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Jó hangulatban és teljes felszerelésben a búvárcsapat, akiknek élmény a munka. 
Évente két alkalommal tisztítják meg a medret Olajos Károly irányításával     Fotó: tl

Miközben a Malom-tó 
körül a 8. tapolcai jó-
tékonysági futás részt-
vevői rótták a köröket, 
addig a Veszprém Me-
gyei Búvárklub Egye-
sület tapolcai és nem 
helybéli búvárai a tó 
megtisztításán dol-
goztak.

Ahogy Olajos Károly, 
az egyesület elnöke 
fogalmazott, ilyenkor 
összekötik a kelleme-
set a hasznossal, hiszen 
mindig öröm Tapolcá-
ra jönni és lemerülni 
a kellemes hőmérsék-
letű tóba. Megtudtuk, 

évente kétszer tisztítják 
meg a víz aljára merült 
hulladékoktól a tómed-
ret, ilyenkor leginkább 
azért, hogy a már or-
szágos hírű szilveszteri 
csobbanásra a legszebb, 
legjobb arcát mutat-
hassa Tapolca egyik 
legfőbb nevezetessége. 
Olajos Károly hozzá-
tette, egyre kevesebb a 
dolguk, észrevehetően 
tiszta, gondozott a tó, 
láthatóan gondosan vi-
gyáz rá a város, ami az 
itt élők és a település 
karbantartóinak hozzá-
állását, munkáját dicsé-
ri. /Töreky L./

2014-ben rendezték meg először a jótékonysági futást Tapolcán, azóta évről-évre egyre népszerűbb az 
esemény. A táv, a már jól ismert gyermek 500-as és a felnőtt 1200 méteres kör a Malom-tó környékén, 
amelyből mindenki annyit teljesített, amennyi jólesett. A sportos rendezvény célja 2022. december 3-án 
is a jótékonyság, a rászorultak segítése volt....                                                                                             /Fotó:tl/

Néhány nap és itt van ka-
rácsony, ami a keresztény 
kultúrkörben ugyanazt az 
egy szót jelenti, attól füg-
getlenül, hogy mit is gon-
dol az ember a világról, Is-
tenről, a szeretet eredetéről. 
Hermann Hesse Nobel-dí-
jas német-svájci író sze-
rint az ünnep„ azon kevés 
alkalmak egyike, amikor 
az átlagember eszménye-
ket követ”. A húsvétot és a 
pünkösdöt az újjászületés 
ünnepeként értékeli, min-
denszentekkor kilátogat a 
temetőbe..., karácsonykor 
pedig pihenőnapokkal 
ajándékozza meg magát 
és ajándékoz”. Hogy a kö-
zelgő ünnep több legyen 
ennél, talán nem szebb ka-
rácsonyfa vagy ajándékok 
szükségesek. Inkább az, 
hogy ne csak magunknál 
boldogabb embereket lás-
sunk magunk körül valós 
és virtuális világunkban. 
Sokkal inkább olyanokat, 
akiknek reményre, vigasz-
ra, egy biztató mosolyra 
van szükségük. Hiszem, 
hogy a felsoroltaknál szebb 
ajándékot sehogy sem ad-
hatunk. Ebben a szellem-
ben kívánok békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket, 
boldog újévet a Tapolcai 
Média minden munkatársa 
nevében.      /Töreky László/ 

JEGYZET

Egyre kevesebb a dolguk 
a Malom-tavat tisztító 
könnyűbúvároknak

Futottak, hogy segíthessenek
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A Kazinczy tér környé-
kén több helyszínen is 
munkálatok folytak, 
folynak a napokban. 
Épül az új közösségi 
sport- és szabadidős 
park a fűtőmű szom-
szédságában, a Barackos 
városrészben a még te-
lepítésre váró napelemes 
köztéri lámpák oszlopa-
inak helyét fúrták,  az 
Egry utcai játszótérre 
pedig új játékokat telepí-
tettek a szakemberek.

Buzás Gyula a városrész 
önkormányzati képvi-
selője kérdéseinkre el-
mondta, jó ütemben 
halad a szabadidős park 
újjáépítése. A kertészeti 
munkák egy része, pél-
dául a  nyári árnyékot je-
lentő  fasorok telepítése, a 
pálya szegélyezése, a ke-
rítéstartó oszlopok felújí-
tása, az ivókút telepítése 

már megtörtént, de le-
marták és letisztították a 
régi sportpálya aszfaltját 
is. Hamarosan rámelegít-
hetik a pályára a gumis 
fedőréteget, ahogy a nap-
vitorlák tartószerkezeté-
nek alapozása, kiépítése 
is folyamatban van már. 
A Barackos lakóövezet-
ben ugyanebben az idő-
ben fúrták a napelemes 
köztéri lámpák oszlophe-
lyeit. A feladat korábban 
a talajadottságok miatt  
problémát jelentett, ezért 
egy speciális gépet kellett 
beszereznie és alkalmaz-
nia a  kivitelezőnek. Mint 
azt megtudtuk, a munka 
innentől felgyorsult, így a 
tervezett összesen negy-
ven napenergiával műkö-
dő utcai lámpa azóta már 
hadrendbe is állt. Pus-
kás Ákos alpolgármester 
örömmel számolt be róla, 
hogy két új játszótéri ru-

gós játékkal gazdagodott 
az Egry utcai játszótér. – 
Volt olyan játék, ami az 
idők folyamán leamorti-
zálódott, javításuk gaz-
daságtalan lett volna, he-
lyette két új, állatfigurát 
formáló rugós hintát vá-
sárolt a város a népszerű 
játszótér karbantartásá-

nak, állagmegőrzésének 
jegyében- mondta az 
alpolgármester, aki azt 
is elárulta, hogy a Feny-
ves utcai közösségi térre 
is egy körforgót és egy 
csúszdás játékvárat te-
lepítenek az ott élő kis-
gyermekes családokra 
gondolva. /Töreky L./

Beruházások, folyó munkák közösségi tereinken

Terepszemle a beruházás színhelyén                       Fotó: tl

A Generali biztosító, a 
Penny áruház, Tapolca 
önkormányzata és a ki-
vitelező cég együttmű-
ködéséből új, a biztonsá-
gosabb átkelést szolgáló 
okoszebra rendszert ka-
pott a Penny nagyáruház 
parkolója és a MOL ben-
zinkút közötti felfestett 
gyalogátkelőhely.

Puskás Ákos alpolgármes-
ter a helyszínen örömét 
fejezte ki, hogy a beruhá-
zás még az idén elkészül-
hetett, a jövőben egyéb 
helyszínekre  is terveznek 
hasonló megoldásokat. 
Ugyanakkor hozzátette, az 

okoszebra nem megoldás 
mindenre, az autósoknak, 
a gyalogosoknak figyelme, 
ébersége továbbra is elen-

gedhetetlen ahhoz, hogy 
ne következzenek be bal-
esetek, tragédiák a tapolcai 
gyalogátkelőknél. /tl/

Együttműködésből újabb 
“okoszebra” készült el

Elkezdődött a napokban 
a  Tapolcai Kertvárosi 
Óvoda székhelyintéz-
mény udvarának felújítá-
sa, amely teljes egészében 
önkormányzati beruhá-
zásban, 10 és fél millió fo-
rint városi forrásból való-
sul meg. Korábban az ovi 
előtt egy járdaszakaszt 
építettek a szakemberek.

– Az első számú cél, hogy 
biztonságosabbá tegyük az 
óvoda épületének környe-
zetét. Jelenleg a szükséges 
bontásokon dolgoznak 
a munkások, később új 
burkolatokat raknak le a 
szakemberek- tájékoztat-
ta a Tapolcai Médiát Pass 
Sándor alpolgármester, aki 
szerint a jövőben az ovi-
sok és gondozóik bizton-
ságosabb, barátságosabb 

és esztétikusabb játszó-
téri környezetet kapnak 
a beruházás eredménye-
ként. Az alpolgármester 
reményét fejezte ki, hogy 

a tél, az időjárás nem szól 
közbe, nem akadályozza 
meg a tervezett munkák 
elvégzését. Megtudtuk, a 
beruházásnak része egy 
aszfaltozás is, azonban azt 
technikai okokból csak a 
tavasz, a jó idő beköszön-
tével tudják kivitelezni. /tl/

Felújítják az ovi udvarát, 
bontanak majd építenek

Elkezdődött a beruházás a Kertvárosi Óvoda udvarán, 
ha az időjárás engedi télen is folyhat a munka       Fotó: tl

Új burkolatokat 
raknak le és
biztonságosabbá 
is alakítják
a tapolcai ovisok 
játszóterét 

Itt még dolgoznak rajta, hamarosan áram alá kerül                 
                 

Nem ez az első 
okoszebra 
a városban
és valószínűleg 
nem is az utolsó, 
amely jelzi a
gyalogos érkezését
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Hogy állnak az EU-s tár-
gyalások? – címmel tar-
tott előadást, fórumot dr. 
Navracsics Tibor terü-
letfejlesztési miniszter, a 
térség országgyűlési kép-
viselője a Tamási Áron 
Művelődési Központ eme-
leti előadótermében dec-
ember 2-án. A képviselő, 
kormánytag rövid interjút 
adott a Tapolcai Médiá-
nak a rendezvényt meg-
előzően.

Miniszterként itthon és a 
határainkon túl is sok lehet 
az elfoglaltsága, Ön mégis 
itt van Tapolcán. Miért, mi-
lyen céllal?

Egy hosszú tárgyalássoro-
zat vége felé közeledünk. 
Júniusban, amikor meg-
alakult az új kormány és én 
miniszter lettem, azt a célt 
tűztük ki magunk elé, hogy 
év végéig megszülessenek 
azok a megállapodások az 
Európai Bizottsággal, ame-
lyek lehetővé teszik az EU-s 
források megszerzését. 
Most már kéznyújtásnyira 
vagyunk ennek a célnak az 
elérésétől. Úgy gondoltam, 
hogy a saját választókerü-
letemben is beszámolok 
arról, miként zajlott ez a 
folyamat, mit is értünk el 
tulajdonképpen.

Igen, napok óta halljuk a 
hírt az unióban visszatar-
tott mintegy 3000 milliárd 
forintról. Tapolcán többek 
között TOP-os (Területi 
Operatív Program) pályáza-
tok kaptak nemrégiben zöld 
utat. Ilyen a gyermekorvosi 
központ megvalósítása és a 
városi piac nyitott részének 
korszerűsítése is. Mi lesz 
ezeknek és a hasonló projek-
teknek a sorsa? Veszélyben 
van, avagy nincs a megva-
lósításuk?

Nincsenek veszélyben. 
Azok a pályázatok, ame-
lyekről a döntés megszüle-
tett, meg fognak valósulni. 
A TOP-os pályázatokat 
korábban is előfinanszíroz-
ta a költségvetés. Ezekre 
megvan a fedezet. Az ösz-

szegnek, amit az Európai 
Bizottság a végrehajtási 
folyamat végéig felfüggesz-
tett, tulajdonképpen a gya-
korlati élet szempontjából 
nincsen jelentősége. Ami-
kor az uniós források fel-
szabadulnak, akkor a költ-
ségvetésbe visszakerülnek 
ezek a pénzek. A magyar 
polgárok nem látják hátrá-
nyát, hogy jelenleg van egy 
65 százalékos felfüggesztés.

A napokban a Kossuth rá-
dióban Orbán Viktor mi-
niszterelnök azt mondta, 
hogy jó döntés volt az Ön 
miniszteri kinevezése. Mi-
ként értékeli ezt a monda-
tot, ezt a gesztust?
 
Nagyon örülök neki, az 
mindig jó, ha az embert a 
főnöke dicséri (mosolyog).

Javában zajlik a Veszprém-
Balaton Európa Kulturális 
Fővárosa program. Tapolcá-
ról is számos projektjavaslat 
érkezik a bírákhoz. Miért is 
fontos ez a program, miért 
érdemes részt venni benne?

Január 21-én lesz a nyitó-
rendezvény Veszprémben, 
attól kezdve az egész ré-
gióban egymást követik 
majd az események. Azért 
nagyszerű alkalom ez, mert 
egész Európa erre a térség-
re figyel majd. Tapolcaiak 
is jelentkeztek már, számos 
rendezvénnyel vesznek 
részt. A jövő év folyamán, 
a városnak lehetősége nyí-
lik megmutatni magát az 
európai közvélemény előtt. 

Ilyen lehetőség ritkán adó-
dik. Tapolca szépsége, az 
itteni civil szervezetek ak-
tivitásából adódóan méltán 
tarthat igényt arra, hogy 
megjelenjen Európa szín-
padán. Ez most valóban 
egy nagy lehetőség!

Az interjút követő fórumon 
dr. Navracsics Tibor többek 
között úgy nyilatkozott, 
hogy Magyarország hely-
reállítási programja legjob-
bak között van és minden 
esély megvan rá, hogy azt 
jóváhagyja a tanács.
– Abban bízunk, hogy még 
decemberben aláírhatjuk 
az Európai Bizottsággal az 
együttműködési megál-
lapodást, ami azt is jelen-
ti, hogy az uniós pénzek 
jöhetnek…-fogalmazott. 
Több hozzászólás, észre-
vétel is érkezett a minisz-
terhez, ez egyik például a 
befejezéshez közeledő Szig-
liget-Tapolca kerékpárúttal 
kapcsolatban hangzott el. 
A hozzászóló arra mutatott 
rá, hogy gyakorlatilag élet-
veszélyes a tapolcai szakasz, 
rossz állapotú, keskeny a 
kisapáti út és arra festették 
fel a kerékpársávot. Van-e 
esély arra, hogy néhány 
százmillió forint forrás be-
vonásával rendbe tegyék 
ezt a problémát?- hang-
zott a kérdés. Navracsics 
Tibor válaszában elmond-
ta, amikor képviselő lett a 
kerékpárút ügyében már 
kész tényekkel szembe-
sült, ugyanakkor azt ígérte, 
hogy nemzeti források-
ból megpróbálja segíteni a 
probléma megoldását.
                     /Töreky László/ 

Az interjúnkat követő na-
pokban kaptuk a hírt, hogy 
a helyreállítási alapokhoz 
köthető hozzáférés érdeké-
ben 27, úgynevezett „szu-
permérföldkövet” kell telje-
sítenie Magyarországnak. 
Ezeket a Európai Tanács 
szerint maradéktalanul vég-
re kell hajtani, mielőtt meg-
történne a kifizetés.

Nincsenek veszélyben az elnyert pályázatok

Dr. Navracsics Tibor interjú közben a TÁMK-ban Fotó: tl

A fórumon számos kérdés  elhangzott                 Fotó: tl

Az Angyal Masszázs szol-
gáltatást kapták karácso-
nyi ajándékba a napokban 
a tapolcai alapellátás idő-
sek napközi ellátásának 
gondozottjai.

Az idősebb korosztálynak 
kedveskednek idén az or-
szágos Angyal Masszázs 
program résztvevői. Tapol-
cai masszőrök is csatlakoz-
tak a kezdeményezéshez, 
melynek célja, hogy ingye-
nes masszázzsal kellemes 
ellazulást vigyenek sokak 
életébe. Szabó Ágota, a he-
lyi idősek napközi ellátása 
intézményvezetője lapunk-

nak elmondta, Mogyorósi 
Katalin kereste meg az in-
tézményt a közelmúltban, 
hogy munkatársával, Major 
Tündével biztosítanának 
az időseknek személyen-
ként 15 perces testmasz-
százst. – Természetesen 
nagy örömmel és szere-

tettel vettük a felajánlást a 
klubban, különösen, hogy 
nemrégiben egészen vélet-
lenül éppen  arról beszél-
gettünk gondozottjainkkal, 
hogy milyen jó lenne, jót 
tenne mindenkinek egy jó 
kis masszázs- árulta el az 
intézményvezető. Major 
Tündétől megtudtuk, hogy 
az Angyal Masszázs kere-
tén belül minden évben fó-
kuszba kerül egy réteg, idén 
kifejezetten az időseket 
szeretnék meglepni sajátos 
karácsonyi ajándékukkal. – 
Úgy gondolom, hogy a mai 
rohanó világban a testi- és 
lelki érintés az, ami lehető-

vé teszi, hogy ne legyünk 
magányosak, hogy valóban 
eljussunk egymáshoz. Mi 
ezzel, az egészégre jótéko-
nyan ható, szeretettel adott 
testi felfrissülési lehetőség-
gel ajándékozzuk meg a ka-
rácsonyi időszakban az ide-
járó időseket- mondta. /tl/

Masszőr angyalok ajándéka

Major Tünde masszíroz az idősnapköziben   Fotó: TVT

Aranyat értek Balatonfüreden

A Csobánc Népdalkör december 10-én, a KÓTA által 
Balatonfüreden megrendezett Arany Páva Országos 
Népzenei Minősítőn Arany Fokozatot ért el.  Fotó: h.f.
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A bélyeg szép, a bélyeggyűjtés pedig örömteli és hasznos hobbi
A városban kevesen tud-
ják, hogy a Magyar Bé-
lyeggyűjtők Országos 
Szövetsége (MABÉOSZ) 
tapolcai  szervezettel is 
rendelkezik, pedig igen, a 
helyi kört Kiss Péter veze-
ti. A jelenleg szerény lét-
számú, de annál lelkesebb 
tagsággal rendelkező Ta-
polcai Bélyeggyűjtő Kör 
minden hónap harmadik 
hetében, csütörtökönként 
tartja meg összejöveteleit 
a Tamási Áron Művelő-
dési Központ emeleti kis-
termében. Megtudtam, 
szeretnék a jövőben nép-
szerűbbé tenni a klubot, 
például szívesen avatná-
nak be fiatalokat kedves 
hobbijukba, amit sok örö-
met nyújtó, hasznos sza-
badidős elfoglaltságnak 
tartanak.  Kiss Péterrel és 
Németh István Péter tag-
társsal beszélgettem.

Mindannyian tudjuk, a szá-
mítógépek, a gyors interne-
tes kommunikáció elterje-
dése perifériára szorította a 
postai magánlevelezéseket. 
Úgy okoskodhatunk, ta-
lán ezzel párhuzamosan a 

levélbélyegek gyűjtésének 
évszázados reneszánsza is 
lecsengett. Ez nem teljesen 
van így.  Bélyegek, bélyeg-
sorozatok ma is születnek 
és egy valóban elhivatott 
gyűjtő, gyűjtő marad élete 

végéig. Kiss Péter szerint, 
az országos bélyeggyűjtő 
szervezet helyi tagszerve-
zetének, tagtársának lenni 
egyfajta rang, hiszen ehhez 
a szép és hasznos hobbi-
hoz nem csak ambíció kell, 
hanem tudás is. Magyar-
ország a világban bélyeg-
nagyhatalomnak számított 
a szocialista évtizedekben, 
Tapolcán akkoriban kifeje-
zetten sok helyi lakos ked-
velt időtöltése volt. Jelenleg 
Kiss Péter biztonsági őr, 
Dr. Kurkó György fogorvos, 
Tamás Lajos kántor, nyu-
galmazott tanár, Böröndy 
Ferenc nyugalmazott tanár, 
Mitterstiller Józsefné nyu-
galmazott tanár, Németh 
István Péter író és Szabó 
Brigitta diák jelentik a he-
lyi bélyegköri tagságot. Ők 
havonta megkapják a Bé-
lyegvilág kiadványt, amely 
a hajdani Filatéliai Szemlét 
váltotta fel a bélyeggyűjtők 
“kötelező olvasmányai” 
között.  De miben is rejlik 
a bélyeggyűjtés haszna és 
öröme? A kör vezetője sze-
rint, a világ bélyegein vala-
milyen formában minden 
megjelenik, ami a tudomá-

nyokban, a technikában, 
a történelemben, a sport-
ban, de a kultúra bármely 
területén híressé, ismertté 
vált a történelem folya-
mán. Miközben érdeklő-
désünknek megfelelően, 

bizonyos tematika, vagy 
egyéb rendező elvek men-
tén, például ritkaságokra 
specializáltan sokasodnak 
bélyegeink albumainkban, 
rengeteg ismeretre, végső 
soron műveltségre teszünk 
szert. – Ez a szabadidős 
elfoglaltság valódi értéket 
teremt- dicsérte a bélyeg-
gyűjtést Kiss Péter. Régóta 
gyűjt bélyeget, elsősor-
ban a  CHRISTKINDL-
motívumú, vagyis a 
karácsonyi osztrák példá-
nyokat Németh István Pé-
ter tapolcai író, költő is.  Ő 
is hasonlóan fogalmaz, a 
bélyegek, a bélyeggyűjtés 
hasznos dolog, rengeteg 
szépséggel és  informáci-
óval gazdagítja az embert, 
ugyanakkor “a világ nem-
zeteinek egyfajta szellemi 
védjegye”.  –  Egész Ma-
gyarországon, de Tapolcán 
is nagy bélyeggyűjtő élet 
folyt a hatvanas, hetvenes, 
nyolcvanas években. Itt 
említsük meg Mercsényi 
Pált, Pali bácsit, aki  a 70-
es években vezette a helyi 
bélyeggyűjtő kört és első-
sorban Napóleont ábrá-
zoló bélyegeket gyűjtött. 
De általában is elmond-
ható, hogy Tapolcán az 
entellektüeleknek az egyik 
kedvelt szabadidős tevé-
kenysége volt. Többeket is 
megemlíthetnénk közü-
lük, például  Dr. Sáry Gyu-
la, Dr. Zsiray Ferenc, Dr. 
Stenszky Gyula orvosok, 
Dr. Vígh Miklós ügyvéd 
és Farkas Gyula középis-
kolai tanár életükben a lel-
kes tapolcai gyűjtők közé 
tartoztak, de említhetném 
Hosszú Istvánt is, aki mind 
a mai napig lelkes gyakor-
lója a hobbinak- érintette a 
helyi bélyeggyűjtés múlt-
jának alakjait Németh Ist-
ván Péter, aki Takáts Gyula 

becehegyi poétét is idézte: 
“Szépnek és hasznosnak 
kell lennie minden alko-
tásunknak, tárgyunknak! 
” – Ha valami, akkor a bé-
lyegek biztosan azok- tette 
hozzá a tapolcai író, aki el-
árulta, városunk nagy szü-
lötte, Batsányi János példá-
ul két magyar bélyegen is 
szerepelt. – Batsányi János 
arcképével a Magyar Posta 
két bélyeget is megjelen-
tetett. Az elsőt még 1947-
ben, a Szabadsághőseink 
sorozat egyik értékeként, 
majd 1963-ban, a költő bi-
centenáriuma alkalmából. 
A keszthelyi ifjúsági talál-
kozóról az ötvenes évek 
végén, majd a Helikon ün-
nepségekről éppen a má-
sodik Batsányi-bélyeggel 
egyidőben emlékezett meg 
bélyegkiadásunk. A süme-
gi vár valamint a keszthelyi 
Festetics-kastélyról készült 
rajz szintén szerepelt a ki-
adványokon. 1975-ben 

ünnepelték Batsányi di-
ákvárosában a Georgikon 
alapításának 175. évfordu-
lóját. Egyedi bélyeg jelent 
meg az alkalomra. 1983-
ban aztán Baselben gyűltek 
össze filatelista szakembe-
rek és gyűjtők a Nemzet-
közi Motívum Kiállításra. 
Motívumgyűjtő az, aki 
virágokat, festményeket, 
költőket ábárzoló vagy űr-
hajós tárgyú bélyegekből 
állítja össze albumait,  vagy 
éppen szülőföldjéhez kap-
csolódó tematikával gyűjt. 
A svájci kiállításról a Ma-
gyar Posta olyan bélyeget 
bocsátott ki, amely a tapol-
cai Malom-tavat ábrázolta! 
Ennek a partján született 
Batsányi. A költő feleségé-
ről, Baumberg Gabriellá-
ról kapta a malomból lett 
szálloda a nevét, amelynek 
a vízen tükröződő ma-
lomkerekét is rárajzolta a 
bélyegre annak tervezője, 
Widerkomm Ervin. /tl/

Németh István Péter (balról) és Kiss Péter          Fotó: tl

Tapolcát sem hagyta ki a hazai bélyegkiadás       Fotó: tl

Közel másfélszáz érdek-
lődő, leginkább pálya-
választás előtt álló diák 
látogatott el az elmúlt hét 
közepén a Széchenyi Ist-
ván Baptista Középisko-
lába, hogy megismerked-
jen az oktatási intézmény 
légkörével, az ott folyó 
képzésekkel, az iskola pe-
dagógusaival.

Fekete Lajos igazgató a Ta-
polcai Média érdeklődésé-
re elmondta, a nyílt napon 
rövidített órákat tartottak, 
hogy a bemutató foglalko-
zásokat lebonyolíthassák 
a pedagógus kollégák ” a 

leendő kilencedikesek” ré-
szére.– Iskolánk profiljába 
tartozik a technikum, a 
szakképzés és a gimnázi-
um. A technikumban az 
épületgépészet, a vendég-
látás, a turizmus, az infor-
matikai szakterületeket, a 
szakképzésben a szakács, 
pincér, cukrász, kereske-
delmi értékesítő, központi 
fűtés és gázhálózat rend-
szerszerelő szakmákat 
szeretnénk bemutatni és 
megkedveltetni a pályavá-
lasztás előtt álló fiatalok-
kal. A technikum a gimná-
ziumi tananyagra épül, de 
kiegészül a szakmai kép-

zéssel, a negyedik év végén 
érettségit, az ötödik tanév 
elteltével pedig technikusi 
vizsgát tesznek tanulóink. 
Ez utóbbi gyakorlatilag egy 
emeltszintű érettségi vizs-
gának is tekinthető – hang-
súlyozta az igazgató, aki 
szerint a Széchenyi többek 
között azért is jó válasz-
tás, mert a gazdag képzési 
kínálat – ha arra szándék, 
igény mutatkozik-  lehető-
vé teszi az átjárhatóságot a 
képzési formák között, de a 
főiskolai, egyetemi oktatás-
ba való bekerülés is megcé-
lozható a jó teljesítményt 
nyújtó diákok számára. /tl/

Leendő tanulóiknak mutatták be gazdag képzési kínálatukat

A szakmai képzés magas szinten zajlik az intézmény-
ben, ezt is bemutatták a nyílt napjukon                   Fotó: tl
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Városszerte kinyíló adventi ablakok
A Dobó lakótelep Szivár-
vány ovijának épületén 
nagy érdeklődés mellett, 
karácsonyi gyermekda-
lok kíséretében “kinyílt”  
az első adventi ablak. A 
rendkívül igényesre és 
hangulatosra sikeredett, 
téli hangulatot és örömö-
ket ábrázoló, térhatású 
ünnepi kompozíciót az 
ovi munkatársai készítet-
ték.

Barczáné Tóth Boglárka,  a 
szervező Tamási Áron Mű-
velődési Központ vezetője 
a helyszínen elmondott 
köszöntőjében örömmel 
konstatálta a város adventi 
kalendáriuma iránti nagy 
érdeklődést, amelynek 
eredményeként “nagyon 

gyorsan gazdára talált a 24 
adventi ablak”. – Vannak 
olyanok, akik már koráb-
ban is részt vettek rendez-
vényünkön, van akik idén 
először. A korábbi évek 
rendezvényeihez képest az 
a változás, hogy idén nem 

vonulunk együtt, hanem 
arra bíztatunk mindenkit, 
hogy egyénileg, családjával 
látogasson el a 17 órától, 20 
óráig kivilágított adventi 
ablakokhoz, amelyeket a 
több helyen és fórumon 
is fellelhető adventi tér-
kép alapján találhatja meg 
aki szeretné -fogalmazott 
a TÁMK igazgatója, majd 
köszönetet mondott az idei 
évtől már egyházi kézben 
lévő Szivárvány óvoda ve-
zetőjének, munkatársainak 
a részvételért. Dominek Ilo-
na, a Tamási Áron Színtár-
sulat tagjának előadásában 
végül egy szép karácsonyi 
mesét ajándékozott a jelen-
lévő gyermekeknek  a szer-
vező intézmény. A hely-
színen, a Dobó lakótelepi 

buszfordulóban egyébként 
nagyon szép szabadtéri 
betlehem, karácsonyi dísz-
kivilágítás, feldíszített ka-
rácsonyfa és egyéb ünnepi 
kellék szolgálja az adventi 

hangulatot. A jelenlévőket, 
felnőtteket és gyerekeket 
egyaránt  pedig forró ita-
lokkal és süteményekkel 
látták vendégül a szerve-
zők. /tl/

A Szivárvány ovi apróságai dalokkal köszöntötték az 
első kinyíló adventi ablakot a Dobó lakótelepen    Fotó: tl

Szépre és hangulatosra 
sikeredett a mű      Fotó: tl

Élmények tanórákon kívül
November 25-én, temati-
kus tanítási nap keretében 
a Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Általános 
Iskola diákjai kulturális 
kiránduláson vettek részt. 

December 5-e és 9-e között 
viszont az Állatvédelmi Té-
mahét hozott új színeket 
és ismereteket a tanulók 
hétköznapjaiba. A diákok 
bábjátékot kaptak ajándék-
ba Szent Miklós ünnepén 
és többek között a napok-
ban meghirdették “Men-
jünk együtt Betlehembe” 
címmel a betlehem-készítő 
versenyt is. Patonai Szilvia 
igazgató a részletekre is ki-
tért, elmondta, a kulturális 

kirándulás napján közvet-
len környezetünk termé-
szeti és kulturális értékeit 
tekintették meg a diákok, 
majd közösségformáló já-
tékos együttléttel zárult a 
nap. – Az alsó tagozatos ta-
nulóink hagyományos kör-
nyezetóra keretében láto-
gattak el a Tavasbarlangba. 
Ott megtekintették a 
”Csodálatos karszt” című 
kiállítást, majd a barlang 
keletkezéséről egy bemu-
tatófilmet is megnéztek... 
A témáról bővebben a Ta-
polcai Média 
oldalon és 
facebook fe-
lületén olvas-
hatnak. /tl/

Varjas Judit alkotás Sümegen, Szuper
Lépcsőnek nevezték el
Ünnepélyesen átadták 
Sümegen, a Kossuth La-
jos utcát a Piaccal ösz-
szekötő szakaszon talál-
ható, immár felújított 
és a város múltjához 
kapcsolódó motívumok-
kal megfestett lépcsőt a    
közelmúltban. Az alkotó 
a híres tapolcai Halas lép-
cső alkotója, Varjas Judit.   

Németh Szabolcs, a fel-
újítást kezdeményező öt-
letgazda köszöntőjében 
elmondta, hogy 4-5 héttel 
ezelőtt Sümeget szerető 
polgárok keresték meg, 
hogy tenni kellene vala-
mit, mert mostoha állapo-
tok uralkodnak a Városi 
Piachoz vezető részen ta-
lálható lépcső környékén. 
A tervezett rendrakás vé-
gül nem egyszerű rendra-
kás lett, hanem egy teljes 
felújítás. A járó és falfelü-

letekre -felkérésre- Varjas 
Judit tapolcai alkotó Sü-
meg város múltjából me-
rítve, annak történelmi 
személyeihez kötődő mo-
tívumokat festett fel.
Elhangzott, az első elké-
szült süme-
gi street art 
munka Ma-
gyarországon 
eg yedülá l ló, 
ugyanis olyan 
modern utcai 
alkotás, ahol 
egy település 
évszázadokon 
átívelő törté-
nelme köszön 
vissza, bemu-
tatva ezzel a 
település jelké-
peit, ikonikus 
alakjait, még 
nem készült. 
Varjas Judit 
23 kemény és 
hosszú nap 
után végzett 
a felületek festésével. Az 
átadó ünnepségen a mű-
vész részletesen bemutat-
ta alkotását és azt is, hogy 
miközben festette a Szuper 
lépcsőt, a sümegiektől ren-

geteg kedvességet és szere-
tetet kapott, ami mindig 
újabb lendületet adott 
számára. Sümeg Város 
nevében Dr. Szalai Mária 
önkormányzati képviselő 
köszönte meg Varjas Judit-

nak a gyönyö-
rű és páratlan 
alkotást. Ta-
nai Károlyné 
a Városvédők 
és Szépítők 
nyugalmazott 
elnöke és Ko-
vács Mihály 
az Élhetőbb 
Városért Egye-
sület elnöke 
úgy szintén 
köszönetét fe-
jezte ki Varjas 
Juditnak az 
a l kot ás á é r t . 
A köszön-
tők után a B 
Terv Étterem 
tulajdonosa, 
Gárdos Tamás 

forralt borral, meleg teá-
val és a Belvárosi Pékség 
által felajánlott Kisfaludy 
pogácsájával látta vendé-
gül jelenlevőket. / Sümegi 
szó cikke alapján: tl/

TESTVÉRVÁROS

Sümegre jellemző motívumok a szürkeség helyett Fotók:h.f.

Tapolca után Sümeg is 
felkérte Varjas Juditot 

A festett lépcső 
a Sümegi Szuper 
Lépcső nevet 
kapta. Névadója 
Szuper Gyula, az 
itt egykor
működő műhely 
(ma B terv
étterem)
dolgozója volt, 
aki a helyiek
kerékpárjait
szerelte, javította
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Kertész Károlyné Bárány 
Délibáb

(Dáka, 1944. 05. 05. – Bu-
dapest, 2022. 11. 18.)
könyvtáros, bibliográfus, 
moziüzem vezető

Szeptember 12-én egy ba-
ráti telefonhívás Kertész-
ékhez Budapestre. Hogy 
vagytok? - kezdem a jól 
megszokott – elsőként 
sablonosnak tűnő – kér-
dést.
A válasz sokkoló volt. 
Délibáb szeptember 8-án 
sztrókot kapott. Szólni 
sem bírtam, majd minden 
héten telefon s bíztunk a 
csodában, hétről-hétre. 
Már hittem, hogy igen, 
vele meg fog történni a 
csoda, hisz Ő maga volt 
teljes egyéniségével a 
CSODA. 
A sors kegyetlen, nem 
így történt. Vasárnap este 
november 20-án, jó szo-
kásomhoz híven, ráné-
zek a telefonomra, e-mail 
Kertész Károlytól.  A levél 
tartalma rövid, szomorú 
és döbbenetes. Elment a 
csillagok közé, elment, de 
a lelke, a szeretete, a mo-
solya, a kedvessége itt ma-
radt és itt is fog maradni, 
mert nem lehet Őt elfelej-
teni.
Sok-sok kedves emlék, 
Szent György-hegyi szü-
retek, közös kirándulá-
sok, baráti beszélgetések 
mind-mind itt maradnak 
velünk, s velük együtt Ő is
Idézzük fel életútját, ép-
pen Kertész Károly által 
szerkesztett Tapolcai élet-
rajzok alapján:
A súlyos háborús évek 
vége felé nagy szegénység-
be született. Apja Bárány 
László pápai evangélikus 
hitoktató lelkész, édes-
anyja Lenk Zsófia htb. az 
ev. templom orgonistája 
volt közel fél évszázadon 
át. Négy leánygyermekük 
született, utoljára az ikrek: 
Estilla és Délibáb. 1962-
ben érettségizett a pápai 
Petőfi Gimnáziumban jó 
eredménnyel. Paplány-
ként esélye sem volt, hogy 
felvételizhessen bármely 

felsőoktatási intézmény-
be. Így érettségi után a 
pápai Jókai Mór Városi 
Könyvtár munkatársa lett. 
Ezzel egyidőben felvet-
ték az Országos Széche-
nyi Könyvtár középfokú 
könyvtáros szaktanfolya-
mára, ahol 1966-ban tett 
sikeres államvizsgát. A 
pápai könyvtárban főként 
olvasószolgálati és mód-
szertani munkát végzett. 
1968-ban férjhez ment és 
Tapolcára költözött. Mivel 
férje a Tapolcai Városi és 
Járási Könyvtár igazgatója 
volt, az esetleges összefér-
hetetlenségi problémák 
miatt a sümegi könyvtár-
ba került megbízott ve-
zetőként. Két gyermekük 
született: Délibáb és Ba-
lázs. A GYES után a napi 
utazgatást már nem tudta 
vállalni, ezért 1971-től a 
tapolcai Alsófokú Okta-
tási Intézmények Gond-
nokságán helyezkedett 
el. Gondnoki teendői el-
látása közben 1977-ben 
államháztartási könyvelői 
vizsgát tett. Közben be-
iratkozott a Szombathelyi 
Tanárképző Főiskolára, 
ahol 1980-ban államvizs-
gázott. Eközben bibliográ-
fusi munkára adta a fejét. 
Hosszú kutatómunka után 
állította össze Egry József 
és Udvardy Erzsébet fes-
tőművészek teljességre tö-
rekvő bibliográfiáját, ame-
lyek könyv-formátumban 
1981-ben és 1982-ben 
jelentek meg. Mindkét 
munka szakmai sikert 
hozott számára, melyek 
citátumai a legnevesebb 
művész-monográfiákban 
tűntek fel. 1979-ben a ta-
polcai mozi üzemvezetője 
lett. 1980-ban letette a mo-
zi-üzemvezetői szakvizs-
gát is. Itt dolgozott 2005-
évi nyugdíjba vonulásáig. 
Működése idején épült és 
újult meg a moziépület és 
sokak véleménye szerint 
ő volt „Aki a mozit kul-
turális intézménnyé tette” 
(Új Tapolcai Újság, 2005. 
december/NHE/) Kutatá-
sai és feldolgozása nyomán 
megírta és a TVSZE kiadá-
sában, a Tapolcai Füzetek 
sorozatában 1996-ban meg-
jelentette a Mozi Tapolcán 
c. munkáját. Kulturális 
érdeklődésétől vezérelve 
feldolgozta a tapolcai film-
kultúra szociográfiai, tech-
nikatörténeti, személyi stb. 
vonatkozásait, pl. Tapol-
ca némafilmes korszakát. 
Nyugdíjas éveiben nagy 
kedvvel kertészkedett Szent 
György-hegyi szőlőjükben, 
ahol szeretettel nevelgette 
öt unokáját is. Harmonikus 
életet élt, amelyet kisugár-

zott környezetére is. Sze-
rethető természete, köteles-
ségtudata, munkaszeretete, 
szorgalma rendre átsegítette 
az élet nehézségein. 2019-
ben gyermekei hívására 
Budapestre költözött. Itt 
kielégíthette érdeklődését 
a főváros gazdag kulturális 
kínálatában. Sokat olvasott. 
Emellett rövid időre rész-
munkaidős elfoglaltságot 
vállalt a Hungária Nostra 
Egyesületnél. Érdekes kuta-
tási projektekben vett részt 
nagy örömmel és aktivitás-
sal. Összefogta a szűkebb 
és tágabb családot. Éppen 
egy családi találkozóra ké-
szülődve 2022. szeptember 
9-én érte a súlyos stroke. 
A teljeskörű, bizakodva-
segítő gondoskodás ellené-
re hullámzó egészségügyi 
állapota november közepén 
válságosra fordult és a Szent 
János Kórház Kardiológiai 
Osztályán november 18-án 
elhunyt. 
Igen, elhunyt, de mi nem 
búcsúzunk. Nem, mert 
köztünk él emléke, a kará-
csonyi süteményeinek íze, 
a mindenhol harmóniát su-
gárzó lénye és sorolhatnám, 
de azért a sírás fojtogatja 
torkomat. Nagy űrt hagyott 
maga után. 

A szeretet gyógyít, felemel, 
támogat,
ezzel szolgálhatunk lelkesen 
másokat.
Olyan energia, ami sosem 
fogy el,
s ha kapom, úgy érzem, ne-
kem is adnom kell!
Szeretettől a szív, mind 
örömre lelne,
boldogtalan, beteg, többé so-
sem lenne!
Tovább kell hát adnunk a 
szeretet-lángot,
és jobbá szeretni az egész 
nagyvilágot.

Kedves Dézi!

Igen, a Te szereteted 
gyógyított, testvért, 
szülőt, unokát, barátot, 
kollégát, s valóban nem 
fogyott el soha. Mi így 
éreztük, s most mégis… 
De remélem sokunknak 
példát adtál és ezt a sze-
retet lángot tovább tud-
juk mi itt vinni a környe-
zetünkbe. 
Most elengedünk, hogy 
fényes csillagként ra-
gyogj fent, mint ra-
gyogtál idelent, mutass 
nekünk utat, hogy azt a 
derűt, azt a kedvességet 
tudjuk sugározni, mely-
lyel Te aranyoztad be a 
mi életünket.
Nyugodj BÉKÉben. 
                                                                                         
                   Varga Károlyné

 „Fűben, fában orvosság” – 
tartja a mondás. Mi, tapol-
caiak azt is hozzátehetjük, 
hogy a barlangjainkban is. 
50 évvel ezelőtt, 1972. dec-
ember 1-jén kezdődött meg 
a rendszeres barlangterápi-
ás kezelés a városban. A ke-
rek, fél évszázados évfordu-
ló alkalmat és lehetőséget 
ad arra, hogy a kezdetektől, 
2014-ig , a gyógyhellyé mi-
nősítésig kísérjük  fejlődé-
sét.

De mielőtt ezt tennénk, essék 
szó a város alatt meghúzódó 
barlangrendszerről. Azok, 
akik helyismeret nélkül vál-
lalkoznak arra, hogy Tapol-
cával ismerkedjenek, nem is 
sejtik, hogy milyen csodála-
tos természeti kincs van alig 
20 méter mélyen a talpuk 
alatt. Az idő és a víz hatal-
mas barlangrendszert te-
remtett itt az évezredek alatt. 
Napjainkban ennek az egyik 
szakasza – a Tavasbarlang 
– idegenforgalmi látványos-
ság. A másik,az előzőtől alig 
60 méterre lévő Kórházbar-
lang – a légzőszervi meg-
betegedésben szenvedők 
„zarándokhelye”. A kútásás 
mindkét barlang felfedezé-
sében meghatározó szerepet 
játszott. Az előbbit akkor fe-
dezték fel, amikor 1903-ban 
Tóth Pál pékmester udvarán 
ástak kutat. Az utóbbit pedig 
1925-ben , a tüdőpavilon 
építésének megkezdése előtt. 
A tuberkulózisnak (TBC), 
a ”morbis  hungaricus”-nak 
Tapolcán is sokan estek áldo-
zatul a XX. század első évti-
zedeiben. Ezért is döntöttek 
úgy a város és a kórház ve-

zetői, hogy harcot indítanak 
ellene. A tüdőpavilon helyéül 
a kórházi park északra elke-
rülő, üres térségét jelölték ki. 
A munkálatok – a már em-
lített – kútásással kezdődtek. 
A Tapolcai Újság 1925. októ-
ber 30-ai száma így írt erről: 
„A kútásás alkalmával a pár 
centiméter vastagságú földré-
teg alatt mintegy 50 centi vas-
tagságon lúdtojás nagyságú 
kövekkel kirakott mesterséges 
föltöltésre találtak. Azután 
robbantásokkal folytonosan 
mészkősziklákon haladtak le-
felé. A kútásók 10 méter mély-
ségben, a kút oldalában bar-
langra találtak.” A cikk írója 
arra is felhívta a figyelmet, 
hogy – a lehetőségek szerint 
– ne engedjék meg az üregek 
feltöltését törmelékkel, mert 
az akadályozná a további 
kutatásokat. „A tudomány 
és érdekesség szempontjából 
igazán nagy könnyelműség 
volna a további kutatásokat 
félbeszakítani, mert igen va-
lószínű, hogy a már feltárt 
Tavasbarlanggal lehetne csat-
lakozást találni.”Az 1925-
ös nagykanizsai földrengés 
híre új irányt adott a további 
munkálatoknak. Olyan né-
zetek, hiedelmek terjedtek 
el, hogy a barlangokra épült 
Tapolca egy földrengés alkal-
mával elsüllyedhet. Ez indí-
totta el a kórház alatt talált 
barlang feltárásának és ku-
tatásának szükségességét és 
annak aláfalazással történő 
biztonságossá tételét. De Is-
ten malmai lassan őröltek…            
                N. Horváth Erzsébet
Folytatás következik a leg-
közelebb 2023. január 13-án 
megjelenő lapszámban

A tapolcai barlangterápia 
története a kezdetektől a 
gyógyhellyé minősítésig (1)

Elöl a csónakban Berger Károly (1937 körül)
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X. Szöcskegála a csarnokban
Jubileumi, tizedik alka-
lommal rendezték meg a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban a Szöcs-
kegála elnevezésű atlétika 
versenyt.

A megjelent általános is-
kolás tanulók több korcso-
portban és versenyszámban 
küzdöttek az elsőség meg-
szerzéséért. A következő 
eredmények születtek: III. 
korcsoportos fiú magasug-
rásban Hobok Balázs vég-
zett az élen, őt Sajcz Lőrinc 
és Kudomrák Noel követte.
Ugyanebben a korcsoport-
ban a lányoknál Becker 
Dorka lett az első, Istenes 
Veronika és Lázár Boglárka 
előtt. A IV. korcsoportos fiú 
magasugróknál Orbán Bo-
tond lett a legjobb, lányok-
nál Ladányi Borostyán, 
Vass Csenge és Pék Dóra 
volt a sorrend. Medicinlab-
da dobásban, a III. korcso-
portban Csontos Benjamin 
lett az első, Kovács Bence a 
második, Horváth Márk a 
harmadik, míg a lányoknál 
1. Kovács Enikő, 2. Kárai 
Liza, 3. Anak-Agung Abi-
gél. A IV. korcsoportban 
Turcsi Levente produkálta 
a legjobbat, Kovács Keve 
és Dömötör Bálint előtt. 

A lányoknál Németh Kata 
dobta legmesszebb a lab-
dát, majd Illés Bíborka és 
Borbás Nóra következett. 
Sajcz Lőrinc nyerte a III. 
korosztályos helyből tá-
volugrást, Tóth Ákost és 
Gadó Zsombort megelőz-
ve. Szabó Emília ugrott 
legmesszebb a lányoknál, 
őt Anak-Agung Anna és 
Pál Ramóna követte. A IV. 
korcsoportban a fiúknál 
Enyingi Donát, Ji Hongbo, 
Szabó Zsombor lett a sor-
rend, a lányoknál, Pőr 
Csenge, Ladányi Csenge 
és Gál Kíra.A 30 méteres 
síkfutás bajnoka Hobok 
Balázs lett, megelőzve Luk-
ács Barnabást és Sabján 
Patrikot. Szabó Emili nyert 

a lányoknál Lajos Anna és 
Pál Ramóna előtt. Enyin-
gi Donát megnyerte a IV. 
korcsoportot, második 
lett Vigh Olivér, harmadik 
Szabó Zsombor. A lányok 
mezőnyében 1.Pukli Zsó-
fia, 2. Falati Nóra, 3. Zengői 
Laura. A váltófutást a fiúk-
nál a Batsányi János Tag-
intézmény csapata nyerte, 
2. lett a Bárdos Lajos Tag-
intézmény „A csapata”, 3. a 
Bárdos Lajos Tagintézmény 
„B csapata”. A lányoknál 
ugyancsak a Batsányi János 
Tagintézmény diadalmas-
kodott, második helyen 
a Tatay Sándor Általános 
Iskola, harmadikon a Bár-
dos Lajos Tagintézmény „A 
csapata” végzett. /hg/

A közös bemelegítést követően megkezdődtek a küzdel-
mek a különböző versenyszámokban  Fotó: helysz. felv.

A brazil jiu jitsu szakosz-
tály versenyzői Németh 
Lajos edző vezetésével, 
a hazai versenyeken el-
ért szép eredményeiket 
követően a nemzetközi 
porondon is megméret-
tették magukat.

Ezúttal Bécs városában 
küzdött a csapat az oszt-
rák AAC bajnokságban, 
ahol a következő ered-
mények születtek: Bágya 
Benjamin 5. lett, Dobay 

Bendegúz 2. helyen vég-
zett, Sajcz Kálmán Miksa 
aranyérmet szerzett.
Dajka Patrik 92 kilós 
súlyával a 105 kilósok 
között versenyzett és a 
3. helyig jutott, súlycso-
port nélküli kategóriában 
ugyancsak bronzérmet 
szerzett. Németh Lajos 
edzői feladatai mellett ta-
tamira is lépett és a 105+ 
kilós kategóriában a do-
bogó második fokára áll-
hatott. /hg/

Nemzetközi jiu jitsu sikerek

Sajcz Kálmán Miksa kategóriája legjobbja lett Fotó:h.f

Ősszel sem maradtak 
érem nélkül a tapolcai 
úszólányok, Németh Emí-
lia Anna és Sipos Amanda 
többször is felállhattak a 
dobogóra.

A hazánkat is érintő ener-
giakrízis miatt a második 
félévtől nem tudták a lá-
nyok megmérettetni ma-
gukat 50 méteres meden-

cében, javítani az országos 
ranglistán elfoglalt helyü-
kön. Szerencsére rövid-
pályán, azaz a 25 méteres 
medencében is szép ered-
ményeket értek el. A nyá-
ri másfél hónapos pihenő 
után először októberben a 
2. Lőver Kupán Emília 400 
gyorson 1., 200 gyorson 
és 200 háton  3.,  Amanda 
100 mellen 1., 50 gyorson 
és 50 pillén 5., 100 vegye-

sen 11. helyezést értek el.
Novemberben szintén 
Sopronban a 41. dr. Csik 
Ferenc emlékversenyen 4 
ország 22 sportegyesüle-
tének 280 versenyzője állt 
rajtkőre. A 3 napos küzde-
lem alatt sikerült a lányok-
nak a délelőtti futamokból 
kvalifikálni magukat a dél-
utáni döntőkre. Amanda 
korosztályában 50 gyor-
son 2., 100 gyorson és 200 
mellen 3., 400 vegyesen 4., 
100 mellen 5., 200 vegye-
sen 7. lett. Emília az egy 
évvel idősebbek között 
200 gyorson 3., 200 mellen 
4., 400 gyorson 5., 400 ve-
gyesen és 100 vegyesen 6., 
100 háton 9. helyezett lett. 
Amanda a Keszthelyi Kis-
cápáknál, Emília a Kiscá-
páknál és az ajkai Rájáknál 
készült fel. /hg/

Szép eredmények úszóinktól

Németh Emília Anna az 
idősebbek között is meg-
állta a helyét         Fotó:h.f

Sipos Amanda több 
úszásnemben is szépen 
teljesített     Fotó: helysz.f.

Az idővel versenyez a tapolcai ikerpár

Egy tapolcai ikerpár, 
Orbán Péter és Krisz-
tián sikeresen sze-
repelnek különböző 
szlalomversenyeken. Az 
autóversenyzés iránti 
szerelem mindkettőjük-
nél az egyetem és főiskola 
elvégzését követően bon-
takozott ki.

Informatikusként az első 
fizetésükből vásárolták au-
tóikat, melyekkel Honda 
találkozókra jártak, ahol 
rendre szerveztek gyor-
sulási- és szlalom verse-
nyeket is, itt „fertőződtek” 
meg. Szériaautókkal ver-
senyeztek, ami azt jelenti, 
hogy nem nyúltak a gyári 

konstrukciókhoz, így a 
hétköznapi közlekedésben 
is tovább használhatták a 
gépjárműveket. A Honda 
Civic-ek után Péter egy 
Honda S2000-es autó-
ba ült át, Krisztián pedig 
egy 320 lóerős Porsche 
Cayman S típusú autó-
csodát vásárolt. Tavaly 
egy hirdetésre jelentkezve 
indult el az első hivatalos 
versenyén, melyen máso-
dik helyezett lett. Ezt kö-
vetően elindultak az orszá-
gos szlalombajnokságban, 
ami csak tovább fokozta 
a versenyzés iránti vágyat. 
„- A Magyar Szlalom Baj-
nokság 2022-es idényében 
7 futamot rendeztek, vál-

tozatos helyszínekkel és 
változatos időjárási körül-
mények között, amik néha 
megkeverték a lapokat. Az 
idei bajnokságban a széria 
2000 cm3 feletti kategó-
riát sikerült megnyerni, 
jövőre is tervezem, hogy 
újra elindulok a sorozat-
ban.”- összegezte a szezont 
Krisztián. Orbán Péter így 
értékelte idei utolsó verse-
nyét: “-Véget ért a 2022-es 
Országos Szlalom Bajnok-
ság, melynek záró futamát 
az M-Ringen tartották ok-
tóber 22-én. Az időjárással 
ezúttal szerencsénk volt, 
mert a délutánra beígért 
eső előtt sikerült befejezni 
a versenyt, így mindenki 
száraz pályán tudott au-
tózni. Sajnos a széria 2001 
cm3 feletti kategóriában 
most csak 3-an voltunk, 
így inkább más kategória 
időeredményeihez lehe-
tett hasonlítani az időket. 
A kategóriámban ezúttal a 
második helyet sikerült el-
érni, de az időeredménye-
immel nem voltam igazán 
kibékülve, mert 3-ból 2 
kört is jónak éreztem, de 
az időkön ez mégsem lát-
szódott. /hg”/

Orbán Péter és ikertestvére, Krisztián             Fotó: TVT



8    TAP     LCAI ÚJSÁG SZÍNES 2022. december 16.

2022. 12. 02.
Antal Andrea
Giczi Szabolcs
2022. 12. 03.
Német Ildikó
Varga Tibor

Házasságkötés

Kigyúlt advent máso-
dik gyertyája, a délután 
folyamán megérkezett 
a Mikulás a Dobó lakó-
telepi gyerekekhez, ké-
sőbb a Fenyves utcába 
is.

Mindkét helyszínen han-
gulatos, családias progra-
mokkal, meleg italokkal, 
süteményekkel várták a 
fehérszakállú érkezését. 

A Fő térre a Batsányi tag-
intézmény harmadikos 
kisdiákjainak szép ün-
nepi műsorát követően 
érkezett meg a városi Mi-
kulás, aki az ajándékozás 
mellett, közös fotózásra is 
invitálta a tapolcai gyer-
meksereget. A színpadról 
ekkor már a helyi Zajon-
gó gyermekzenekar szó-
rakoztatta a jelenlévőket. 
                      /Írás, fotók: tl/

Nagyon várták már a Mikulást

Kazinczys kisdiákok műsora a Fő téri karácsonyfánál

December elsején a Ta-
polcától ötszáz kilomé-
terre fekvő Tiszabecsre, 
az Ukrán határ közelé-
be utazott az Egységben 
Tapolczáért Egyesület 
néhány tagja. Korábban 
is voltak már, akkor is 
jótékonysági céllal, most 
azért mentek, hogy 270 
mikulás csomag időben 
eljuthasson a helyi és az 
Aknaszlatinán elszállá-
solt menekült gyerekek-
hez.

Pass Sándor alpolgármes-
ter lapunk érdeklődésre 
elmondta, kifejezetten az 
aknaszlatinai Szent Család 
Karitasz munkatársainak 
konkrét kérése alapján ál-
lították össze az adományt, 
amelynek anyagi fedezetét 
részben a város, részben 
az Egységben Tapolczáért 
Egyesület tagjai biztosítot-
ták. Hozzátette, a helyiek 
és a menekültek számára 
rendelkezésre álló erő-
források jelenleg csak az 
ottani ingyenkonyha mű-

ködtetésére elegendőek, a 
gyermekek megajándéko-
zására nincs lehetőségük- 
ezért is nagyon fontos szá-
mukra a tapolcai adomány. 
A karitasz munkatársai 
egyébként elmondták, 
egész országra szóló légiri-
adók, gyakran hosszú órá-
kig tartó, vagy egész napos  
áramszünetek, szakadozó 
kommunikációs csator-
nák  mellett, a településre 
érkező kelet-ukrán mene-
kültek ellátására koncent-
rálnak Aknaszlatinán. A 

térségben direkt fegyveres 
harcok nincsenek, de a 
menekültek sok szörnyű 
dolgot mesélnek el nekik 
nap, mint nap. Azt mond-
ják, nem látják, mi lesz 
holnap, félelem, kilátásta-
lanság, áruhiány, infláció, 
katasztrofális helyzet van 
Ukrajnában. /tl/

Gyerekeknek kértek ajándék 
csomagokat Kárpátaljára

A Szent Család Karitasz munkatársai a határ innenső 
oldalán vették át a tapolcaiak adományait            Fotó:tl

Ételre még jut, ajándékokat már nem tud 
adni a kicsiknek partnertelepülésünk

Karácsonyi készülődés Tapolca-Diszelben
A tervek szerint, 2022. 
december 17.-én, szom-
baton tartják meg a ka-
rácsonyi programokat 
a Csobánc Művelődési 
Házban és a kultúrház 
udvarán. A Tapolca Kft. 
által támogatott rendez-
vényekre, az ünnepi vá-
sárra és a hozzá kapcsoló-
dó jótékonysági játék-, és 
ruhagyűjtésre mindenkit 
nagy szeretettel várnak a 
városrészből és a városból 
egyaránt.

Vizeli Katalin szervezőtől 
megtudtuk,  már déltől 
elkezdődik a Karácsonyi 
Vásár olyan helyben is 
jól ismert  résztvevőkkel, 
mint  Tóth Sándor (Cso-
bánci Bormanufaktúra), 

Bognár Sándorné, Sza-
bados Istvánné, Vastagné 
Dömötör Csilla, Szalainé 
Gelencsér Márta, Tóth Szil-
via, Sztefanuné Mengesz 
Ágnes. Az árusok borok-
kal, lekvárokkal, táskákkal 
és számos egyéb kézműves 
áruval várják majd leendő 
vásárlókat. Előreláthatóan 
14 órától a diszeli gyere-
keknek, Kranabeth Máté-
nak, Kranabeth Dalmának, 
Káldi Stellának, Nagy Karo-
linának, Lazori Mátyásnak, 
Soós Botondnak és Cintula 
Sámuelnek, pontosabban 
a fiatalok verses és énekes 
karácsonyi műsorának 
tapsolhatnak  a jelenlévők. 
Utánuk a Tapolcai Musical 
Színpad két énekese lép 
színpadra a szervezők ígér-

te szerint. A műsor végén 
a december elején meg-
hirdetett karácsonyi rajz-
verseny eredményeit hir-
detik  ki, amelyre eddig 11 
pályamunka érkezett. Azt 
is megtudtuk, hogy Káldi 
Attila és családja kivonul 
a forró krémlevest kínáló 
Turmix-biciklivel, de az 
udvarban forralt borhoz és 
meleg teához is hozzá lehet 
majd jutni. Kínálnak még 
kakaót, zsíros kenyeret, 
pogácsát, apró süteményt, 
melyet Sipos Katalin mes-
tercukrász ajánlott fel és 
a fellépő gyerekek szülei 
sütnek, hoznak- árulta el 
lapunknak a helyi szerve-
ző. /tl/




