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És jöttek a mentők, a rend-
őrség, a tűzoltók, sőt egy 
mentőhelikopter is, mert 
súlyos kimenetelű köz-
lekedési baleset történt a 
kertvárosban. Az ember-
nek ilyenkor összeszorul a 
szíve, hiszen mindjárt arra 
gondol, hogy talán valaki 
a rokonai, barátai, isme-
rősei közül került bajba. 
Aztán a legtöbb esetben 
kiderül, hogy nem, de a 
rossz érzés azért egy ideig 
megmarad. Mindeneset-
re bárkivel, bárkikkel is 
történt meg a baj, szinte 
azonnal számíthattak a 
fenn említett szolgálatok 
dolgozóira, akiknek mun-
kájára most sem lehetett 
panasz... Aztán bajra baj, 
műszaki hibát jelzett a 
mentőhelikopter műszer-
fala, a gép - az előírások 
szerint - nem szállhatott 
fel a balesetben súlyosan 
sérült hölggyel. (Érte végül 
egy rohammentő érkezett) 
... A várakozás nehéz per-
ceiben a környéken lakók 
nem a bámészkodásban 
jeleskedtek, hanem arra 
gondoltak, hogy a nagy 
melegben üdítővel, frissí-
tőkkel kínálják a helyszí-
nen szolgálatot teljesítő-
ket, a mentőhelikopteres 
szolgálat dolgozóit. Ők 
azt mondták, hogy ilyen 
hozzáállást, kedvességet 
ez idáig máshol még nem 
tapasztaltak... Ehhez nincs 
mit hozzáfűzni, talán csak 
annyit: köszönet Tapolca! 
                     /Töreky László/

Élménydús és tanulságos délelőttjük volt azoknak a batsányis diákoknak, akik az Assisi Szent Ferenc Állat-
menhelyen tölthettek néhány órát az állatok világnapja alkalmából Tapolca, Sebronban ...Írásunk az 5. oldalon 
olvasható Mentett kutyusok között az Állatok Világnapján címmel...                                                                          Fotó: tl

Az állatok világnapján

Befejezéshez közeledik 
a belvárosi közlekedés 
megújítását célzó projekt 
a tapolcai autóbusz pá-
lyaudvaron és környékén.

A készültségi állapot 90 
százalékos, akár a jövő 
hét végére elkészülhet a 
teljes beruházás. Október 
negyedikén a megrendelő 
és a kivitelező képviselői 

kooperációs megbeszé-
lést tartottak a polgár-
mesteri hivatalban. Az 
önkormányzati stáb arra 
kérte a kivitelezőt, hogy 
lehetőleg az útburkola-
ti festéseket még a rossz 
idő beállta előtt készítse 
el, hiszen az eső bekö-
szöntével ez nem lehet-
séges. Ugyanakkor fontos 
szempontként merült fel, 

hogy a már felfestett jelek 
sokkal biztonságosabbá 
is teszik a közlekedést.  
Mátics Zoltán a kivitelező 
cég képviselője elmondta, 
hogy a burkolati festéket 
a jó megtapadás érdeké-
ben, kizárólag teljesen 
száraz felületre szabad 
felhordani, hogy az  jó és 
tartós legyen. ...Folytatás 
a 2. oldal alján...Aszfaltozás a buszpályaudvaron kedden             Fotó: mt

Célegyenesben a projekt
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Nyilvános képviselő-tes-
tületi ülést tartott Tapolca 
Város Önkormányzata a 
napokban.  A tizenöt elő-
terjesztést viták nélkül, 
teljes egyetértésben fogad-
ták el a testület tagjai. A 
tapolcai rendőrkapitány 
a 2020-as év rendőrséget 
érintő történéseiről szó-
ban is beszámolt, kiemel-
ve a város önkormányzata, 
a helyi rendőrkapitányság 
és a tapolcai polgárőrség  
jó kommunikációját és 
együttműködését.

Az ülés tizedik napirendi 
pontját előre sorolva, a Tu-
risztikai és Városfejlesztési 
bizottság külső tagjává vá-
lasztotta a testület Ádám 
Csabát, aki Rózsa Rajmond 
személyes indokkal lekö-
szönt bizottsági tagot váltja. 
Ádám Csaba letette az esküt 
és átvette a megbízatást iga-
zoló okmányt a város pol-
gármesterétől.
A helyi rendőrkapitányság 
tavalyi évről szóló beszá-
molóját is az elsők között 
fogadta el a képviselő-tes-
tület. Lóránd György rend-
őrkapitány hangsúlyozta, 
hogy sikeres évet zárt a 
kapitányság, “jó és szélső-
ségektől mentes közrend” 
jellemezte a 2020-as évet 
a városban. Elmondta, je-
lentős csökkenést mértek 
a regisztrált bűncselekmé-
nyek esetében, harminc 
százalékkal mérséklődött a 
szám. A nyomozási ered-
ményesség tekintetében 
77 százalékot, a felderítési 
eredményességét illetően  
pedig 61 százalékos sikert 

tudott felmutatni a tapol-
cai rendőrség, ami országos 
tekintetben is jó eredmény-
nek számít- tette hozzá Ló-
ránd György. A lakosság 
szubjektív biztonságérzetét 
befolyásoló események, 
például emberölés, rablás, 
gépjármű lopás nem történt 
a városban tavaly. A sza-
bálysértések viszont a felére 
csökkentek, amelyek felde-
rítési eredményessége 52.4 
százalékos volt,  a lopások 
felderítésben pedig 63 szá-
zalék fölötti eredményt ér-
tek el a rend őrei. 2019-hez 
képest csökkent a halálos 
balesetek száma a kapitány-
sághoz tartozó teljes terü-
leten, Tapolcán viszont egy 
sem történt. Nőtt viszont 
az ittasan volán mögé ülők 
száma 2020-ban, amely 
sajnálatos, de egyben ha-
tékonyabb (forgalomból 
történő kiszűrésre irányu-
ló) rendőrségi munkára is 
utal- hangzott el egyebek 
mellett a kapitány szakmai 
beszámolójában. Lóránd 
György számos képviselői 
kérdésre is válaszolt,  töb-
bek között az utcán élő 
antiszociális viselkedésű 
emberek visszaszorításáról 
is beszélt. Hangsúlyozta, a 
rendőrség csak akkor tud 
intézkedni, ha szabálysér-
tés történik, egyéb esetben 
nincs intézkedési jogalap, 
ami miatt a jelenségre, ha-
sonlóan egyéb városokhoz, 
továbbra is számítani kell. 
A testület a rendőrségi be-
számolót követően döntött 
Baski Sándor egykori ta-
nácselnök díszsírhelyének 
kialakításáról. Elhangzott, 

Baski Sándor közel két év-
tizeden keresztül volt a vá-
ros tanácselnöke, komoly 
szerepet játszott Tapolca 
városias jellegének kiala-
kításában, Tapolca egész-
ségügyi ellátásának és inf-
rastrukturális fejlődésének 
megteremtésében. A város 
saját halottjának tekinti 
Baski Sándort és a hozzá-
tartozókkal egyetértésben, 
Mindenszentek napjára el-
készíti a díszsírhelyet-állt 
az egyhangúlag támogatott 
előterjesztésben. Szintén 
támogatta a testület  az 
önkormányzat tulajdonát 
képező, Tapolca, Deák F. 
u. 7. földszint 47. sz. alatt 
található, egy helyiségből 
álló, vízvezetékkel nem ren-
delkező, 14.2 m2 nagyságú 
üzlethelyiség értékesítését. 
Egyhangúlag, viták nélkül 
elfogadták a képviselők az 
önkormányzati tulajdon-
ban lévő cégek, továbbá a 
Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum 2020-as gazdálko-
dási évéről szóló pénzügyi 

és gazdasági beszámolóit, 
valamint a 2021-es üzleti és 
munkaterveit is. Megnövelt 
önkormányzati hozzájáru-
lást szavazott meg a testület 
a Tapolcai Önkormányzati 
Tűzoltóság részére. Esze-
rint, a 2021. évi működési 
célú támogatás előirány-
zatának összegét a város 
12.034.804 forint összegre 
módosítja. Korábban a tűz-
oltóság által  pályázatokon 
elnyert összeggel csökken-
tették a 787 forint/fős la-
kossági hozzájárulást. Ezt 
a szabálytalannak nyilvá-
nított gyakorlatot szüntette 
meg döntésével a testület, 
így több, mint hét millió 
forinttal többel támogatja 
a város a Tapolcai Önkor-
mányzati Tűzoltóság mű-
ködését. A 2021.10.01-én 
lezajlott testületi ülés felvé-
tele elérhető a Tapolcai Mé-
dia facebook oldalán. Az 
előterjesztések teljes szöve-
gét, részleteit a tapolca.hu 
oldalon találhatják meg az 
érdeklődők. /tl/

A rendőrkapitány beszámolója, új bizottsági tag 
beiktatása, díszsírhely kialakítása…

Teljes létszámban, egyetértésben fogadták el az előter-
jesztéseket a város önkormányzatának képviselői Fotó: tl

... Folytatás a címoldalról...
Hozzátette, a mai napon 
(október 4-én) érkez-
nek meg azok a gépek, 
amelyek a hosszirányú 
jelek felfestését végzik. 
A tervek szerint ugyan 
hétfőn délután és ked-
den már elkezdték a 
munkát, de szerdától 
egy ideig már nem tud-
ják folytatni, hiszen az 
előrejelzések szerint, 
akkor már esős idő vár-
ható. Ebben az esetben 
biztosan későbbre kell 

halasztani a sávelválasz-
tó jelek, illetve a kézi 
jelek, a terelő nyilak, 
zebrák festésének folya-
matát. Csak a teljes szá-
radás után, valamikor a 
jövő héten folytatódhat 
a munka- hangsúlyoz-
ta a cégvezető. Holnap, 
azaz kedden egyébként 
elkezdődhet a gyalo-
gosokat védő korlátok 
kihelyezése és a (kopó-
réteg alatti) aszfaltbur-
kolat elkészítése is. A 
legfelső, (az aszfaltozás 

befejező fázisát jelentő) 
kopóréteget viszont az 
időjárás miatt, szintén 
csak a jövő héten terve-
zi rávinni a felületre a 
kivitelező, ahogy a kan-
deláberek kihelyezése is 
valószínűleg csak a jövő 
héten történhet meg. 
Elhangzott, ha minden 
rendben megy, október 
15-re akár be is fejeződ-
hetnek a munkálatok, 
nagyjából egy hétre rá 
pedig a műszaki átadás 
is megtörténhet./tl/

Olvasónk hívta fel a fi-
gyelmet a temetkezési 
cég előtti benyúló járda-
szigetre, amely szerinte 
nem biztonságos az au-
tósokra nézve. Szakem-
berek szerint, ez csak az 
útburkolati jelek hiánya 
miatt érzékelhető prob-
léma.  
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Szent Gellért-díjat vehe-
tett át a napokban a Nagy-
boldogasszony Római ka-
tolikus Általános Iskola 
három munkatársa. 

Rohály János igazgatótól 
megtudtuk, Szent Gellért 
püspök napján, szeptem-
ber 24-én, a Veszprémi 
Főegyházmegye a pedagó-
gusokat és a nevelést segí-
tő dolgozókat ünnepli. Az 
alkalomból a Szent Margit 
templomban bemutatott 
szentmisét követően, az 
Érseki Hittudományi Főis-
kola dísztermében díjakat 
adtak át az arra érdeme-

sülteknek. Idén a Szent 
Gellért-díj arany fokozatát 
vehette át Molnárné Albert 
Bernadett munkaközös-
ség-vezető, osztályfőnök, 
tanító, az iskola alsó ta-
gozatán végzett áldoza-
tos munkájáért. Németh 
Mónika gazdasági vezető 
esetében, a pontos, precíz 
támogató munkát ismerte 
el a díjjal a főegyházmegye. 
A Szent Gellért-díj ezüst 
fokozatát kapta Bognár 
Ferenc karbantartó, az is-
kola “mindenese” a mindig  
alapos, körültekintő, segítő 
munkavégzéséért - tudtuk 
meg /tl/

Rangos elismerés

A tapolcai kitüntettek az Érseki Hittudományi Főisko-
la épülete előtt                                        Fotó: Helyszíni felvétel

Tapolcai önkormányza-
ti és kulturális küldött-
ség utazott Ružinovba 
az elmúlt hétvégén egy 
testvértelepülési kapcso-
latok erősítését célzó pá-
lyázatnak köszönhetően. 
Városunk régi testvérte-
lepülése Ružinov, amely 
a Felvidéken, a Kisalföld 
nyugati részén, a Kis-
Duna bal partján fekszik 
és nagyközségből 1946-
ban vált a szlovák főváros 
egyik városrészévé.

A tapolcai  küldöttség 
ezúttal a Batsányi Tánc-
együttessel látogatott 
Szlovákiába, hogy részt 
vegyen a helyi rozlúčka-n, 
magyarul a ružinovi bú-
csún, amely egy szóra-
koztató programokkal, 
kulturális produkciókkal 
is színesített esemény a 
szlovák városrész életé-
ben. A rendezvényen fel-

állított nagyszínpadon ka-
pott lehetőséget a Batsányi 
Táncegyüttes a bemutat-
kozásra. Előttük egy neves 
pozsonyi néptáncegyüt-

tes, zenekarral és profi 
népdalénekessel előadott 
műsorát tekinthette meg 
a tapolcai küldöttséggel 
kibővült, szépszámú he-
lyi közönség, közvetle-
nül őket követve léptek 
színpadra a batsányisok. 
Tapolca idén ötven éves 

táncegyüttesének jelenlé-
vő tagjai, Kiss Bernadett 
és Buzás Balázs vezetésé-
vel, stílusosan ötven per-
ces műsorral készültek. 

Előadásukban több hazai 
tájegység táncmotívuma-
it, népviseletét, dalkincsét 
mutatták be a túlnyomó 
többségében szlovák kö-
zönségnek és nagy tapsot 
kaptak érte. A szombattól 
vasárnap késő délutánig 
tartó programok között 
szerepelt Pozsony óvá-
rosának, történelmi köz-
pontjának megismeré-
se, továbbá a napfényes, 
tiszta  időben remek ki-
látással kecsegtető UFO 
torony meglátogatása is. 
Ez utóbbi, egy  közel 100 
méter magasságú, turisz-
tikai célú  létesítménye a 
szlovák fővárosnak, amely 
madártávlatból láttatja  
Pozsonyt és vele a város 
számos nevezetességét.
(Tapolca önkormányza-
ta  a ” Testvértelepülési  
programok és együtt-
működések- Találko-
zó a ružinovi búcsún 
” programjában, TTP-
KP-1-2021/1-000213 azo-
nosítási számon pályázott 
a külhoni  testvérvárosi 
kapcsolatok erősítését 
szolgáló programra) /tl/

Néptáncosainkkal a ružinovi búcsún

Önkormányzati munkatársak, képviselők, bizottsági ta-
gok, a városi cégek intézményeinek képviselői és a Batsá-
nyi Táncegyüttes táncosai Pozsonyban a  “Szlovák nem-
zeti felkelés” nevű  híd lábánál.  A híd két városrészt, a 
főváros óvárosát köti össze Pozsonyligetfaluval      Fotó: tl

Ružinovi  közönség előtt a tapolcai táncosok. Nem 
vallottak szégyent                                                                Fotó: tl

Hálával tartozunk Is-
tennek azért, hogy óvo-
dánk vizes helyiségei 
ilyen szépen megújul-
hattak- mondta Zöldy 
Andrásné a tapolcai 
Szent Erzsébet Óvoda 
vezetője azon az át-
adó ünnepségen, amit 
szeptember 30-án tar-
tottak az egyházi fenn-
tartású intézményben. 

Az elmúlt hónapokban 
ugyanis megújult az 
óvoda elavult vízháló-
zata, a felnőtt és gyer-
mek mosdók, továbbá 
az Arany János utca 12-
szám alatt, egy új játék-
udvarral és foglalkoztató 
épülettel is gazdagodott 

a köznevelési intézmény. 
A fenntartó Páli Szent 
Vincéről Nevezett Ir-
galmas Nővérek Sze-
retet Leányai Társulata 
részéről Kiss Mariann 
Kornélia nővér elmond-
ta, hogy nagy örömmel 
vettek részt a magyar 
kormány által meghir-
detett óvodafejlesztési 
programban, ahol 23 
millió forint vissza nem 
térítendő támogatást 
nyertek el. Ebből az ösz-
szegből sikerült a két 
darab gyermekek által 
használt és egy felnőtt 
igényekre szabott vizes 
helyiséget és a hozzá 
tartozó teljes vízrend-
szert felújítani a Szent 

Erzsébet Óvodában. A 
nővér  dicsérte az óvoda 
vezetőjének és gondno-
kának kiemelkedő sze-
repét a megvalósításban 
és külön méltatta a ki-
vitelező SZ-L BAU épí-
tőipari Kft-t,  amelynek 
vezetője és munkatár-
sai – mint fogalmazott- 
maximális, mindenre 
kiterjedő odafigyeléssel 
jártak el az építkezés so-
rán. Barta Szabolcs la-
zarista atya, az irgalmas 
nővérek lelki igazgatója 
a Mindenható áldását 
kérte a Szent Erzsébet 
óvodára, majd felszen-
telte az épület minőségi 
megújuláson átesett he-
lyiségeit. Később az atya 

az ünneplőkkel közösen 
átvonult a fenntartó kö-
zelben vásárolt és felújí-
tott ingatlanához, ahol 

felszentelte az új  játék-
udvart, annak játékait 
és a hozzá tartozó fog-
lalkoztató épületet. /tl/

Felújították és átadták az egyházi óvoda vízrendszerét, mosdóit és új játékudvarát

Az ovisok az épületen belül adták elő kedves, játékos 
műsorukat. Értük történt a beruházás                   Fotó: tl

Az MSZP tapolcai szerve-
zet adományt juttatott el a 
napokban a tapolcai Csa-
lád-és Gyermekjóléti Köz-
pontnak- tudtuk meg Árvai 
Gábor elnöktől, aki hozzá-
tette,  a közel 150.000 forint 

értékű tanszercsomagot  22 
rászorult tanuló kapja meg 
hamarosan. A csomagokat 
az MSZP Szolidaritás Alap-
ja által folyósított összegből 
állította össze a helyi párt-
szervezet. /tl/

Adomány a párttól a diákoknak

Helyreigazítás: Lapunk 
2021. szeptember 24-i szá-
mában, a Botlatókövek a 
meggyilkolt tapolcai zsidó 
polgárok hajdani otthonai 

előtt című cikk alsó fotójá-
nak szerzője helyesen Papp 
Attila, a rendezvény fő 
szervezője pedig a Tapolcai 
Értékmegőrző Egyesület. 
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Tapolca híres költőjének regényes élete a szülőváros színpadán
Bilincsben is szabad 
vagyok címmel, Batsá-
nyi János költő életét 
feldolgozó zenés-tán-
cos színdarabot mutat-
tak be három egymást 
követő napon a város 
amatőr színjátszói, tán-
cosai és énekesei a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban. Mindhá-
rom előadás után hosz-
szantartó tapssal kö-
szönte meg a publikum 
a szerzők, az előadók és 
a közreműködők remek 
teljesítményét. A darab 
írója és rendezője N. 
Horváth Erzsébet, ze-
néjét Bock Attila- Má-
rió szerezte. Az előadás 
a Tapolcai Városszépítő 
Egyesület szervezésé-
ben, a Közösen Tapol-
cáért TOP. 7.1.1-16-H-
E S Z A- 2 0 1 9 - 0 0 0 7 9 5                                                                                                                  
azonosító számú pályá-
zatnak köszönhetően 
valósulhatott meg. 

Tapolca híres, elismert 
szülöttei közül Batsányi 
János az, akinek neve 
bekerült a középiskolai 
tankönyvekbe. Az 1763-
ban Tapolcán született és 
osztrák száműzetésben 
1845-ben meghalt köl-
tő kultuszának ápolását 

szülővárosa vállalta fel 
az elmúlt évtizedekben. 
Batsányi János, Tapolca  
számos intézményének 
névadója lett, köztéri 
szobrok, emléktáblák, 
történelmi, helytörté-
neti, irodalmi munkák 
születtek és szólnak róla. 
A nevét viselő emlék-
bizottság, intézmények, 
iskolák, művészeti cso-
portok tagjai, munkatár-
sai évente megrendezett 
városi megemlékezése-
ken igyekeznek a Batsá-
nyi nevet és szellemisé-
get áthagyományozni 
az utókorra. N. Horváth 
Erzsébet számos helyi 
vonatkozású könyv és 
színdarab írójaként a 
közelmúltban arra vál-
lalkozott, hogy a költő 
életútjának legfontosabb 
mérföldköveit, embe-
ri kapcsolatait, ideáit, 
konfliktusait, lelki moz-
gatórugóit, és mind-

ezek következményeit, 
egyszóval a költő sorsát  
egy olyan népszerű ze-
nés-táncos színdarabba 
sűríti, amelyben Batsá-
nyi életének világnézeti 
oldala mellett, megha-
tározó szerepet kap a 
szerelem, a család és a 

szülőföld szeretete is. A 
mű elkészült, helyi szí-
nészekkel, Bock Attila-
Márióval és dalaival, a 
Batsányi Táncegyüttes 
tagjaival színpadra ke-
rült, és nagy sikert aratva 
megmérettetett a tapol-
cai közönség előtt. Azt a 
fajta jó értelemben ama-
tőr szereplőkre szabott, 
romantikus, zenés-tán-
cos színházi elképzelést, 
amelyet a szerző az el-
múlt években megálmo-

dott és színpadra vitt, 
most is értékelte a pub-
likum. Batsányi életének 
legfontosabb, sorsfordító  
történései, a színpadi je-
lenből a költő gyermek, 
ifjú és felnőtt éveibe 
vissza-visszarévedő tör-
ténet – a vetítővásznon 
megjelenő, esztétikus és 
informatív háttérnek is 
köszönhetően- hangula-
tos, közérthető, követhe-
tő volt. A főszerepet ala-
kító Torma Tamás (fiatal 

Batsányi) és Korponai 
Kitti (Batsányi hitvese, 
Baumberg Gabriella) 
hitelesen, mély átéléssel 
alakították és énekelték 
el a költő házaspár egy-
más iránt táplált érzése-
it. A színdarab további 
harminc szereplőjéről, 
központi és melléksze-
repekben feltűnő alakja-
iról is csak az elismerés 
hangján érdemes szólni, 
hiszen általuk is gyakori 
érzése lehetett a nézőté-
ren ülőknek, hogy pro-
fesszionális produkciót 
látnak. És persze a slá-
gergyanús Márió dalbe-

tétek és instrumentális 
zenék is a közönség szí-
vébe találtak… Született 
tehát újra egy olyan he-
lyi kulturális produkció,  
amelyet az általános is-
kolai diákságtól az idő-
sekig, gyakorlatilag min-
den írni és olvasni tudó  
korosztály képes volt 
befogadni, élvezni és a 
maga szintjén értékelni 
is. Vajon kívánhatnának 
a Batsányi kultusz ta-
polcai ápolói, a szerzők, 
a Batsányi Színjátszók, 
vagy a tapolcai közönség 
többet ennél?
                    /Töreky László/

A fiatal Batsányit megformáló és érzéseit eléneklő Tor-
ma Tamás és Batsányi szerelmét Baumberg Gabriellát 
alakító Korponai Kitti a TÁMK színpadán        Fotó: tl

Vonuló felhők a korabeli Bécs fölött. Informatívak és 
esztétikusak voltak a festményszerű háttérképek  Fotó: tl

Szerzők és szereplők együtt a színpadon az előadás után                                          Fotó: tl

Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola  – AMI

jubileumi koncertjére
Csermák József Rendezvénycsarnok

2021.10. 22. 18 óra
Fővédnök:

Dobó Zoltán polgármester
Közreműködnek a

zeneiskola művészeti csoportjai

éves

Az

Szeretettel meghívja önt

A belépés előzetes regisztrációhoz kötött.

Adományokat a Zeneoktatást Támogató Alapítvány javára köszönettel fogadunk .

A regisztráció helye: 
október 13-tól - 21-ig,

 8-16 óra között 
a zeneiskolában

A darab Batsányi 
sorsát egy olyan 
romantikus
zenés - táncos 
színdarabba
sűríti, amelyben 
meghatározó
szerepet kap a
szerelem, 
a család, és
a szülőföld
szeretete is
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Élménydús, tartalmas, 
de mindenképpen észhez 
és szívhez egyaránt szóló 
délelőttjük volt azoknak 
a batsányis általános is-
kolás diákoknak, akik a 
Barátaink az állatok el-
nevezésű rendőrség által 
szervezett programon, 
illetve az Assisi Szent 
Ferenc Állatmenhelyen 
tölthettek egy-két órát 
az Állatok Világnap-
ja alkalmából Tapolca, 
Sebronban hétfőn.

(Firenzében, egy 1931-ben 
tartott környezetvédelmi 
konferencia keretén belül 
merült fel először az Álla-
tok Világnapjának (World 
Animal Day) gondolata. 
Az október 4. pedig azért 
lett a kiválasztott nap, 
mert ez Assisi Szent Ferenc 
halálának napja, egyúttal 
emléknapja is. Ez a nap 
tisztelgés az állatok védő-
szentje, Assisi Szent Ferenc 
előtt, aki már a 13. század 
elején azt hirdette, hogy 

mindent szeretnünk kell, 
ami körülvesz minket, le-
gyen az élő vagy élettelen.) 
A tapolcai állatmenhely 
minden bizonnyal a tér-
ség egyik legkulturáltabb 
telepe, amely több mint 
két évtizede rengeteg sze-
rencsétlen sorsú kutya 
és macska ideiglenes ott-
hona. Itt nem csak táp-
lálékhoz juthatnak, vagy 
fedelet kapnak a fejük 
fölé négylábú barátaink, 
hanem minőségi orvosi 

ellátásban is részesülnek. 
Nem mellékesen pedig le-
hetőséget kaphatnak arra, 
hogy befogadják őket 
azok, akiknél valóban jó 
életük lehet. Az állatok 
sorsa leginkább tőlünk 
emberektől függ és pon-
tosan ezeknek az intézmé-
nyeknek a léte bizonyítja, 
hogy bőven van mit tenni 
az állatvédelem területén 
Magyarországon. Ezen 
belül pedig rendkívül fon-
tos az a fajta szemléletfor-

málás, amely megmutatja 
a fiataloknak, hogy az ál-
latok is szeretetre méltó 
lények, akiknek sajátos 
igényeik és kommuniká-
ciós csatornáik vannak, 
de szinte nulla érdekér-
vényesítő képességük. A 
tapolcai diákoknak talán 
ezért is fontos volt meg-
hallgatniuk azokat a tud-
nivalókat és  ismereteket, 
amelyeket  a rendőrség 
részérő Molnár András 
rendőr őrnagy, megelő-
zési előadó, Ulrike Vollner 
az állatmenhely vezetője 
és Dr.Varga Ottó állator-
vos mondott el nekik. A 
rendőrség szakemberétől 
például megtudhatták, 
hogy milyen szabályok 
és előírások vonatkoz-
nak a kutyatartásra, mit 
tesz és mit nem egy fele-
lős állattartó, sőt Bódis 
István profi kutyakikép-
ző vezetésével egy igazi 
rendőrkutyás bemutatót 
is megtekinthettek. Dr. 
Varga Ottó állatorvos az 
Assisi Szent Ferenc Ál-
latmenhely “hivatalos” 
orvosa húsz éve rendület-
lenül végzi a telepre került 
kutyák gyógykezelését, 
illetve kötelező ivartala-
nítását. A gyerekek tőle 
olyan kérdésekre kaphat-
tak választ, hogy miért 
fontos és helyes döntés 
egyes állatok, különösen 
a házimacskák, a keverék, 
vagy kóbor ebek szaporo-
dásának ivartalanítással 
történő megszüntetése, de 
többek között ara is, hogy 
milyen higiénés körülmé-
nyek azok, amelyek az em-
ber és az állat együttélését 
kell, hogy jellemezzék a 

mindennapokban. Az is-
meretszerzésen kívül a  
legnagyobb lelki élményt 
minden bizonnyal Ulrike 
Vollner és önkéntes segí-
tő munkatársa Trümperné 
Bogdán Marianna szerez-
te a gyerekeknek, amikor  
megmutatták a menhely 
kölyök és felnőtt kutyáit, 
cicáit és meséltek men-

helyre kerülésük előtti 
szerencsétlen sorsukról. 
A gyerekek szeretettel si-
mogatták a rácsok mögött 
is gyakran vidám kölyök 
kutyákat, de a nehéz sor-
sú, öreg ebeket is, akiknek 
legtöbbje bizony siralmas 
állapotban, lelketlen gaz-
dáktól elkobozva került a 
telepre. /Töreky László/

Mentett kutyusok között az Állatok Világnapján

Balról: Trümperné Bogdán Marianna, Dr. Varga Ottó, 
Ulrike Vollner, Molnár András és a batsányis kisdiá-
kok, pedagógusok. Hasznos ismereteket szerezhettek 
az állattartásról                                                            Fotó: tl

Gazdira várva, biztonságban, jó tartási körülmények 
között                                                                             Fotó: tl

Az öreg állatnak is jólesik a simogatás                 Fotó: tl

Növendékeik előadásaival ünnepelték meg a zene világnapját
Yehudi Menuhin vi-
lághírű hegedűművész 
kezdeményezésére és ja-
vaslatára,  az UNESCO 
október 1-jét a Zene Vi-
lágnapjának nyilvánítot-
ta 1975-ben. A Tapolcai 
Járdányi Pál Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Is-
kola növendékei és ta-
nárai hagyományaikhoz 
híven, szép komolyze-
nei előadásokkal tették 
emlékezetessé a napot 
a TÁMK színháztermé-
ben. 

Elsőként a gitár tanszak 
két növendéke mutathat-
ta be zenei tudását, majd 
sorra léptek színpadra 
pedagógusaik kíséretével 
a vonós és fúvós hang-

szerek ifjú tehetségei, de 
nagyon szép énekes pro-
dukciót is hallhatott a 

közönség. Az intézmény 
vezetője köszöntőjében 
Yehudi Menuhin szavait 

idézte:  “Szavakkal már 
nagyon sokszor visszaél-
tek, különösen a korunk 
társadalmában egyre nö-
vekvő tudatlanság követ-
keztében. A zene azon-
ban továbbra is módot 
ad arra, hogy az emberek 
ma is megértsék egymást, 
amikor az emberiségtől a 
múlt előítéletei távolabb 
állnak, mint valaha, de 
megerősödve kerülnek 
előtérbe azok az örök ér-
tékek, amelyek mindig ré-
szét képezték bármely nép 
minden művészi megnyil-
vánulásának.” Péni Béla 
elmondta, utoljára 2019 
decemberében állhattak 
színpadra a növendékek, 
ezért nagyon várták már, 
hogy újra közönség előtt 

szerepelhessenek.  Az 
igazgató azt is elárulta, 
hogy mivel  idén 50 éves 
a zeneiskola,  ez alkalom-

ból október 22-re ünnepi 
hangversenyt terveznek, 
amelyre szeretettel várják 
a közönséget. /tl/

Az 50 éves
zeneiskola idei első 
koncertjét a zene 
világnapja
alkalmából
a TÁMK-ban
tartotta. 2019.
decembere óta 
nem szerepeltek 
közönség előtt
a növendékek

Farkas Mihály tanítványai, Décsey Borbála és Décsey 
Csaba a színpadon                                                       Fotó: tl
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Testbeszédről, azaz a 
testrészeink – például 
karjaink, lábaink és ar-
cunk – által közölt üze-
netekről már sokan hal-
lottak. A siket emberek 
pedig a kezük segítsé-
gével, jelbeszéddel kom-
munikálnak. De milyen 
lehet a szív nyelve?
Ezt a kifejezést néhány 
másik nyelven, így pél-
dául a németben, az 
anyanyelvnek arra a 
változatára használják, 
amelyik a legkedvesebb 
az emberek számára: 
amelyik a legközelebb 
áll a szívükhöz. Egy dél-

németországi német pél-
dául megtanulja bár azt 
a németet az iskolában, 
amelyiket a világon min-
den németül beszélő em-
ber megért, így akár mi, 
németül tanuló magya-
rok is, a családtagjaitól 
azonban egy olyan né-
metet sajátít el a születé-
sétől fogva, amelyik ettől 
különbözik egy kicsit. Ez 
is német, de az eltérő ki-
ejtés és szóhasználat mi-
att már nem mindenhol 
értik meg azonnal. A né-
metnek ez a változata – a 
bajor nyelv – ezért nem a 
legjobb választás akkor, 
amikor valaki Észak-Né-
metországban jár, vagy 
más nemzetiségű embe-
rekkel kell németül be-
szélnie. 
Akkor mégis miért ra-
gaszkodnak hozzá a 
bajorok? Azért, mert 
hátrányai ellenére ez 
a nyelv az, amelyik az 
otthon melegét jelenti 
a számukra. Ezzel a sa-
játos kiejtéssel mesélt 
nekik lefekvés előtt az 
édesanyjuk, ezekkel a 
mások számára talán is-
meretlen szavakkal hív-

ták őket a nagyszüleik 
a vasárnapi ebédhez és 
a barátaik a játszótérre. 
Bárhol járnak a világon 
később felnőttként, a 
dél-német beszédmódot 
mindenhol felismerik, 
és családtagjaikra, gyer-
mekkori barátaikra fogja 
őket emlékeztetni. Eze-
ket az érzéseket pedig 
nem tudja kiváltani az 
iskolában tanult, sokak 
által szebbnek, szabályo-
sabbnak tartott hivatalos 
német nyelv. 
A helyzet azonban to-
vább bonyolódik: nem 
minden dél-német em-
ber beszéli ugyanazt a 
bajor nyelvet. Németor-
szágnak csak ezen a terü-
letén többen élnek, mint 
egész Magyarországon, 
és a mérete is majdnem 
kétszer akkora, mint a 
Dunántúlé. Aki sokat jár 
közöttük, még az egyes 
városok, falvak között 
is észlelhet nyelvi kü-
lönbségeket. Sőt, a tele-
püléseken belül minden 
családnak is megvannak 
azok a szavai, kifejezései, 
amiket csak ők értenek 
és csak egymás között 

használnak. 
A szív nyelve tehát sok 
rétegből áll, mint egy 
hagyma: a külső héj az 
anyanyelv, ami nekünk a 
magyar. A világ bárme-
lyik pontján felismerjük 
ezt a nyelvet, és egy kicsit 
megdobban a szívünk 
vagy elmosolyodunk, ha 
külföldön találkozunk 
vele. A következő réteg a 
szűkebb régiónk nyelve, 
mint a bajoroknak a dél-
németországi, vagy egy 
dunántúlinak az oda-
valósi beszédmód, ami 
még nagyobb melegség-
gel tölt el bennünket. A 
legbelső réteg pedig az 
otthonunk nyelve, amit 
már tényleg csak legkö-
zelebbi hozzátartozóink-
kal tudunk használni, és 
ami valóban a szívünk 
közepéig ér. A magyar 
szakirodalom úgy is je-
löli ezt, hogy a boldog-
ság nyelve. Hivatalosan 
nyelvjárásnak, dialek-
tusnak, regiolektusnak, 
regionális vagy területi 
nyelvváltozatnak, kevés-
bé hivatalosan tájszólás-
nak hívják, míg a család 
nyelvét familiáris nyelv-

változatnak.
Érdemes a saját kör-
nyékünk szavait, ejtés-
formáit megfigyelni és 
elraktározni a szívünk 
legmélyén, mert ezek 
örökké és távolról is lát-
hatatlan köteléket jelen-
tenek gyermekkorunk-
hoz, otthonunkhoz, és 
mert ez az a nyelvvál-
tozat, amelyet a legna-
gyobb magabiztossággal, 
természetességgel hasz-
nálunk.

Dr. habil. Parapatics 
Andrea nyelvész, egyete-
mi docens

„A cikk az Innovációs és 
Technológiai Minisztéri-
um ÚNKP-20-5 kódszá-
mú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának a Nem-
zeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alapból 
finanszírozott szakmai 
támogatásával készült. A 
szerző a cikk elkészítése-
kor a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Bolyai 
János Kutatási Ösztöndí-
jában részesült.”

A szív nyelve amely melegséggel tölt el bennünket

Az önkormányzat 
KEHOP - 5.4.1.-16-2016-
00225 „Energiatudatos 
szemléletformálás Tapol-
cán” című nyertes pályá-
zatának köszönhetően, 
az Európai Mobilitási Hét 
tapolcai eseményén,az 
autómentes közlekedés-
ről és az egészséges élet-
módról, annak összefüg-
géseiről tudhattak meg 
hasznos információkat a 
gyerekek és felnőttek. Az 
egyik sátorban szemlélte-
tő eszközök segítségével 
megújuló energiák fel-
használásáról, valamint 
a környezettudatos élet-
módról is tájékozódhat-
tak.

Az Európai Mobilitási Hét 
Tapolcai rendezvényén, 
az autómentes napon, 
szakmai előadók tájékoz-
tatták az érdeklődőket 
és mutattak be hasznos 
és praktikus tudnivaló-
kat a megújuló energiák 
mindennapjainkba való 
beépítéséről, és világítot-
tak rá a környezettuda-
tos életmódra való váltás 
fontosságára. A kihelye-
zett szemléltető eszközök 
segítségével, a megújuló 
energiaforrások, elsődle-

gesen a nap és a szél került 
előtérbe, mindezek mellett 
pedig a háztartások hul-
ladékcsökkentését célzó 
interaktív előadások is se-
gítették a lakosság szem-
léletformálását. A rendez-
vényre érkező látogatókat 
szakember várta fenntart-
hatósági tanácsadással. A 
beszélgetés ökológiai láb-
nyom számítással indult. 
Ennek során a környezeti 
szakember valamint egy 
program segítségével bár-
ki kiszámolhatta az ökoló-
giai lábnyomát. A számí-
tás alatt kiderült, hogy az 
adott személy vagy család 
a mindennapi élet mely 
területén tud lépéseket 
tenni saját ökológiai láb-

nyomának csökkentéséért. 
Majd energiatakarékos-
sági tanácsokat is  kaptak 
a jelenlévők energetikus 
szakembertől arra nézve, 
hogy milyen lehetősé-
gek vannak az életvitelük 
fenntarthatóbbá tételére. 
A gyerekek környezetvé-
delmi játékokkal is játsz-
hattak, amelyek olyan 
egyszerű, de a mindenna-
pokban használható visel-
kedésmintákra neveltek, 
amelyek jelentősen hoz-
zájárulnak a jövő generá-
ciók élhető környezetének 
kialakításához. Az elsajá-
tított ismeretekről végül 
rövid kérdőív kitöltésével 
adhattak számot a progra-
mon résztvevők./x/

Hasznos információk az Autómentes-napról

Fenntarthatósági tanácsok a mobilitási héten    Fotó: hf

KEHOP - 5.4.1-16-2016-
00225 azonosítószámú, 
„Energiatudatos szem-
léletformálás Tapolcán” 
című projekt keretében 
tartottak műhelymegbe-
szélést, ismeretterjesztő 
előadást önkormányzati 
dolgozóknak, illetve ön-
kormányzati cégeknél 
dolgozó szakemberek-
nek szeptember 22-én a 
Belvárosi Közösségi Ház 
mozitermében.

A környezetvédelem, a klí-
mapolitika kérdései a ma 
emberének központi prob-
lémái. Olyan megoldandó 
kérdések, amelyek az egész 
emberiség jövőjét befolyá-
solják. Az önkormányzat 
nyertes pályázatának kö-
szönhetően munkahelyi 
kollektívák ismerhetik meg 
azokat a lehetőségeiket egy-
egy workshop keretében, 
amelyekkel hozzájárulhat-
nak a fenntartható jövőhöz. 
A Belvárosi Közösségi Ház 
mozitermébe a Tapolca vá-
ros önkormányzatának és 
intézményeinek, a Tapolcai  
Közös Önkormányzati hi-
vatalnak, az önkormányza-
ti tulajdonú gazdasági tár-
saságoknak munkatársait, 
és Raposka valamint Gyu-

lakeszi önkormányzatainak 
dolgozóit invitálták meg. A 
szakemberek előadásokat 
hallgattak meg, és tesztet 
is kitöltöttek, hogy tisztá-
ban legyenek a megújuló 
energiákkal kapcsolatos is-
mereteikkel. Egyik előadás 
az energiaközösségek té-
makörét is érintette, amely 
nem jelent mást, mint a kü-
lönböző energiahordozók 
összehangolásának lehető-
ségét közösségi használat-
ra. Tulajdonképpen aktív 
felhasználók állnak össze 
jogi személlyé, akik maguk 
termelik és fogyasztják is az 
energiát. Ezen közösségek 
létrehozására a jövőben tá-
mogatások lesznek elérhe-
tőek, így a például a falvak 
és városok is megalakíthat-
ják saját energiaközössége-
iket. /x/

Közösen az élhető jövőért

Munkahelyi kollektívák 
ismerhették meg lehetősé-
geiket a témában   Fotó: hf
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Az Európai Mobilitási 
Héten tartott élménybe-
számolót Kovács Sarolta, 
olimpiai bronzérmes és 
világbajnok öttusázó a 
Városi Moziban.

A tapolcai születésű olim-
pikon meghatottan kö-
szöntötte a szép számú 
közönséget és örömét 
fejezte ki, hogy szülővá-
rosában mesélhet élmé-
nyeiről. Sok szép emlék 
köti városunkhoz, kis-
gyermek korát itt töltötte, 
iskolás éveit Székesfehér-
váron kezdte. A sporttal 
is a királyok városában 
találkozott, amikor már 
kisiskolásként levitték az 
uszodába.
Azonban már ekkor érez-
te, hogy nem az úszás lesz 
a sportja, valami izgalma-
sabbra vágyott és ekkor 
került egy öttusa csapat-
ba, ami szerelem volt első 
látásra. 16 éves korára 
bekerült a felnőtt öttusa 
válogatottba, amikor élet-
kora szerint még csak há-
rom-, négytusáznia kellett 
volna, szóval hamar bele-
csöppent a felnőtt élspor-
tolók világába. Rengeteget 
köszönhet Vörös Zsuzsan-
na olimpiai bajnok öttu-
sázónak, aki versenytár-
sa, később edzője, most 
pedig koordináló vezető-
edzője. Az előző két olim-
pián való szereplését úgy 
értékelte, hogy még nem 
volt rá felkészülve. Sok-
kolta a felhajtás, ami elvit-
te a sajnos az eredményt 
is. A tokyoi olimpiára, 
már sokkal érettebben és 
felkészültebben érkezett, 
melynek meg lett az ered-
ménye. Sarolta elmesélte, 

hogy az idei év nagyon 
nehezen indult számára, 
mivel térdében trombó-
zis keletkezett, ami veszé-
lyeztette sportolói karri-
erjét. Mindent feltett egy 
lapra és beleadott min-
dent. Számról számra sze-
retett volna jól teljesíteni 
és ez sikerült is, próbált 
minden negatív dolgot ki-
zárni és csak a pozitívokra 
koncentrálni. Nem érzett 
nyomást magán, flow-ba 
került és hagyta, hogy tör-
ténjenek vele a jó érzések, 
elmondása szerint először 
sikerült ebbe az állapotba 
kerülni, ami aztán meg-
hozta a sikert. A sport 
egész életét és hétköznap-
jait kitölti. Napi szintű 
edzések, ha nem edzés, 
akkor a mentális felké-
szültségét tartja formában. 
A sport mellett fontos szá-
mára a tanulás is, folyama-
tosan képezi magát, máso-
dik közgazdász diplomáját 
csinálja. A verseny napján 
úgy kelt fel, „hogy valami 
van a levegőben és ebből 
csak valami jól sülhet ki.” 
és nagyon bízott magában. 
A záró számnál, futásnál 

sokan nem tudták, hogy 
Sacitól mit várjanak. El-
lenfelei kétkedő tekinte-
te adott neki erőt és meg 
akarta mutatni, hogy sérü-
lése után is számolni kell 
vele. Az olimpián sokszor 
elsírta magát, örömköny-
nyek voltak ezek, fájdal-
mai megszűntek, a tech-
nikai elemek mind úgy 
sikerültek, ahogy tervezte. 
Sorsolt lovával jól megér-
tették egymást, fontos szá-
mára, hogy verseny előtt 
egyenrangú partnerként 
„beszéljen” az állattal. Két 
versenyszám között apró 
rituálékat csinál baboná-
ból, mely segíti átlendí-
teni a holtpontokon. A 
fiatalos, közlékeny, bájos 
sportember első pillanat-
tól kezdve megnyerte a 
fiatal közönséget. Hasznos 
tanácsaival, élettapasztala-
tával látta el a gyerekeket, 
akik vastapssal fejezték ki 
gratulációjukat, elismeré-
süket. Hosszú perceken 
keresztül készültek a kö-
zös fényképek és rengeteg 
autogramkártya talált gaz-
dára. Igazi példaképet lát-
hattak a fiatalok. /hg/

Kovács Sarolta igazi példakép lett

A kép közepén éremmel a kezében a sikeres öttusázó Fotó: csjr

Húsz évvel ezelőtt indult 
útjára az Európai Mobi-
litási Hét és Autómentes 
Nap rendezvénysorozat, 
melynek célja, a környe-
zetbarát és fenntartható 
városi közlekedés népsze-
rűsítése.

Európa legnagyobb közle-
kedési-környezetvédelmi 
kampánya évről évre egyre 
népszerűbb Magyarorszá-
gon, 2019-ben 292 telepü-
lés vett részt hivatalosan 
a programokban, amivel 
Magyarország – közel öt-
ven ország versenyében- a 
harmadik helyen végzett. 
2020-ban  a COVID-19  
világjárvány miatt elren-
delt  biztonsági  korláto-
zások nem kedveztek a 
Mobilitási Hét programja-

inak, csupán 39 hazai ön-
kormányzat csatlakozott 
a  kampányhoz. Tapolca 
19. alkalommal pályázott 
a rendezvény szervezésére 
és lebonyolítására. A Ta-
polca Kft. – Csermák József 
Rendezvénycsarnok mun-
katársai, közreműködve 
az EFI – vel idén is színes 
ismeretterjesztő előadások-
kal, túrákkal, kerékpáros 
megmozdulásokkal mutat-
ták be a környezettudatos 
közlekedés széles körű le-
hetőségeit. A szeptember 
16-22. között megrendezett 
esemény kezdő akkordja a 
hagyományos és nagy sike-
rű FÖLDÖNfutók futóver-
seny volt, melyre közel 400 

általános- és középiskolás 
gyerek nevezett és teljesí-
tette a különböző távokat.
Az idei mottóhoz, -„Ma-
radj egészséges, közlekedj 
fenntarthatóan”-, szorosan 
kapcsolódva, egészséges, 
mennyei reggelikkel vár-
ták a vendégeket a városi 
piacra, ahol Szarka Zsó-
fia készített húsmentes fi-
nomságokat. A hétvégén 
gyalogtúrára és kerékpá-
ros kirándulásra invitálták 
a szervezők a sportolni 
vágyókat. Gyalogosan a 
Csarabos Tanösvényt jár-
ták be a Kecskevár Kilátó 
érintésével, míg két keré-
ken Hegyesd túra útjaival 
ismerkedtek.
Finom péksütemények-
kel és meleg teával várták 
a bringával és gyalogosan 

munkába, iskolába indu-
lókat, ahol lehetőség nyílt 
ingyenes kerékpár állapot-
felmérésre is, mellyel sokan 
éltek. A tapolcai származá-
sú, olimpiai bronzérmes és 
világbajnok öttusázó, Ko-
vács Sarolta élménybeszá-
molóját a Városi Moziban 
hallgathatta meg a közön-
ség. Az Európai Autómen-
tes Napon, ideiglenesen 
sétálóutcává változott a 
Kisfaludy utca és környéke, 
ahol különböző ügyessé-
gi feladatokkal, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság inter-
aktív programjaival, az EFI 
és a Lelki Egészségközpont 
hasznos tanácsaival gazda-
godtak a jelenlévők. /hg/  

A Tapolcai Sport Akadé-
mia SE U14 és U16 kor-
osztályú atlétái a 2021-es 
évben a Magyar Atlétikai 
Szövetség által megha-
tározott új versenyrend-
szerben küzdöttek. Az 
U16 korosztály számára a 
szabadtéri országos egyé-
ni pályabajnokságra a 
területi versenyeken való 
részvétellel és az ott elért 
eredményekkel lehetett 
kvalifikálni.

Az egyesület atlétái Győr-
Moson-Sopron, Komá-
rom-Esztergom, Vas, 
Veszprém és Zala megye 
sportolóival versenyeztek. 
A három fordulós terüle-
ti bajnokságon részt vett 

10 fős csapat valamennyi 
tagja – Vajai Kitti, Nagy 
Bianka, Illés Dorina, Or-
bán Csenge, Polgár Han-
na, Bakler Zita, Orbán 
Csanád, Szabó Zsombor, 
Süle Gergő, Enyingi Donát 
– egyéni legjobb eredmé-
nyét elérve kiválóan telje-
sített. Vajai Kitti diszkosz-
vetésben két alkalommal 
is 3. helyezést, míg Bakler 
Zita magasugrásban szin-
tén két alkalommal 2. he-
lyezést ért el. Összesítés-
ben a két sportoló kivívta 
az U16 Atlétikai Magyar 
Bajnokságon való indulás 
jogát, ahol Vajai Kitti – 
egyéni csúcsot elérve – a 
15. helyen, míg Bakler Zita 
a 18. helyen végzett. /hg/

Egyéni csúcsokat döntöttek az atléták

Európai Mobilitási 
Hét Tapolcán

Közel négyszázan álltak rajthoz                              Fotó: hg

Festői tájakon kerékpároztak                              Fotó: csjr

Bakler Zita kivívta az 
U16-os Atlétikai Magyar 
Bajnokságban való indu-
lás jogát     Fotó: Facebook
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2021. 10. 02.
Péter Szonja
Fitos Szilárd
2021. 10. 02.
Kövesdy Edit
Krizsán Tibor

Az előző számunban ad-
minisztrációs hiba miatt 
tévesen megjelent házas-

ságkötések helyesen:
2021. 09. 18.

Berzsenyi Alexandra
Németh Zoltán
2021. 09. 18.

Nagy Bernadett Ildikó
Baranyi István

Házasságkötés

Színpadon az Ismerős Arcok együttes                   Fotó: tl

2021. augusztus végétől 
október végéig tartó ki-
lenc hetes időszakban 
egy 128 állomásos orszá-
gos, ingyenes koncertso-
rozat indult Őszi Haca-
cáré elnevezéssel.

Tapolcán az Ismerős Ar-
cok és az Edda Művek 
adott koncertet a Kisfalu-
dy utcai kavicsos parkoló-
ban október első napjának 
estéjén. Az érdeklődésre 
és a sikerre jellemző volt, 
hogy a koncert látogatói 
a parkolón kívül, teljesen 
elfoglalták a Kisfaludy 

utcát, de még a Köztár-
saság térrről is sokan fi-
gyelték a kiváló magyar 
rockzenekarok műsorát. 
A két együttes fellépése 
között eltelt nagyjából fél 
órás technikai szünetben 
Dj. Dominique és két 
cirkuszi akrobata szóra-
koztatta a közönséget. A 
konceretet megelőzően 
egyébként Dr. Navracsics 
Tibor kormánybiztos és 
Dobó Zoltán polgármes-
ter köszöntötte a koncert 
látogatóit és kívánt a je-
lenlévőknek kitűnő szó-
rakozást. /tl/

Dübörgött a Rock

A Tapolcán is emelkedő 
koronavírus esetszámok 
a mentősöket, az egész-
ségügyi dolgozókat is ki-
hívások elé állíthatják az 
elkövetkező időszakban. 
Ennek egyik jele, hogy 
az országos mentőszol-
gálat egy helyiséget kért 
Tapolca város önkor-
mányzatától, konkrétan 
egészségügyi szűrési cé-
lokra. 

Az igényelt és a célra töké-
letesen alkalmas épületet 
e héttől már biztosította 
a város. Amint megtud-
tuk, a szűrésre kijelölt 
hely a jövő héttől a pol-
gármesteri  hivatal mel-
letti gyermekjóléti szol-
gálat foglalkoztató épülete 
lesz, viszont egyelőre csak 

kedden és csütörtökön, 
reggel fél kilenctől tar-
tanak szűréseket. Amint 
az esetszámok emelked-
nek, tehát rosszabbodik a 
járványhelyzet, úgy a hét 
többi napjára is kiterjesz-
tik a szűrési lehetőséget- 
tudtuk meg Szalai László 
mentőállomás-vezetőtől 
és Dobó Zoltán polgár-
mestertől a helyszínen. /tl/

Emelkedő esetszámok - 
Helyiséget kaptak
a mentősök a szűrésekhez

A szűrésre kijelölt hely a polgármesteri  hivatal mel-
letti gyermekjóléti szolgálat foglalkoztató épülete lesz, 
állapodott meg Dobó Zoltán és Szalai László     Fotó: tl                            




