
egészséggel szembeni sú-
lyos mulasztással és tet-
tekkel vádolom a közutak 
valamennyi szabályszegő-
jét: a gyorshajtókat, a dur-
ván, meggondolatlanul és 
szabálytalanul előzőket,a 
durva, agresszív, sofőrö-
ket, az ittas jáművezetőket, 
a KRESZ utasításait aján-
lásként kezelőket, a fe-
lelőtlen gyalogosokat és 
kerékpárosokat. Azokat a 
szülőket, akik jó példával 
nem járnak elől és nem 
tanítják meg a gyermeke-
ket a felelős közlekedésre, 
mindazokat, akik a leg-
kisebb mulasztással vagy 
hanyagsággal hozzájárul-
tak vagy hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy vannak halá-
los áldozatok és sérültek a 
közlekedésben. Egyetlen 
szám fogadható el, a nul-
la”. /Töreky L./

Életmentő lenne a szabályok betartása

Közös érdek, hogy javuljon a fegyelem az utakon Fotó: tl

A nagyjából 13-14 méter 
magas fenyőt Németh 
Ádám ajánlotta fel a 
városnak, advent előtt 
nény nappal vágták ki és 
állították fel, illetve dí-
szítették a Fő téren.

Rédli Károly, a Tapolca 
Kft. igazgatója hívta fel a 
figyelmünket arra, hogy 
a napokban sikerült ki-
választaniuk a lakosság 
által felajánlott tucatnyi 
nagyméretű fenyő közül 
azt, amely minden szem-
pontnak megfelelt. A fa 
méretén és szépségén kí-
vül az is szempont volt 
a kiválasztásnál, hogy 
milyen nehézségekbe üt-
közik a kivágása, érint-e 
közművet, illetve a szál-
lítási távolság is a krité-
riumok között szerepelt. 
Németh Ádám, a fa ado-

mányozója lapunknak 
elmondta, örömmel tölti 
el, hogy az ő fenyőjükre 
esett a választás, – mint 
fogalmazott- jó érzés lesz 
majd a Fő téren járva rá-
tekinteni. Megtudtuk, a 
család két éve vásárolta 
meg a házat a Bárdos ut-
cában. A kertben több 

termetes fa is állt, azokat 
már korábban kivágták és 
hasznosították. Az utolsó, 
(a város idei karácsony-
fája) volt a legszebb, de 
a magassága és kerülete 
miatt (2-3 méterrel ma-
gasabb, mint a ház leg-
magasabb pontja) attól 

féltek, hogy egy viharban 
kárt tehet házukban, vagy 
a szomszéd házában. A 
Bárdos utcai fenyőt első 
körben megtekintették a 
szakemberek, felmérték a 
feladat nagyságát és ezek 
tudatában vállalták annak 
kivágását és eljuttatását a 
városközpontba. /Töreky/

A Bárdos utcából érkezett

Eredeti helyén a fenyő...

... és teljes pompájában a Fő téren                        Fotók: tl

A Csobánc Népdalkör is részt vett és szép teljesítményt 
nyújtott a Vass Lajos Népzenei Szövetség által rendezett 
„Hagyományos Régiók-Régiók Hagyománya” népze-
nei versenyen. A Bükfürdőn megrendezett elődöntőn, 
a népdalkör „Vass Lajos Arany fokozatot” ért el, és ez-
zel továbbjutott a 2023 tavaszán megrendezésre kerülő 
középdöntőbe. - Nagyon büszke vagyok a lányaimra!- 
kommentálta a sikert Kócs Ida, az együttes vezetője./tl/

Továbbjutottak dalosaink
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Hagyományosan együtt 
tartották, illetve ünne-
pelték meg a Szent  Er-
zsébet napot  a három 
évtizedes fennállását ün-
neplő tapolcai Szent Er-
zsébet Óvoda apróságai, 
a gyerekek szülei, az ovi 
pedagógusai, dolgozói a 
napokban. A gyermek-
csoportok műsorainak 
kedves, bensőséges han-
gulata, a meghitt szere-
tetvendégség és az intéz-
mény születésére való 
visszatekintés tette min-
den résztvevő számára 
emlékezetessé az ünnepi 
eseményeket.

Zöldy Andrásné igazga-
tó lapunknak elmondta, 
az energiatakarékosság, 
a fűtést érintő intézkedé-
sek a katolikus ovit sem 

kerülték el.  Ezért a ren-
dezvényeken a nagyszülő-
ket, rokonokat nem, csak 
az anyukákat, apukákat 
tudták fogadni az épület 
egy kisebb helyiségében, 
de az ünnepségeket így a 
megszokottnál bensősége-
sebb hangulat jellemezte. 
– A Szent Erzsébet nap az 
óvoda egyik legfontosabb 
ünnepe, melynek három 
napján mindhárom óvo-
dai csoportunk bemutat-
kozik, majd szeretetven-
dégség következett. Az 
agapé számunkra nagyon 
jó alkalom arra, hogy 
együtt legyünk, beszélges-
sünk egy kicsit a szülőkkel, 
a jellemzően gyakrabban 
látott anyukákkal, vagy az 
oviba értelemszerűen rit-
kábban betérő apukákkal 
is. Az óvoda szempontjá-

ból a mögöttünk álló 30 
év egy nagyon gazdag idő-
szak volt. Mélypontokat is, 
de sokkal inkább rengeteg 
szép és gazdag történést él-
tünk meg ezalatt, amelyek 
igazán érdemesek arra, 
hogy most emlékezzünk 
rájuk… Amikor anno a 
nővérek visszatértek Ta-
polcára, meglátva ezt a 
rossz állapotú épületet, be-
leálmodtak valamit. Közü-
lük már csak az első óvo-
davezető, Klára nővér él, 
aki már századik életévé-
hez közeledik. Ő volt az, 
aki belénk ültette a hitet, 
hogy ennek az intézmény-
nek igenis van jövője, hogy 
óvodánkat majd mennyire 
fogják szeretni a tapolca-
iak. A legnagyobb nehéz-
ségek közepette a nővérek 
hite, derűje mindenen 

átsegített bennünket. Azt 
kell, hogy mondjuk, hogy 
a nővéreknek igazuk lett 
mindenben! Létezünk, 
működünk és nagyon örü-
lünk, hogy itt vagyunk: 

75 helyre 75 gyermekkel- 
emlékezett vissza a kezde-
tekre és értékelte a Szent 
Erzsébet óvoda elmúlt 
30 évének eredményét az 
óvodavezető. /Töreky/

A helyi szálloda adott otthont a széchenyisek szalagavatójának
A Széchenyi István Bap-
tista Középiskola végzős 
osztályai osztályfőnöke-
inek, tanulóinak öltö-
nyeire, kosztümjeire ke-
rült fel az iskolai éveket 
szimbolizáló szalag nov-
ember 25-én délután, a 
Pelion szálloda konfe-
renciatermében. 

A hely befogadó képes-
ségének korlátai miatt 
két külön rendezvényt is 
tartott az iskola, elsőként 
az érettségire készülő 
osztályokról, majd más-
fél-két órával később a 
szakmai, technikusi vizs-
gák érintettjeiről szólt az 
ünnepség. Mindkét ese-
ményt hagyományosan 
szép szavalatok, kultu-
rális produkciók színe-
sítették és a szalagavató 
ünnepségek elmaradha-
tatlan látványos, jelme-
zes báli tánca zárta. Az 
iskola vezetői, tanárai, 

az ünnepelt végzős fia-
talok és hozzátartozóik 
mellett az eseményen 
részt vett Tapolca város 
önkormányzatának kép-
viseletében a város pol-
gármestere Dobó Zoltán, 
alpolgármesterei, Pass 
Sándor és Puskás Ákos, 
dr. Iker Viktória jegyző, 
valamint Tölgyes Zsolt 
önkormányzati képvi-
selő. A végzős osztályok 
osztályfőnökeinek nevé-
ben Labovszky-Erdélyi 
Zsanett személyes han-
gon szólt az ünnepeltek-
hez. A 12/C vendéglátós, 
épületgépész és szakgim-
nazisták osztályfőnöke 
az indulásra emlékezve 
rámutatott, amikor ki-
lencedikes gólyákként, 
gyakorlatilag gyerek-
ként megkapták tanuló-
ikat még nem láthatták 
azokat az  iskolán kívüli 
nehézségeket, amelyek 
erősen kihatottak az osztályközösségekre és 

a tanulási, tanítási folya-
matra, de megbirkóztak 
vele. – A szalag feltűzé-
se most azt bizonyítja, 
diákjaink már elértek 
valamit, megtettek min-
den tőlük telhetőt, hogy 
érettségit, szakmát sze-
rezzenek-fogalmazott 
személyes hangú beszé-
dében a pedagógus, majd 
méltatta kollégáit: Tar-
soly Pétert, a 16 fős  12/A 
osztályfőnökét, Bekéné 
Bartha Erzsébetet, a 17 
tanulóval búcsúzó 13/B 
osztályfőnökét és Őriné 
Szilvási Annát, az érett-
ségire készülő 14 fős 13/F 
osztályfőnökét. Fekete 

Lajos igazgató ünnepi 
gondolatait azzal kezdte, 
hogy az idei szalagavató 
rendkívüli a maga nevé-
ben, hiszen rendkívüli 
okok miatt új helyszínen, 
két szalagavató ünnepsé-
get is tartanak. Az iskola 
nemrégiben kinevezett 
új igazgatója beszédében 
köszönetet mondott a 
fenntartó Baptista Sze-
retetszolgálatnak, hogy 
megteremti a Széchenyi-
ben zajló oktatás szakmai 
és anyagi hátterét, a taní-
tás lehetőségét. Köszönet 
járt Tapolca város önkor-
mányzatának is, amely 
– mint elhangzott- min-
dent megtett annak érde-

kében, hogy az iskola mű-
ködhessen. A szülőknek, 
nagyszülőknek is jutott 
a hála szavaiból, hiszen 
“ők biztosították, hogy a 
gyerekek tanulhassanak, 
iskolába járhassanak” – 
fogalmazott Fekete Lajos. 
Dobó Zoltán polgármes-
ter a város nevében szólt 
a szalagavató ünnepeltje-
ihez, az iskola fenntartó-
ihoz, a pedagógusokhoz, 
a szülőkhöz, méltatva azt 
az összefogást, amelynek 
Tapolca önkormányza-
ta is a részét képezi és a 
Széchenyiben tanulókért, 
a társadalom, a gazdaság, 
az ország működése érde-
kében történik. /Töreky/

“A nővéreknek igazuk lett mindenben” – Szent Erzsébet hét a katolikus oviban

Az elmaradhatatlan közös szereplés az óvónőkkel    Fotó: tl

Fekete Lajos, az iskola nemrég kinevezett igazgatója 
feltűzi a szalagot az idén ballagók osztályfőnökeinek 

A végzős fiatalok szép báli tánccal örvendeztették meg hozzátartozóikat       Fotók: tl
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A nők elleni erőszak meg-
szüntetésének világnap-
ja  (1999 óta)  november 
25-e. Ezen a napon a helyi  
rendőrség és a szociális 
alapellátás  munkatársai 
együtt demonstráltak a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ mögötti parko-
lóban, hogy felhívják a fi-
gyelmet a problémára, és 
hogy  üzenjék: létezik se-
gítség a bajban, tehát  ne 
legyen közömbös senki, 
aki környezetében csalá-
di, párkapcsolati erősza-
kot tapasztal.
 
Világszerte válnak a nők 
a családon belüli erőszak, 
illetve nemi erőszak ál-
dozataivá, ezért is fontos 
felhívni a figyelmet a ve-
szélyeztetettség korai felis-
merésének lehetőségeire, 
a segítségnyújtás módjai-
ra- árulta el lapunknak a 
helyszínen Molnár András 
rendőr őrnagy, a Tapol-
cai Rendőrkapitányság 
megelőzési előadója.  El-
mondta, a Veszprém Me-
gyei Rendőrkapitányság 
kezdeményezte a lakosság 
tájékoztatását figyelemfel-
hívás céljából.  Akciójukba 
bevonták az alapellátás csa-

ládsegítő- és gyermekjóléti 
központ,  a védőnői szol-
gálat és az egészségfejlesz-
tő központ munkatársait. 
– Fontos, hogy nevesítsük a 
problémát, mutassunk rá az 
észrevehető jelekre és mu-
tassuk meg, hogy milyen 
szolgáltatásokat, segítséget 
tudunk nyújtani az efféle 
atrocitások elszenvedői-
nek. Hangsúlyozni szeret-
nénk a lakosság felé, hogy 
ne hallgassák el a problé-
mákat, a verbális erősza-
kot sem, mert a hallgatás, 
a halogatás nagyobb bajo-
kat is hozhat- hangsúlyoz-
ta. Magvas Zoltán a lelki 
egészségfejlesztő központ 
vezető munkatársaként 

vett részt a rendezvényen. 
Azt mondta, azért is fon-
tos, hogy részt vegyenek az 
akcióban, mert a téma ma 
társadalmi tabunak szá-
mít, teljes megoldásához, 
felszámolásához mentál-
higiénés tanácsadásra van 
szükség. – A megoldás 
részei szeretnénk lenni, hi-
szen napi munkánk során 
találkozunk a családon be-
lüli erőszak jelenségeivel. 
Hozzáértő munkatársaink  
a társszervezetekkel, illet-
ve ha szükséges, a rendőr-
séggel is együttműködve 
lelki és gyakorlati segítséget 
egyaránt tudnak biztosítani 
a bajban lévőknek.
                                  /Töreky/

Van segítség!- Együtt a nők elleni erőszak ellen

Molnár András (jobbról): ne hallgassák el a problémákat

A közelmúltban ünne-
pelték: éppen három éve 
nyitott meg a Diego áru-
ház a hajdani laktanya 
területén.

Az üzlet - mint megtud-
tuk- a kezdetek óta nagy 
hangsúlyt fektet a gyerme-
kes szülők és a gyerekek 
igényeire. Például számos 
pozitív visszajelzést kap-
tak a kisgyermekes vásár-
lóiktól a szépen kialakított 
játéksarkukra, most pedig 
lufibohóccal, arcfestéssel 
és árengedményekkel vár-

ták a betérőket. Továbbá 
csatlakoztak az „Egész Év-
ben Adni Jó Alapítvány-
hoz is és rászoruló gyer-
mekeknek, családoknak 
gyűjtöttek, gyűjtenek. A 
bolt szombati ünnepségén 
a jótékonysági alapítvány 
képviselője szállította el a 
korábban összegyűlt vá-
sárlói adományokat. Meg-
tudtuk, a gyűjtést egészen 
december 15-ig folytatják 
a tapolcai üzletben és el-
sősorban tartós élelmisze-
reket várnak nehéz sorsú 
támogatottjaik részére. /tl/

Három éve nyitottak meg, 
jótékonysággal ünnepelnek

Lufibohóccal a vásárlás is vidámabb     Fotó: facebook

Siker a Pannon UniFesten

Büszkén adta hírül a 
napokban a tapolcai 
Batsányi János Gim-
názium és Kollégium, 
hogy az iskola tanuló-
ja, Herczeg Réka 12. A 
osztályos tanuló a VIII. 
Pannon Unifesten a ze-
nei szekció szólóének 

kategóriájában bronz 
minősítést szerzett. A 
Pannon UniFestet idén 
online rendezték meg. 
Az összművészeti ren-
dezvény minden évben 
nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a fellépő fia-
talok számukra értékes, 
szakmailag korrekt visz-
szajelzésekkel gazda-
godjanak a rendezvény 
által, a tárgyi díjazás 
helyett így a szakmai 
útmutatás a jutalom. 
2017 óta meghatározott 
szempontok alapján az 
ítészek arany, ezüst és 
bronz fokozatokat osz-
tanak ki. A legkiválóbb 
tehetségek pedig értékes 
kulturális nyeremények-
ben részesülnek- tudtuk 
meg. /fotó: facebook/

Ezüstöt hozott Abonyból a járdányis növendék 
A Járdányi Pál Zeneis-
kola örömmel tudatta, 
hogy az iskola tanulója, 
Király Emőke, 2022. nov-
ember 14-én a IX. Orszá-
gos Bihari János Hege-
dű-, Gordonka- és Vonós 
Kamarazenei Versenyen 

vett részt Abonyban ahol 
siker koronázta hangsze-
res játékát.

Emőke a III. korcsopor-
tosok között hegedű kate-
góriában indult és nagyon 
szép teljesítménnyel ezüst 

minősítést kapott. Tanin-
tézménye szívből gratulál 
Emőkének és felkészítő 
tanárának Román Iván-
nak, valamint zongorakí-
sérőjének Király Emőke 
Máriának is a sikeres sze-
repléshez. /tl/

Szerencsére személyi sérülés nem történt, a Kossuth 
Lajos utcai lakóházban november 18-án, pénteken 16 
és 17 óra között. A keletkezett tüzet az elsőként kiér-
kező tapolcai önkormányzati tűzoltók megfékezték, 
később a badacsonytomaji tűzoltók is megérkeztek és 
dolgoztak a helyszínen. Hivatalos helyről nem meg-
erősített információink szerint, a tüzet valószínűleg 
egy kályhából kipattanó parázs okozta. Egy közeli 
szaküzlet tulajdonosa a helyszínen lapunknak el-
mondta, ismeri a házban lakó férfit,10-12 éve már ki-
vonultak hozzá a tűzoltók hasonló eset miatt. /tl/

Megismétlődött a tűzeset 
egy Kossuth utcai házban
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Villámrajttal kezdtek Ko-
vács Kristóf vezetésével 
Csikós Tibor edző tanít-
ványai a megyei U18-as 
lány kosárlabda bajnok-
ság I. fordulójában.

A jó kezdésnek köszönhe-
tően, a hamar kialakult 20 
pontos előny birtokában 
végig magabiztosan ját-
szottak a lányok. Nagy Li-
liána 39 ponttal tért vissza 
Celldömölk ellen, majd a 
csapat 7 triplát dobott Fűz-
fő ellen. Tapolcai Oroszlá-
nok – CVSE Vulkán Fürdő 
75:33. Pontszerzők: Nagy 
Liliána 39, Kamon Aliz 
15/3, Oruci Xhulia 10/3, 
Szánti Bibiána 5, Molnár 
Dóra 2, Pálosi Laura 2, 
Oruci Xhesika 2.
Jó dobószázalékkal Xhulia 
3, Aliz-Laura-Bogi és Bi-
biána 1-1 hárompontost 
szerzett a Fűzfői AK el-
len. Tapolcai Oroszlánok 
– Fűzfői AK 65:43. Pont-
szerzők: Oruci Xhulia 
17/9, Kamon Aliz 15/3, 

Pálosi Laura 11/3, Oruci 
Xhesika 8, Molnár Dóra 6, 
Süle Boglárka 5/3, Szánti 
Bibiána 3/3. A Regionális 
Serdülő bajnokság II. for-
dulójában a fiúk ott foly-
tatták, ahol a három héttel 
azelőtti ajkai I. fordulón 
abbahagyták. Két nagy-
arányú győzelem született, 
így a csapat 4 győzelem-
mel vezeti a bajnokságot. 
Tapolcai Tigrisek – Veszp-
rémi UKE U14/A 114:23. 
Pontszerzők: Hobok Ba-
lázs 20, Hegyi Márk 19, 
Takács Kornél 18, Horváth 
Bence 17, Szokoli Áron 16, 
Kovács Bence 12, Román 
Richárd 6, Gelencsér Ábel 
4, Fodor Gergő 2.A másik 
mérkőzésen: Tapolcai Tig-
risek – Pápai Kosárlabda 
Club 78: 40. Pontszerzők: 
Hegyi Márk 18, Németh 
Máté 14, Hobok Balázs 10, 
Kovács Bence 10, Takács 
Kornél 10, Horváth Bence 
6, Gelencsér Ábel 4, Décsey 
Csaba 2, Fodor Gergő 2, 
Román Richárd 2. /hg/

Sikerek a TVSE kosarasoknál

2014-ben rendezték meg 
az I. Tapolcai Jótékony-
sági Futást, melynek célja 
az volt, hogy a résztvevők 
futva segítsenek, és te-
gyék szebbé mások kará-
csonyát is. A főszervezőt, 
Földesi Józsefet kérdeztük 
az idei rendezvényről.

A résztvevők, a jótékony 
sporttársak létszáma min-
den évben egyre nőtt, így 
idén már nyolcadik alka-
lommal fognak össze, húz-
nak futócipőt és trappol-
nak akár esőben, szélben, 
talán hóban, hogy a ne-
hezebb helyzetben élő tár-
saink karácsonyfája alá is 
kerüljön meglepetés. De-
cember 3-án várnak min-
den segíteni szándékozót a 
Malom-tóhoz, ahonnan a 
Gyermek futam 10:45-kor, 
a Felnőtt futam 11:00 óra-
kor startol.
„-A futás helyszíne a 
már jól ismert, kb. 1200 
méteres kör Tapolcán, a 

Malom-tó és környékén, 
melyből mindenki annyit 
teljesít, amennyit szeretne. 
Aki pedig csak segíteni kí-
ván, azok helyett is lesznek 
vállalkozó szellemű futók. 
A fiatalabb, ám lelkes se-
gítőinknek egy rövidebb 
táv, kb. 500 m teljesítésé-
re is adunk lehetőséget. 
A rendezvény a gyermek-
futammal veszi kezdetét. 
A gyermekeknek idén is 
egy kis meglepetéssel ké-
szülünk. Ezt követően raj-
tolnak a kb. 1200 méteres 
körön induló futók. Ebben 
az évben tartós élelmi-
szert, tisztálkodó szereket, 
illatszereket, mosószereket 
gyűjtünk, ezekkel kívánjuk 
szebbé tenni rászoruló em-
bertársaink karácsonyát. 
Az adományokat a regiszt-
rációnál lehet majd lead-
ni.Az összegyűlt adomá-
nyokat idén is a Tapolcai 
Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet Család 
és Gyermekjóléti Központ 

segítségével juttatjuk el a 
rászorulókhoz, akik pon-
tosan ismerik helyzetüket 
és tudják, melyik család-
nak mire van szüksége. 
Sajnos ebben az évben 
is van egy család, akinek 
nagy szüksége lenne (nem 
csak karácsonykor) a se-
gítségre. Nagy Hajnalka 
31 éves, háromgyermekes 
édesanya, nyáron szenve-
dett súlyos balesetet, ami-
nek következtében alsó 
végtagbénulást szenvedett, 
jelenleg is rehabilitációban 
részesül. Otthonukat sze-
retnék akadálymentesíteni, 
de férje, egyedüli kereső-
ként nem tudja megoldani 
az átépítést. A rendezvény-
központban, mint az előző 
években is, kihelyezünk 
egy gyűjtődobozt, a fel-
ajánlásokat oda lehet majd 
behelyezni. Ha valaki nem 
tud eljönni, de szeretne a 
családon segíteni, a Taka-
rékbanknál vezetett szám-
laszámra utalhat: Jelige: 
Segítsük Hajnit, 50420513-
10012057-00000000. Akik 
az előnevezésről lemarad-
tak, a helyszínen 10 órától 
tudnak nevezni, de ebben 
az esetben névre szóló rajt-
számot sajnos nem tudunk 
biztosítani. Természetesen 
mi a Tapolcai Trappolók 
is szeretnénk valamit adni 
a lelkes támogatóknak, így 
a rendezvény ideje alatt, 
zsíros kenyérrel és forró 
teával kedveskedünk, 12 
órától pedig mindenki 
vendégünk egy finom, for-
ró gulyáslevesre, a Tópart 
Bisztró konyhájából.” /hg/

Siklósi Gergely nem talált legyőzőre
Az esélyes Siklósi Gergely 
győzelmével ért véget a 
párbajtőr Magyar Kupa. 
A 122 fős férfi mezőny-
ben nagy és élvezetes csa-
tákban sikerült elsőséget 
szerezni a Honvéd spor-
tolójának. 

Dancsházy-Nagy Tamás 
honvédos tanítványa elő-
ször is végigverte saját 
válogatottját. Kezdte a 
nyolcaddöntőben az egy 
héttel korábbi Világkupa-
győztes Andrásfi Tibor-
ral, majd folytatta Nagy 
Dáviddal, végül befejezte 
Koch Mátéval. Ráadásul 
valamennyi asszóban igen 
magas színvonalon telje-
sített, miként a döntőben 
is, Bányai Zsombor elle-
nében. Azt az asszót 8:10-
ről hozta 15:12-re, majd a 
jogosan járó gratulációkat 
követően így nyilatko-

zott:  “-Nagyon akartam 
nyerni, és nagyon örülök, 
hogy sikerült. Régóta nem 
sikerült nyolc közé se jut-
nom idehaza, versenyt pe-
dig 2020, Heidenheim óta 
egyáltalán nem nyertem. 
Márpedig az remek érzés, 
és szükséges, hogy erőt ad-
jon a további feladatokhoz. 
Az igazság az, hogy a berni 
Világkupa előtt is ugyan-
ezt az erőt, energiát érez-
tem magamban, és szerin-
tem jó formában voltam, 
a csapatversenyen sikerült 
is ezt bizonyítanom. Most 
megint élveztem a vívást, 
és őszintén hiszem, hogy 
ez így megy majd tovább, 
először a vancouveri Vi-
lágkupán, utána pedig az 
országos bajnokságon. 
Aztán meg az összes többi 
versenyen…” – nyilatkoz-
ta az olimpiai ezüstérmes 
Siklósi Gergely. /hg/     

Siklósi Gergely arany-
éremnek örülhetett 
    Fotó: Magyar Vívó Szöv.

A kosaras lányok magabiztos, nagyarányú győzelme-
ket arattak                                          Fotó: helyszíni felvétel

VIII. Jóti-Futi a Malom-tó partján

A Fülöp Márton Alapít-
vány idén hirdette meg 
első alkalommal a Fülöp 
Márton Labdarúgás-
történeti Vetélkedőt a 
sportág és múltja iránt 
érdeklődő magyarorszá-
gi középiskolás diákok 
számára. 

A Batsányi János Gimná-
ziumból Kötéljártó Áron 
József és Szabó Nimród 
10. B osztályos tanu-
lók döntöttek úgy, hogy 
Tarnóczai Géza felkészí-
tése mellett megmérette-
tik magukat a versenyen, 
amelyre több mint 100 
csapat jelentkezett. Az 
első internetes fordulóra 
október közepén került 
sor és továbbjutottak. A 
Hajrá Tapolca! néven ver-
senyző csapat az október 
végi második internetes 
fordulóban is eredménye-

sen szerepelt és a legjobb 
10 közé jutott.
A döntőt 2022. novem-
ber 15-én rendezték meg 
Budapesten, a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban. 
Számos legendás koráb-
bi válogatott labdarúgó, 
például Nyilasi Tibor és 
Détári Lajos is megje-
lent az eseményen, velük 
a felvezető műsor során 
Gundel-Takács Gábor be-
szélgetett.” -A résztvevők 
a 2015 novemberében fi-
atalon elhunyt, korábbi 
24-szeres válogatott ka-
pusra, Fülöp Mártonra is 
emlékeztek. Az izgalmas 
döntő végén a Batsányis 
fiúk 6. helyezést értek el, 
és többek között magyar 
mezt kaptak jutalmul– 
tájékoztatta lapunkat 
Tarnóczai Géza felkészítő 
tanár. /hg/

Futballtörténetből jeles batsányisok
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2022. 11. 19.
Csatári Klára

Tasi Ádám
2022. 11. 19.
Varga Nóra
Koszta Zsolt
2022. 11. 23.

Dorfinger Renáta
Bodó Bence

2022. 11. 24.
Fábián Kata

Markóth Bálint
2022. 11. 24.

Horváth Zsófia
Kiss Miklós Péter

Házasságkötés

GRAFOLÓGUS

Julian Rotter amerikai 
pszichológus szemé-
lyiségelmélete szerint, 
viselkedésünket, gon-
dolkodásunkat jelentő-
sen meghatározza, hogy 
önmagunk ellenőrzését 
hová helyezzük. Sorsunk 
alakulását saját dönté-
seinknek vagy külső kö-
rülményeknek tudjuk be. 
Van-e hatalmunk saját 
életünk felett, vagy hagy-
juk, hogy a körülmények, 
a véletlenek, a „sors” ala-
kítsa életünket? Ez alap-
ján teszünk különbséget 
külső és belső kontroll 
hely-es személyek kö-
zött. Mint minden más, 
a kontrollhely kialakulása 
is gyermekkorban, a ne-
veltetés, a szocializációs 
tapasztalataink hatására 
fog rögzülni bennünk. A 
legoptimálisabb az lenne, 
ha sikereinket, kudarca-
inkat nem külső körülmé-
nyek határoznák meg, ha 
képesek lennénk uralni, 
irányítani azt, ami velünk 
történik, ha a saját ma-
gunk feletti kontrolltevé-
kenységet nem adnánk ki 
a kezünkből és minden 
helyzetben kiállnánk ma-
gunkért. Hogy a te életed 
kulcsa kinek a kezében 
van, hogy te vagy valaki 
más gyakorol hatalmat fe-
lette, azt többek között az 
írásképed koordináltsága, 
rendezettsége, egyedisége, 
dőlése, a margó méreteid 
mutatják.

GOSZTOLA 
BRIGITTA

A Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara 2022. évi Mes-
teravató Ünnepségén 
25 mesterlevelet adtak 
át a napokban autósze-
relő, speciális lábápoló, 
kézápoló és körömkoz-
metikus, valamint vil-
lanyszerelő szakmák-
ban. 

A Széchenyi iskola 
szaktanára, Csizmadia 
László gázvezeték- és 
készülékszerelő mester 
aranykoszorús mester 
elismerésben részesült. 

Az ünnepségen ugyanis 
nem csak az új mestere-
ket köszöntötték, hanem 
két olyan szakembert is, 
akiknek több mint 35 év 
kiemelkedő munkássá-
gáért a Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara most aranykoszo-
rús mesteri címet ado-
mányozott. A kitüntetést 
ezúttal Auerbach Mária 
kozmetikus mester és 
Csizmadia László gáz-
vezeték és készüléksze-
relő mester nyerte el. Az 
ünnepséget Dr. Somogyi 
Istvánné főtitkár nyitotta 

meg, a mesterjelölteket 
pedig Dr. Markovszky 
György kamarai elnök 
köszöntötte. /tl/ / fotó: 
veszpremikamara.hu/

Aranykoszorús mester lett a szaktanár

Jobbról  Csizmadia László

Egyéb reduktív fehér fajta-
bor kategóriában, a Borbély 
Családi Pincészet Bada-
csonyi Kéknyelű selection 
2019-es borát a kategória 
legjobbjának választot-
ták az idei Vince Gálán. A 
Szépművészeti Múzeum-
ban november 19-én ren-
dezett gálaest egyik fény-
pontját jelentette a húsz 
Vince-díj, valamint a két 
különdíj átadási ceremóni-
ája. A győzteseket, köztük 
Borbély Tamás borát a szak-
ma és a borbarátok közös-
sége együtt választotta meg.

Győztes kéknyelű




