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-Árvai Gábor 
írása

Megünnepelte 
10 éves
fennállását
a borklub

Már
elővételben
elkeltek
a jegyek 

  5. oldal4. oldal6. oldal

Költözik
az „okos zebra”! 
- Fokozott óvatossággal 
közlekedjenek a hét-
végén a belvárosban, 
amennyiben pedig lehe-
tőségük van rá, kerüljék 
el a hétvége ezen idősza-
kában ezt az útszakaszt!- 
kérik az önkormányzat 
illetékesei.  A kérés oka, 
hogy a hétvégén, az Ady 
Endre utcában, a meg-
újult közlekedési rend-
hez igazodva, a meglévő 
„okos zebra” rendszert 
áthelyezik a buszpá-
lyaudvarnál kialakított 
gyalogátkelőhöz. A 
közlekedés biztonsá-
gát elősegítő berende-
zés telepítését 2021.11. 
20-án, szombaton, 9.00 
órától kezdi meg a ki-
vitelező és várhatóan 
2021.11.21-én, tehát va-
sárnap délutánra fejezi 
be.  Megtudtuk, az újon-
nan épült háromirá-
nyú gyalogátkelőhelyet 
szakaszosan lezárják a 
szakemberek az építés 
idejére.  A hivatal ille-
tékesei arra kérik a köz-
lekedőket, hogy a vár-
ható forgalomtechnikai 
akadályokra tekintettel, 
ezen időszakban foko-
zott figyelemmel és tü-
relemmel közlekedjenek 
gépjárműveikkel az Ady 
Endre utcában, illetve 
az új, „Casco ház” előtti 
átkötő úton!

Sikos Rita igazgató Dobó Zoltán polgármesterrel együtt jutalmazta azokat a helyi alapellátás szakterületein 
tevékenykedő munkatársakat, akik hosszú évek óta hűségesek szakmájukhoz és munkahelyükhöz             Fotó: tl

Ünnepelt a szociális szakma
Szerény anyagi megbecsülés mellett is helytállnak

A Szociális Munka 
Napja alkalmából tar-
tottak ünnepi összejö-
vetelt a szociális szféra 
helyi dolgozói a diszeli 
Csobánc Művelődési 
Házban az elmúlt hé-
ten. Az eseménnyel a 
járványhelyzet miatt 
elmaradt tavalyi ren-
dezvényeket is igyeke-
zett pótolni a Szociális 
és Egészségügyi Alapel-
látási Intézet vezetése, 
illetve Tapolca város.

Sikos Rita igazgató kö-
szöntőjében örömét fe-

jezte ki, hogy az intéz-
mény minden szakmai 
egysége végre együtt ün-
nepelhet. Hangsúlyozta, 
hogy az ilyen együtt-
létekben benne van és 
nagyon fontos a  kap-
csolatépítés lehetősége 
is, amely a különböző 
inté zményeg ys égek-
ben, munkakörökben 
tevékenykedők meg-
ismerkedését, később 
pedig  jobb szakmai 
együttműködését segít-
heti elő.  Az esemény-
re meghívott Rig Lajos 
országgyűlési képviselő 

köszöntőjében méltatta 
a szakmában dolgozók 
kitartását és áldozatvál-

lalását, ugyanakkor a 
nehéz munkához társu-
ló alacsony anyagi meg-

becsültséget említette, 
mint megoldásra váró 
problémát. Véleménye 
szerint a szociális szak-
ma az egészségügy társ-
szakmája, amely többek 
között a járványhelyzet-
ben mutatott helytállása 
alapján is, azzal egyenlő 
elbírálást érdemel. El-
mondta, a parlament-
ben azért harcol, hogy 
a szféra dolgozóinak is 
járjon az egészségügyi 
dolgozóknak megítélt 
ötszázezer forintos jut-
tatás.  ... Folytatás a 2. 
oldalon...

Az intézmény
minden szakmai 
egysége végre 
együtt
ünnepelhette meg 
a szociális munka 
napját
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Műszaki szemle, átadás-átvétel a buszpályaudvar környékén
Lezajlott a “Fenntartható 
Közlekedésfejlesztés Ta-
polcán”  TOP-3.1.1-16-
VE1-2017-00009 azonosí-
tószámú projekt műszaki 
átvétel-átadása, amely az 
építőipari kivitelezés fo-
lyamatának utolsó fázisa. 
Az alkalomból területbe-
járást tartottak az önkor-
mányzat, a kivitelező Via 
Vomito Kft., a Volánbusz 
Zrt. és a rendőrség képvi-
selői az autóbusz-pálya-
udvar környékén.

Csabai László a projekt 
műszaki ellenőre a polgár-
mesteri hivatal tanácster-
mében lezajlott egyezteté-
sen elmondta, az átadásra 
felajánlott munka jelenleg 
olyan állapotban van, hogy 
az üzemszerű használatnak 
nincs akadálya, tehát a mű-
szaki átadás megkezdhető. 
Azonban a  teljes lezárás 
feltétele, hogy a folyamat 
során ne merüljön fel olyan 
jellegű és mértékű feladat, 
amely azt meghiúsítja.

Ilyen probléma - úgy tud-
juk- nem merült fel, a ki-
sebb volumenű változtatá-
sokat (pl. több közlekedési 
tábla kihelyezésével össze-
függésben) a rendőrség 
és az önkormányzat kéré-
sének eleget téve, a Via-
Vomito Kft. a napokban 
elvégzi. A mai naptól a ki-
vitelező belép a 24 hónapos 
garancia időbe is, amelyen 
belül minden garanciális 
kötelezettségének eleget 
kell tennie  – hangzott el a 
garanciális feltételek részle-
tes kifejtése mellett a meg-
beszélésen. Megrendelői 
oldalról a város polgármes-
tere köszönetet mondott a 
projekt minden résztvevő-
jének, külön méltatva Csa-
bai László műszaki ellenőr 
és a Mátics Zoltán vezette 
kivitelező építőipari cég 
odafigyelését, hozzáállá-
sát. Dobó Zoltán arra is 
felhívta a figyelmet, hogy 
a labda most már a Vo-
lánbusz vállalatnál pattog, 
hiszen az ő feladatuk az 

utasok kényelmét szolgá-
ló beruházásokat, illetve 
az időjárással szembeni 
védelmet szolgáló  építmé-
nyeket létrehozni a busz-
pályaudvar területén. – A 
területet mi biztosítottuk 
a közlekedők és a buszok 
számára, de a műtárgyak 
kihelyezése a Volánbusz 
feladata- nyomatékosí-
totta Dobó Zoltán. Meg-
tudtuk, a buszpályaudvari 
buszközlekedés visszaál-

lításához még további en-
gedélyeket várnak, így 
arra előreláthatólag csak 
az elkövetkező 1-3 hóna-
pokban kerülhet sor. A 
polgármester által is em-
lített, az utasok kényelmét 
és időjárás elleni védelmét  
szolgáló Volánbusz válla-
lások pedig – a közleke-
dési vállalat tájékoztatása 
szerint- jelenleg tervezési 
fázisban vannak.                     
                           /Fotó, írás tl/

Műszaki szemlén az érintett szervezetek képviselői

...Folytatás a címoldal-
ról... Elmondta, a par-
lamentben azért harcol, 
hogy a szféra dolgozói-
nak is járjon az egészség-
ügyi dolgozóknak meg-
ítélt ötszázezer forintos 
juttatás. A beszédeket 
követően az alapellátási 
intézet intézményegysé-
geinek új dolgozóit és a 
szakmai továbbfejlődés 
érdekében friss képesí-
tést szerzett munkatársait 
köszöntötte és jutalmazta 
az igazgató. Új elemként 
pedig azokat a kollégákat 
is méltatta az alapellátás 
vezetése, akik az alacsony 
bérezés ellenére, a szak-
ma mellett kitartva, 10, 
20, 30 éve hűséges dol-
gozói maradtak a helyi 
alapellátásnak. Sikos Rita 
igazgató és Dobó Zoltán 
polgármester ez alka-
lomból egy csokor virág 
kíséretében emléklapot 
adott át a 28 éve mun-
káját végző Lenner Lász-
lóné védőnőnek, Baráth-
Szabó Szilviának, aki 
23 éve elkötelezetten és 
iránymutatóan gyermek-
védelmi feladatokat lát 
el, továbbá Simonné Ba-
lázs Tündének, aki 21 éve 

végzi kitartóan feladatait 
családsegítő minőség-
ben, házigondozásban, 
szociális étkeztetésben, 
jelenleg pedig  szociális 
munkásként a hajlékta-
lanok átmeneti szállásán. 
Az alapellátás vezetése 
az idei ünnepségen fon-
tosnak tartotta, hogy a 
pandémiás időszakban 
a kollégák által elvégzett 
kitartó és elhivatott szak-

mai munkát jutalmazza. 
A szakmai egységek (Házi 
segítségnyújtás, Szociális 
étkeztetés, Idősek Nap-
pali Ellátása, Hajléktalan 
Személyek Átmeneti Szál-
lása- Nappali Melegedő, 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ, Ringató Böl-
csőde, Védőnői Szolgálat, 
Lelki Egészségfejlesztési 
Központ) vezető mun-
katársai  Dobó Zoltántól 

vehettek át egy-egy em-
lékplakettet és a dolgozók 
részére kisebb ajándékot. 
Az ünnepi vacsorát és kö-
zös szórakozást megelő-
zően, Vajda Zsolt szoci-
ális munkás, szupervizor 
projektoros vetítéssel szí-
nesített szakmai előadását 
láthatták és hallgathatták 
a jelenlévők 4 V, avagy 
átélni, megélni a minden-
napokat címmel. /tl/

A helyi szociális ellátó rendszerben dolgozó kollégák az idei szociális munka napi 
rendezvényüket a megújult diszeli Csobánc Művelődési Házban tartották      Fotó: tl
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Közel száz pályaválasz-
tás előtt álló diák és 
nagyjából ugyanannyi 
hozzátartozó érkezett 
a Széchenyi István Bap-
tista Technikum Szak-
képző Iskola és Gimná-
ziumba, hogy nyílt nap 
keretében megismer-
kedjen a tanintézmény 
oktatási kínálatával, az 
ott tanulható gépésze-
ti, vendéglátós, keres-
kedelmi, turisztikai és 
rendészeti szakmákkal 
a napokban. 

- Eseményünkön be-
mutattuk képzési kíná-
latunk sokszínűségét- 
mondta el a Tapolcai 
Médiának Vellai László 
igazgató-helyettes, aki 
szerint jól érzékelhető, 
hogy megnőtt az érdek-
lődés a szakmatanulás 
iránt. - Ma már egy új 
ösztöndíjrendszer és a 
munkába állást támoga-
tó ösztönző program is 
segíti, hogy a végzős ál-
talános iskolások a szak-

képzők, a technikumok 
felé vegyék az irányt. A 
mi iskolánk ugyanakkor 
ezek mellett gimnáziu-
mi képzést is kínál, ahol 
diákjaink elsősorban a 
természettudományok 
területén mélyíthetik el 
tudásukat, később pe-
dig falaink között akár 
két szakmát is ingyene-
sen elsajátíthatnak. Aki 
viszont kifejezetten a 
szakmatanulást választja 
annak az ötödik évben 
szakmája és érettségije 
lehet, egy technikumi 
végzettség birtokában 
pedig plusz pontokat is 
szerez esetleges főiskolai 
ambícióihoz- sorolta az 
iskola által kínált széles 
oktatási palettát és az ab-
ban rejlő lehetőségeket 
Vellai László. Az igaz-
gató-helyettes további 
pozitívumként említette, 
hogy a Széchenyi egyben 
nyelvvizsga központ is, 
így helyben fel tudják 
készíteni tanulóikat a 
nyelvvizsgákra. /tl/

Bemutatkoztak
a pályaválasztóknak

Kiváló vendéglátóipari szakemberek kerülnek ki a 
Széchenyi falai közül                                                 Fotó: isk.

Az itthon továbbtanulni 
vágyó nyolcadikosok szá-
mára jó lehetőséget kínál 
a Batsányi János Gimná-
zium. A tanintézmény az 
elmúlt héten szervezett 
nyílt napot az érdeklő-
dőknek. 

A diákvendégeknek lehe-
tőségük volt megismer-
kedni a Batsányi János 
Gimnázium tavalyi évben 
felújított épületével, a pe-
dagógusokkal, bepillant-
hattak az ott folyó munká-
ba. A gimnázium 70 éve, 
1951-ben kezdte meg mű-
ködését Tapolcán. Az in-
tézmény helyi tantervében 
jelenleg kiemelten fontos 
szerepet tölt be az idegen 
nyelvi képzés mellett az 
informatikai műveltség 
megalapozása, szélesítése. 
Ennek érdekében a 9-11. 
évfolyamon csoportbon-
tásban, korszerűen felsze-
relt számítástechnika ter-
mekben zajlik az oktatás 
és a szakköri foglalkozások 
is. Valamennyi tanulójuk 
itt sajátíthatja el a számí-
tógépek üzemeltetésének 
és a legelterjedtebb szoft-
verek használatának alap-

jait. A 11. évfolyamtól a 
tanulók számára emelt 
szintű érettségi felkészítést 
kínálnak minden elméleti 
tantárgyból, illetve ECDL-
vizsga lehetőséget helyben. 
Az oktatási-nevelési prog-
ram szerves része a művé-
szeti nevelés, elsősorban 
ének-zene és rajz órákon, 
illetve szakköri foglalko-
záson. Az intézmény talán 
legfőbb vonzereje az emelt 
szintű nyelvi képzés. Az 
érintett osztályokban heti 
5 órában tanítják az első (a 
választásnak megfelelően: 
angol, német, olasz) nyel-
vet, és heti 3 órában a má-
sodik idegen nyelvet (ami 

szintén angol, német vagy 
olasz). Az első idegen nyelv 
mellett a sikeres érettségi 
vizsga és a továbbtanulás 
érdekében – szintén a helyi 
tanterv alapján- magasabb 
óraszámban tanítják a ma-
gyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem 
tantárgyakat a 11-12. év-
folyamon. A gimnázium 
elsősorban azoknak a ta-
nulóknak a jelentkezését 
várja, akik fokozott érdek-
lődést mutatnak a nyelvek 
iránt, kellő energiát képe-
sek a nyelvtanulásra fordí-
tani, emelt szintű érettségi 
vizsgát, illetve középfokú 
nyelvvizsgát szeretnének 
szerezni.  Az elmúlt évek 
nyelvvizsga eredményei 
igazolják a képzés sikeres-
ségét. Az intézmény vár-
ja nemcsak a tapolcai, de 
messzebbről érkező tanu-
lókat is, számukra minősé-
gi kollégiumi szálláslehe-
tőséget tudnak biztosítani. 
/km/

A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar a nemzeti gyász-
napon (2021. november 4-én) a magyarság sorsfor-
dító tragédiájára emlékezve térzenét adott a tapol-
cai Köztársaság téren, a Trianon 100 Kulturális és 
szabadidős programok felnőtteknek és fiataloknak 
című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01770 azonosító-
számú projekt keretében.

Általános iskolák végzőseit látta vendégül a gimi Fotó:  isk.

Emelt szintű nyelvi képzést nyújtanak



Tíz éve, 2011. november 
7-én alakult meg a Vinum 
Vulcanum Badacsonyi 
Borlovagrend keretein 
belül a gyorsan népszerű-
vé vált Borklub. A kerek 
évforduló alkalmából, 
foglalkozásaik gyakori 
színhelyén, a Hotel Gab-
riella éttermében bontott 
pezsgőt a borászokból 
és borrajongókból álló 
társaság.  Az ünnepi ese-
ményre egy régi barátot, 
a paloznaki borklub ve-
zetőjét is meghívta és em-
lékplakettel ajándékozta 
meg a klub.

A megjelenteket elsőként 
Tóth János Zoltán a Vinum 
Vulcanum tiszteletbeli 
nagymestere, a  klub tit-
kára, ötletgazdája, hajdani 
szorgalmazója köszöntöt-
te. Felelevenítette, hogy 
a borklub létrehozásával 
a rendszeres és tartalmas 
összejövetelek számát sze-
rették volna növelni, ami 
sikeresen meg is valósult. 
– Az első találkozón, 2011. 
november 7-én a Nagy és 
Nagy Kft. borait kóstol-
tuk, a borokat Sike Balázs 
és Mező Sándor borászok 
mutatták be. Ezen az ösz-
szejövetelen Borbély Gyu-

la, Hatvani István, Stark 
Ervin, Jerkovics Gergely, 
Kazári László, Mogyoró-
si Tibor, Marton József, 
Mezőssy Zoltán, Győrffy 
Árpád, Tóth János Zoltán, 
Kulka Gábor vett részt. A 
borok kóstolása mellett 
megbeszéltük a műkö-
déssel kapcsolatos irány-
elveket, javaslatot tettünk 
Kulka Gábor és Dr. Kazári 
László elnöki, illetve al-
elnöki jelölésére. A házi-
gazda tisztségére Mezőssy 
Zoltánt, a krónikás címre 
Győrffy Árpádot, bor-
mesternek Borbély Gyulát 
javasoltuk,  valamint meg-
határoztuk a következő 
két hónap programját, ja-
vaslatot tettünk a további 
működésre. A következő 
találkozó idejét 2011. dec-
ember 5-re és 2012. január 
9-re tettük. Ez utóbbi al-
kalmon már 38-an vettünk 
részt-  emlékezett vissza 
az első hónapokra a nagy-
mester, aki szerint: “amíg 
más kluboknál az a problé-
ma, hogy kevesen vannak, 
vagy csökken a létszám, 
nálunk a túl nagy érdeklő-
dés miatt 50 főben kellett 
maximálni a tagok számát”. 
A borkultúra köré szerve-

ződő csoport eredményes 
működését Knolmajer Fe-
renc a Vinum Vulcanum 
Borlovagrend elnök-nagy-
mestere, a borklub nagy-
követe is kiemelte. A tíz 
éve töretlen sikerrel mű-
ködő borklubra célozva 
arra mutatott rá, hogy egy 
jó csapat létrejöttéhez kel-
lett egy gondolat, egy öt-
let és hozzá a szándék, de 
elengedhetetlen a hely, a 
közösség és a jó program 
is. Kulka Gábor a borklub 

elnöke, szakmai vezetője 
számokkal is bizonyítot-
ta a borklub eredményes 
működését. Elmondta, 
hogy az elmúlt tíz év alatt 
összesen 85 foglalkozást 
tartottak, 16 alkalommal 
15 pincészet mutatkozott 
be tapolcai összejövete-
leiken, továbbá 18 hazai 
pincészetnél tettek szak-
mai látogatást összesen 25 
alkalommal. Ugyanakkor 
a pincészetek, borászok 
bemutatkozásán túl,  szá-
mos tematikus kóstolást 
is tartottak, többek között 
fajtákat, évjáratos borokat, 
borvidékek borait, külföl-
di borokat, kutatóintézeti 
fajtákból készült termelői 
borokat kóstoltak, értékel-
tek az évek folyamán… Az 
elnök reményét fejezte ki, 
hogy a Covid elmúltával a 
jövőben is lehetősége lesz 

a tagságnak arra, hogy évi 
tíz alkalommal folytathas-
sa azt a tevékenységet, amit 
az elmúlt évtizedben elkez-
dett. A  Borklub rendezvé-
nyeinek állandó vendége 
Englert Dezső a Paloznaki 
Borklub vezetője, aki a ba-
dacsonyi borlovagrend öt-
letét átvéve alapította meg 
szűkebb hazájában a helyi 
csoportot. A nemrégiben 
Paloznak díszpolgárai közé 
választott borász számára 
egy stílusos emlékplakettet 

adott át a Borklub nevében 
Tóth János Zoltán és Kulka 
Gábor. Mindketten remé-
nyüket fejezték ki, hogy a 
két klub közti gyümölcsö-
ző kapcsolat, a barátság  
a jövőben is folytatódik. 
Englert Dezső megköszön-
ve a gesztust elárulta, hogy 
tíz éve a megyei lap egyik 
újságcikkéből értesült a 
Vinum Vulcanum bor-
klubjának megalakulásról 
és már a második rendez-
vényen részt vett, hogy 
tapasztalatokat szerezzen. 
Az évek alatt pedig igazi 
barátokra lelt körükben. A 
jubileumi ünnepség sem 
maradhatott el a szokásos 
bormustra nélkül, ezúttal 
egy csabagyöngye fajtával 
indította el Kulka Gábor 
az alkalomra összeállított 
borsorozat kóstolását és 
jellemzését.  /Írás, fotók: tl/
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Kiváló borok és nápolyi pizzák- 
új bár nyílt a belvárosban
Vulcanus Pizzabar né-
ven, a korábbi Anker bolt 
helyén nyitott vendéglátó 
helyet Büttner Márton, a 
Büttner Borbirtok tu-
lajdonosa. Az esemény 
köré kisebb ünnepséget 
szervezett a tulajdonos, 
ahová az üzlet dolgozói, 
az üzletvezető barátai és 
hozzátartozói mellett, a 
tapolcai polgármesteri 
hivatal vezető tisztség-
viselői is meghívást kap-
tak.  

Mivel az üzlethelyiség ön-
kormányzati tulajdonban 
van, így a bérbeadó kép-
viseletében Dobó Zoltán 
polgármester is gratulált 
a stílusos vendéglátóhe-
lyet létrehozó vezetőnek. 
Büttner Mártontól meg-
tudtuk, édesapja vetette 
fel az ötletet, hogy a bel-
városban hozzanak létre 
egy “borboltot”, amit ő is 
jó ötletnek tartott és egyéb 
elemekkel meg is valósí-
tott Bodi Armand pizzaséf 
barátjával együttműködve. 
– A polgármester úr sze-
mélyesen javasolta nekünk 
ezt a kiváló adottságú üz-

lethelyiséget és mi is  fan-
táziát láttunk benne. Borá-
szatunk 2015-ben alakult, 
jelenleg 15 hektáron gaz-
dálkodunk eredményesen 
a Badacsonyi Borvidéken. 
Úgy látjuk, hogy jól halad 
a brandépítés is, a tapol-
cai Vulcanus Pizzabár egy 
újabb lépcső ezen az úton. 
Rengeteg szőlőfajtánk van, 
mindegyikre büszke va-
gyok. Nálunk mindenki 
megtalálja majd a hozzá 
közel állót, akár könnyű, 
illatos, akár minőségi ne-

utrális borokra vágyik. A 
pizzák tekintetében sem 
lesz átlagos a kínálat, hi-
szen nápolyi stílusú pizzá-
inkat izgalmas feltétekkel 
kínáljuk majd, leginkább 
szezonális alapanyagok 
felhasználásával. Büttner 
Márton szerint, tavasz-
szal, a terasz nyitásával in-
dulhat be igazán az üzlet, 
akkor a terveik szerint a 
jelenleginél is különlege-
sebb kínálattal, akciókkal 
várják vendégeiket.
                     /Töreky László/

Dobó Zoltán és Büttner Márton a legújabb tapolcai 
vendéglátóhely megnyitóján                                       Fotó: tl

Jubilált a Vinum Vulcanum borlovagrend borklubja

A koccintás az elmúlt tíz esztendőnek szólt. A klub-
tagok mindig nagy kedvvel érkeztek a rendezvényekre 

Knolmajer Ferenc, Tóth János Zoltán és Kulka Gábor

Engler Dezsőt, a paloznaki testvér szervezet alapító-
ját, mint régi barátot köszöntötte a jubiláló borklub
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A világ egyik legjobb musicaljét viszik színpadra
A Tapolcai Musical Szín-
pad december 6-7-8-i 
My Fair Lady előadásai-
ra már az első napokban 
nagy érdeklődés mu-
tatkozott, gyakorlatilag 
elővételben elkeltek a je-
gyek. Halápiné Kálmán 
Katalin a musical csoport 
vezetője bizakodó, hogy a 
járványveszély nem állít-
ja parkoló pályára a pro-
dukciót.

- Magasra tettük a lécet az 
elmúlt években, abból pe-
dig nem akarunk engedni. 
Egyrészről a közönségnek 
szeretnénk maximális él-
ményt nyújtani, ugyan-
akkor önmagunknak is 
megfelelni - fogalmazott 
Halápiné Kálmán Katalin. 
A My Fair Lady előadás 
színreviteléről egyébként 
már 2019-ben döntött 
a társulat. Akkoriban a 
pandémia húzta keresztül 
a terveket. A lehetőség, 
úgy tűnik most adott, a 
nagyfokú érdeklődés pe-
dig azt mutatja, hogy a 
közönség kiéhezett a mű-
vészeti csoport legújabb 
vállalására, amely egyben 

nagy kihívást is jelent szá-
mukra. - Zenés darabról 
lévén szó, sokan kritiku-
sak, hiszen úgy gondolják, 
hogy a musical az valami 
tingli-tangli. Pedig a My 
Fair Ladyt, vagy például 
korábban Az én és a kis-
öcsém darabot végigéne-
kelni, végigtáncolni nem 
akármilyen teljesítmény, 
ezt más, komolyabbnak 
nevezett műfajok gya-
korlói is elismerik. Egy 
zenés darabnál ugyan-
akkor különösen fontos 
a színpadi látvány, a jel-
mezek, a díszletek, igaz a 
cicoma sem képes pótolni 
a jó előadói teljesítménye-
ket. A darabválasztás egy 
olyan társulatnál, mint mi 
vagyunk nagyon körülte-
kintő döntés.  Egy ama-
tőr társulat lehetőségei, 
képességei, tudásszintje 
ugyanis nagyban meg-
határozza, hogy mihez 
érdemes hozzányúlni. 
Érezzük a választásunk 
súlyát, hiszen bátor lépés 
volt részünkről, hogy a 
világ egyik legsikeresebb 
musicaljét választottuk, 
amely a Pigmalion törté-

neten alapszik. A társulat-
nak éppen ezért előadást 
is tartottam az ókori tör-
ténetről, és arról, hogy az 
eredeti mondát hogyan 
dolgozza fel Bernard Shaw 
drámaként és miként jele-
nik meg az a színpadon és 
filmen, mint My Fair Lady. 
Ez egy összetett színdarab, 
amelyben tizennyolc ki-
mondottan nehéz betétdal 
van és számos, színészi 
szempontból is komoly 
feladat. Azt, hogy ezt meg 
tudjuk oldani, abban ben-
ne van társulatunk évtize-
des munkája.
                      /írás és fotó:tl/

Halápiné Kálmán Katalin: magasra tettük a lécet az el-
múlt években, szeretnénk maximális élményt nyújtani

Pigmalion legenda: Az egykori görög monda szerint 
Kuprosz király alkotott egy leányszobrot és annyit gyö-
nyörködött benne, hogy végül beleszeretett. Könyörgé-
sére Aphrodité istenasszony életre keltette a lányt, akit 
a király nyomban feleségül is vett...

Eliza Doolittle (Bali Mónika alakítja), a szegény, ron-
gyos virágáruslány egy este belebotlik a különc nyel-
vészbe, Higgins professzorba (a szerepben: Torma 
Tamás), aki könnyelműen fogadást köt: a lányból hat 
hónap alatt hercegnőt farag... Bernard Shaw drámája 
szellemes példázata a férfi és a nő örök párviadalának, 
a musicalben elhangzott dalok pedig az egyik legszebb 
és legnépszerűbb zenés színházi produkcióvá teszik a 
My Fair Lady-t.  

A biztonságukért versenyeztek

„Biztonsággal két keré-
ken Tapolcán” címmel 
rendeztek ügyességi 
versenyt a Juhász Gyu-
la utcai KRESZ pályán, 
ahol a legkisebbektől a 
nagyobbakig mindenki 
kipróbálhatta technikai 
tudását, fejleszthette el-
méleti ismereteit.

A TOP-3.1.1.-16-
VE1-2017-00009 Fenn-
tartható közlekedés-
fejlesztés Tapolcán 
elnevezésű projekt kere-
tein belül megvalósuló 
programon a gyerekek 
egymással és az idővel is 
versenyeztek, a cél, leg-
gyorsabban és legbizton-
ságosabban teljesíteni a 

technikai akadályokkal 
nehezített pályát.
Minden résztvevő, az 
élmény mellett különfé-
le ajándékokkal is gaz-
dagodott. A szervezők 
járműbemutatókkal is 
készültek, így az érdek-
lődők megismerhették a 
rendőr-, tűzoltó-, mentő-
autót és a Magyar Közút 
munkagépeit is. Több 
turnusban kisvonat in-
dult a helyszínről a város-
központ irányába, ahol az 
új körforgalom szabályos 
használatára hívták fel 
a figyelmet a rendőrség 
munkatársai. A nap fo-
lyamán díjazták az óvo-
dai rajzverseny szereplőit 
is. /hg/

Cél volt a gyorsaság, de a fő a biztonság volt     Fotó: hg

A vádlott rátámadt egy 
fiatalra, s kárt tett több 
személygépkocsiban. Jog-
erősen három év börtönre 
ítélték.

A már többször büntetett 
tapolcai H. Zoltán tavaly 
január 17-én önkényesen 
távozott a sümegi pszi-
chiátriáról pizsamában és 
papucsban. A közeli Kisfa-
ludy utcában betért isme-
rőséhez, aki nem volt ott-
hon a déli órákban, ezért az 
udvaron várt rá. Nem sok-
kal ezután ért oda egy 12 
éves fiú, akit megszólított 
avval, hogy ő beteg ember, 
segítségre lenne szüksége. 
A kamasz gyanútlanul be-
leegyezett a felkérésbe, akit 
a 23 éves vádlott kabátjánál 
fogva behúzott az udvarba. 
A következő pillanatban le-
ütötte, majd lehúzta róla az 
értékes sportcipőjét, majd 
odaadta neki a papucsát. 
Ezután közölte a megré-
mült legénnyel, hogy egy 
óra múlva visszakapja a ci-
pőjét. A kamasz hiába várta 

a gyógykezelés alatt álló H. 
Zoltántól, hogy visszatérjen 
a házhoz, ugyanis a vádlott 
felült a buszra és Tapolcára 
utazott. A nyomozók még 
este elfogták.
Ezt a bűncselekményt meg-
előzően, mint az utólag 
kiderült, különös ámok-
futásba kezdett a nőtlen 
vádlott: tavaly január 9-én 
reggel a Kinizsi utcában 
egy Audi A6-osnak se szó, 
se beszéd, lerúgta a 62 ezer 
forintot érő visszapillantó 
tükrét. A mögötte haladó 
Fiatban még nagyobb kárt 
tett: mindkét tükrét lerúg-
ta, amivel 189 ezer forintos 
kárt okozott. Március köze-
pén hajnali negyed hatkor 
a Kinizsi utcában berúgta 
egy Seat Toledo hátsó lám-
páját, amivel 22 ezer forin-
tos kárt okozott. 
A Tapolcai Járásbíróság 
kifosztás és közlekedés 
biztonsága elleni bűn-
tett, valamint garázdaság 
és rongálás vétsége miatt 
H. Zoltánt, mint vissza-
esőt, halmazati büntetésül 
három év börtönre ítélte 
avval, hogy feltételes sza-
badságra nem bocsátható. 
Kötelezték a 208 ezer forin-
tos bűnügyi költség megfi-
zetésére. 
A döntés jogerős. /ng/

Leütötte a fiút a cipőért

GRAFOLÓGUS

Minden tulajdonság csí-
ráját magunkban hor-
dozzuk, legyen szó ked-
vességről, empátiáról, 
agresszióról, bátorság-
ról, szerénységről, rossz-
indulatról, önzésről, tü-
relmetlenségről, stb.
Az, hogy melyik bon-
takozik ki bennünk és 
személyiségfejlődésünk 
során melyik válik ál-
landó jellemzőnkké, 
az természetesen függ 
génjeinktől, nevelteté-
sünktől, hogy eddigi 
életünk során milyen 
történéseken mentünk 
keresztül. Többünket is 
jellemezhet ugyanazon 
tulajdonság, de attól még 
nem leszünk egyformák, 
hiszen az adott jellem-
vonás mindenkiben más 
szinten dolgozik, más-
ként formálja egyénisé-
günket. Ugyanaz a tulaj-
donság más vonásokkal 
egyesülve, már eltérő 
reakciókat, cselekede-
teket eredményez, így a 
köztünk lévő különbség 
nyilvánvaló lesz. Sokszor 
nem is tudjuk mi lakozik 
bennünk, mire vagyunk 
képesek, hiszen még ön-
magunkat sem ismerjük 
eléggé. Nem is tudjuk 
milyen tulajdonságok, 
képességek birtokában 
vagyunk, míg egy isme-
retlen, váratlan helyzet 
meg nem mutatja az ÉN 
azon részét, mely addig 
előlünk is rejtve volt. 
Önmagunk megismeré-
se így lesz egy életen át 
tartó történet.

GOSZTOLA 
BRIGITTA
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Ha Tapolcán közvéle-
mény-kutatást végez-
nénk, melynek során fel-
tennénk a kérdést, hogy 
ki volt Csörgey Titusz és 
milyen kapcsolata volt 
városunkkal, félek, hogy 
nagyon kevesen tudná-
nak rá válaszolni.

Csörgey Titusz neve nem 
ismert Tapolcán.  Egyet-
len egy tábla, de még ut-
canév sem viseli nevét. 
Ki is volt Csörgey Titusz, 
akinek sírja feleségé-
vel együtt a tapolcai régi 
köztemetőben van és aki 
1961. december 15-én 
hunyt el Tapolcán.
A hazai madárvédelem 
úttörője, a madárilluszt-
ráció kiváló mestere volt 
Csörgey.  1875-ben szü-
letett Nezsideren (ma 
Neusiedl am See). A 
soproni bencés gimnázi-
umban tanult, és ezek az 
iskolaévei nagy hatással 
voltak további életére. 
Osztályfőnöke, az orni-
tológus Fászl István volt. 
Fászl hatására Csörgey 
figyelme a madártan irá-
nyába fordult, diákévei 
alatt szabadidejének nagy 
részét a Fertőn töltötte. 
Az ifjú korában a Fertőn 
töltött madarász-vadász 
kirándulások azonban 
nem csak egy életen át 
tartó szenvedélyes elköte-
lezettséget adtak Csörgey 
számára a természet iránt, 
de sajnos az ekkor tör-
tént rendszeres áthűlései 
miatt kézujjait reumás 
bántalmak gyötörték a 
későbbiekben. Ez pedig 
egy festőművész esetében 
egyáltalán nem elhanya-
golható körülmény. Osz-
tályfőnöke megbízásából 
madarakat gyűjtött és pre-
parált a gimnázium szer-
tára számára. Érettségi 
után a budapesti Pázmány 
Péter Egyetem bölcsészeti 
karára iratkozott be, ahol 
id. Entz Gézánál tanulta 
a zoológiát. Egyetemi ta-
nulmányait a második év 
végén abbahagyta, 1895 

novemberében Fászl Ist-
ván ajánlására a Magyar 
Ornitológiai Központban 
Herman Ottó intézetében 
gyakornoki állást kapott, 
itt nem csak szakmai, ha-
nem művészi egyénisége 
is fejlődött. A madártan-
nal való foglalkozás köz-
ben Dresser és Thornburn 
madárillusztrációi ragad-
ták meg figyelmét, és ezek 
hatására ébredt fel benne 
a művészi alkotás vágya. 
Első ismert alkotása egy 
1896-ban festett fertői 
nádtanulmány. Csörgey 
képein a madár él, érez, a 
néző a toll melegét, a ter-
mészet közelségét is kapja 
velük. Képeinek varázsa 
emelte Herman Ottó: A 
madarak hasznáról és 
káráról c. kis-madaras 
könyv hatását olyan ma-
gas fokra, hogy a mai na-
pig nincs párja a magyar 
népszerűsítő tudományos 
könyvsikerek között. Her-
man könyve Csörgey ne-
vét országosan ismertté 
tette. Csörgey a madara-

kat úgy ábrázolta, ahogy a 
Fertőn is látta, ábrái tanító 
célzatúak. Csörgey mód-
szere a preparátumok ké-
szítése során, hogy a fris-
sen lőtt madárról, azon 
melegében, a helyszínen 
vázlatot készített, a test 
természetes hajlatairól, a 
tollazat elrendeződéséről. 
E rajzok alapján készítet-
te azután élethűségükben 
tökéletes preparátumait. 
Elsősorban az élő mada-
rakat rajzolta kirándulá-
sain (pont úgy, ahogy ké-
sőbb Herman Ottó is ezt 
várta egy madárillusztrá-
tortól). Távcsövön figyel-
te a madarak mozgását, 
testtartását s az elkapott, 
jellemző mozdulatokat a 
mindig magával hordott 
vázlatkönyvében rögzítet-
te. Ez volt egyik titka ké-
pei természethűségének.
Közben tudományos 
munkássága a Központ 

átszervezésével a gyakor-
lati madárvédelem felé 
fordul. 1906-ban jelent 
meg Útmutató a mester-
séges fészekodvak alkal-
mazásához című könyve, 
amiben 21 képet közölt. 
A könyv népszerűségét 
jól mutatja, hogy több ki-
adást is megért (1913-tól 
Madárvédelem a kertben 
címen jelenik meg), sőt 
lefordították és kiadták 
németül is. Nemzetközi-
leg is elismert művész és 
ornitológus volt, holland 
és olasz madárvédő egye-
sületek számára is készí-
tett illusztrációkat.
Művészi pályája azonban 
sajnos túl korán, 1912-
ben megszakad. A már 
említett ujjait érintő reu-
más betegség annyira el-
hatalmasodik rajta, hogy 
nem tud már tovább fes-
teni.
Szakmailag azonban ettől 
még rendkívül aktív ma-
rad. Herman Ottó halála 
után (1914) rá hárul az 
Ornithológiai Központ 
operatív vezetése. Bár 
Herman utódja Chernel 
lesz, de mivel ő Kőszegen 
él a tudományos irányí-
táson túl a napi teendők 
intézésében, irányításá-
ban nem tud olyan mér-
tékben részt venni, mint 
az igazgató-helyettes 
Csörgey. Chernel halála 
után (1922) Csörgey vá-
lik a központ igazgatójá-
vá. Feladata nem könnyű, 
hiszen az I. világháború 
utáni nehéz gazdasági 
helyzetben kell helyt áll-
nia. Emellett reumatikus 
betegsége is egyre jobban 
elhatalmasodik rajta, to-
vább nehezítve a munkát. 
Ám mindezek mellett 
Csörgey legjobb tudása és 
képessége szerint vezeti az 
Ornithológiai Központot 
egészen 1935-ös nyugdíj-
ba vonulásáig. Széles körű 
természettudományos 
műveltségével, biológiai 
iskolázottságával a gazda-
sági madártan egyéb te-
rületein is eredményesen 
munkálkodott. Különö-
sen nagy jelentőségűek a 
vetési varjú táplálkozását 
tisztázó gyomortartalom-
analízisei, majd a gazda-
sági érdekű hasznos és 
káros tevékenységükben a 
környezeti tényező-válto-
zások döntő befolyásának 
kimutatása. A madarak 
gazdasági jelentőségének 
elbírálásánál ez fontos, 
elvi jelentőségű megálla-
pítás. A gazdasági madár-
tan terén elért eredményei 
alapján a Földművelés-

ügyi Miniszter a római 
Nemzetközi Mezőgazda-
sági Intézet szaktudósító-
jának nevezte ki.
Eközben régi ked-
venc tudományához, a 
faunisztikához sem lett 
hűtlen. Ő vezette be a ma-
gyar faunába a héjasast, 

a kis héját, a dolmányos 
sirályt és a vörösnyakú 
ludat. Előadásaival tevé-
keny részt vett a nemzet-
közi madártani kongresz-
szusokon is, így 1905-ben 
Londonban, 1910-ben 
Berlinben, 1926-ban 
Koppenhágában, 1930-
ban Amszterdamban, 
1928-ban Genfben tartott 
előadást a Nemzetközi 
Madárvédelmi Bizottság 
ülésén. Életművének leg-
méltóbb elismeréseként 
pedig a Debreceni Tudo-
mányegyetem 1934-ben 
díszdoktorrá avatta.

Visszavonulása után a Ba-
latonhoz, Ábrahámhegy-
re költözik, szabadidejét 
horgászattal, kertészke-
déssel töltötte. Szeretett 
intézetének 1945-ben tör-
tént tragikus pusztulása 
(amikor legszebb madár-
képeinek eredeti példá-
nyai is elpusztultak) nagy 
lelki megrázkódtatást je-
lent számára. Évekig nem 
hallatott magáról, később 
azonban az újjáéledő in-
tézet sorsa mind jobban 
érdekelte. Bár hallását az 
utolsó években csaknem 
teljesen elvesztette, szel-
leme, érdeklődése friss 
maradt. 1961. december 
elején a feleségével együtt, 
akin szívgyengeség jelei 
mutatkoztak, a tapolcai 
kórházba került; ő maga 
fizikai leromlottsága, ki-
merültsége miatt szorult 
ápolásra. December 15-
én hunyt el, egy héttel fe-
lesége halála után, akinek 
halálát – kíméletből – el-
titkolták előtte.
Javasolnám, hogy Tapolca 
városa végre méltóképpen 
forduljon Csörgey Titusz 
személye és munkássága 
felé. Megérdemelne egy 
emléktáblát a Pantheon-
falon, de egy köztér elne-
vezése is méltó lehetne e 
világhírű tudóshoz, orni-
tológushoz.

Árvai Gábor
Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egye-
sület

In memoriam Csörgey Titusz - 60 éve halt meg a kiváló tudós

A tapolcai temetőben nyugvó Csörgey Titusz  világhírű 
ornitológus munkássága elismerésre méltó Fotó: MNDA

Széles körű 
természettudomá-
nyos
műveltségével, 
biológiai
iskolázottságával
a gazdasági
madártan egyéb 
területein is
eredményesen 
munkálkodott

Csörgey képein
a madár él, érez,
a néző a toll
melegét,
a természet
közelségét is
megtapasztalhatja
általa. Nevét
Herman Ottó 
egyik könyvsikere 
tette országosan 
ismertté
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Hatalmas mezőnyök jel-
lemezték az október utol-
só hétvégéjén rendezett 
kadett és junior párbajtőr 
Magyar Kupát a Gerevich 
Aladár Nemzeti Sport-
csarnokban.

Kadett férfi párbajtőrben 
110, kadett női párbajtőr-
ben 107, junior férfiaknál 
162, junior nőknél 132 
induló vett részt a küzdel-
mekben. A Tapolca Vívó-
klubot hét versenyző képvi-
selte. A lányoknál Konczek 
Lina, Cserép Dorina, Cséri 
Sára és Konkoly Evelin, míg 
a fiúk mezőnyében Mak-
kos Bence, Kovács Benedek 
és Kovács Dániel állt pást-

ra. Ebben a nagy és népes 
mezőnyben akad még csi-
szolni való a technikai és 
taktikai szakmai részeken, 
a tapolcai fiatalok viszont 
küzdőszellemből abszolút 
jelesre vizsgáztak. Nagy 
szívvel és lélekkel küzdötték 
végig a két napot. Azt sem 
szabad elfelejteni, hogy a 
hét versenyzőből öten, egy 
illetve több korcsoporttal 
is felversenyeztek és szé-
pen megállták a helyüket 
a nagyobbak mezőnyében. 
A kemény és rendszeres 
munka előbb utóbb meg-
hozza majd a szép sikere-
ket. – tájékoztatta lapunkat 
Keszler Dávid vezetőedző. /
hg/

Küzdeni akarásból jeles

Keszler Dávid tanítványaival       Fotó: Tapolca Vívóklub

Sűrű októberi programja 
volt a TVSE Kosárlabda 
Szakosztályának. A meg-
mérettetéseken sikerrel 
szerepeltek a csapatok.

Két idegenbeli mérkőzésre 
utazott a Tapolca VSE Ko-
sárlabda Szakosztályának 
U12-es csapata. Sajnos 
betegség és karantén miatt 
nem a legerősebb keret állt 
Németh Katalin és Kovács 
Kristóf edzők rendelkezé-
sére a Gyermek Kupában, 
így a következő eredmé-
nyek születtek: Tapolcai 
Sárkányok – Ricsilla Raké-
ták 54:80, Tapolcai Sárká-
nyok – Kanizsai Kosárlab-
da Klub 66:24. A szezon 
első fordulójában Nagy-
kanizsa és Hévíz csapatait 
látták vendégül a Tapol-
cai Gepárdok. A Kanizsai 
Vadmacskák ellen nagyon 
szoros, ugyanakkor fon-
tos 64-60- as győzelmet 
arattak. A forduló máso-
dik mérkőzésén a Hévíz 
68:61-re győzte le az elfá-
radt Kanizsai Vadmacská-
kat, így a két győztes csa-
pat számára a forduló első 
helye volt a tét. A Tapolcai 
Gepárdok, a Hévíz SK fe-
lett 1 pontos, 52-51-es 
győzelmet arattak. Molnár 
Lajos edző szerint, csapa-
tának nagy szíve van, küz-
deni tudásból jelesre vizs-
gázott. Mindkét meccsen 
vesztett helyzetből sikerült 
a végjátékokban fordíta-
ni, újra nehéz ellenfeleket 
győzhettünk le. – mondta. 
A mérkőzés során védeke-
zésben és támadásban is 
mindenki nagyban hozzá-
járult a sikerhez. Így a “B” 
csoport megnyerésével 

újra a régió 3 legerősebb 
csapata közé tudtuk beve-
rekedni magunkat. Köszö-
nöm a gyerekek kitartó, 
szorgalmas munkáját és a 
szülők együttműködését, 
támogatását. –  értékelt a 
tréner. A Tapolcai Párdu-
cok mindkét meccsüket 
megnyerték a Regionális 
Serdülő Bajnokságban. A 
Sportdarázs/A csapatát 
71:23-ra, míg a Várpalo-
tai Gepárdokat 59:22 –re 
győzték le. Október végén, 
a Kazinczy Ferenc Tag-
intézményben rendezték 
meg az U12-es megyei 
bajnokság első fordulóját, 
ahol Ajka és Pápa utánpót-
lás játékosait látták vendé-
gül a Tapolcai Gepárdok. 

A 4-5 éves, megalapozott 
szakmai munkát igazolva 
mindkét mérkőzésen már 
az elején nagy fölényre tett 
szert a szakosztályi válo-
gatott csapat és szerzett 
végül nagyarányú győzel-
meket. Tapolcai Gepárdok 
– Ajkai KU 89:7, Pápai 
KC – Tapolcai Gepárdok 
12:110.Az U16-os lányok 
is nyertek a Megyei Kadett 
Bajnokság I. fordulójában.
A Celldömölköt köny-
nyen, a Várpalotát pedig 
szoros mérkőzés után az 
utolsó negyedben sikerült 
legyőzni. Tapolcai Orosz-
lánok – Celldömölki VSE 
Vulkán Fürdő 100:16, Vár-
palotai Gepárdok – Tapol-
cai Oroszlánok 31:50. /hg/

Októberi kosárlabda sikerek

Szívvel, lélekkel küzdöttek a Tapolcai Gepárdok Fotók: TVSE

Sikeres volt a Sportolók Éjszakája
Az I. Sportolók Éjszaká-
ja fantázianévvel várta 
a mozogni vágyókat a 
Sport- és Egészségköz-
pont. A késő esti nyitva 
tartás sok érdeklődőt 
vonzott.

A szokatlan éjszakai spor-
tolási lehetőség megtalál-
ta célközönségét. Sokan 
gondolták úgy, hogy napi 
edzésüket a rendezvény 
idejére időzítik. Dj Dorian 
& Somx szolgáltatta a ze-
nét az est folyamán, ahol 
kötetlenül lehetett edzeni, 
de lehetőség nyílt funkci-
onális köredzésre is.
Ha mozgás közben 
bárkinek plusz energi-
ára volt szüksége kós-
tolhatott a felállított 

táplálékkiegészítő stan-
doknál vagy kipróbálhat-
ta a Foodtrackból kínált 
egészséges ételeket is. 
Dobó Zoltán polgármes-
ter köszöntőjében a moz-

gás és az egészséges élet-
mód fontosságára hívta 
fel a figyelmet és jó spor-
tolást kívánt az éjfélig tar-
tó megmozduláson.
                      /Írás, fotó hg/

A polgármester jó sportolást kívánt a résztvevőknek

Hiányzott a szerencse a ha-
zai TVSE és a hajmáskéri 
START SE mérkőzésen a 
megyei kézilabda bajnok-
ságban.

A tapolcaiak volt, hogy szo-
rosan felzárkóztak, azonban 
a sérülések miatt végül 10 
gólos vereséget szenvedtek, 
az eredmény 28:38 lett. A 
tabellán egymást követte 
a két csapat a mérkőzést 
megelőzően, de sajnos nem 
sikerült a helycserés táma-
dás a két győzelemmel és 
két vereséggel rendelkező 
TVSE-nek. - Számítottam a 
vereségre, hiszen tisztában 
vagyok vele, hogy milyen a 
játékos állományunk. A leg-
nagyobb problémánk, hogy 
a Magyar Kézilabda Szövet-
ség, kötelezővé tette az oltást 
16 éves kortól, ennek hiánya 
miatt három játékosunk 
nem léphet pályára. A másik 
tényező, ami megnehezíti a 
dolgunkat, hogy három já-
tékosunk is kettős igazolás-
sal játszik, így ők csak heti 
egy edzésen tudnak részt 
venni, ami tovább rontja a 
csapatjátékunkat. Nem tud 
olyan erős páros kapcsolat 
kialakulni sem védekezés-
ben, sem támadásban, ami 
elengedhetetlen a sikerhez. 

A START SE Hajmáskér 
örök ellenfél számunkra. 
Fizikálisan, játéktudásban 
most ők előrébb tartanak, 
mint mi. A meccsnek volt 
egy olyan pontja, amikor fel 
tudtunk jönni 3 gólra, akkor 
felcsillant egy kis remény, 
azonban ekkor szerencsét-
len sérülések sora nehezí-
tette a játékot és ismét 10 
lett a különbség, amit aztán 
a végéig tartott az ellenfél. 
Örömre ad okot ugyanak-
kor, hogy a TVSE Kézilabda 
Szakosztályának több csapa-
ta is játszott ezen a napon és 
például a fiatal fiúk 22:20-ra 
legyőzték a Haladás csapatát 
és a Barcsot is 10 góllal ver-
ték (23:13). Büszke vagyok 
rá, hogy sokan vannak olyan 
gyerekek, akik egyesületün-
ket választják, jelenleg 10 
csapatot versenyeztetünk, 
különböző korcsoportok-
ban. A felnőtt együttese-
inkkel feljutási szándékaink 
nincsenek, szeretnénk egy 
tisztes helytállást a megyei 
bajnokságban szép eredmé-
nyekkel. Feladatunk, hogy 
az őszi szezonban feltérké-
pezzük az eddig ismeret-
len csapatokat és a legjobb 
taktikát alkalmazzuk velük 
szemben. – összegezte Antal 
Edit vezetőedző. /hg/

Vereség az örök riválissal szemben
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András-nap�
BORMUSTRA
SAJTBEMUTATÓVAL

UTAZÁS A RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT.
JELENTKEZÉS: NOVEMBER 24-IG

RÉSZVÉTEL TELEFONOS REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT:
MEZŐSSY TAMÁS  +36 30 9891874

A KÖRNYÉKBELI PINCÉSZETEK 
 BORAINAK KÓSTOLÁSA ÉS BEMUTATÁSA 

   A TERMELŐ ÁLTAL

HÁZI FINOMSÁGOK A KAMRA 
LEGJAVÁBÓL VÁLOGATVA

PROGRAM ÁRA:  7900 FT

HARMONIKÁBÓL ÁRADÓ 
ÖRÖKZÖLDEK - SAJCZ GÁBOR

SZÁJSZÓRAKOZTATÓ SAJTVARIÁCIÓK 
AZ ETYEKI HEGEDŰS SAJTMŰHELYBŐL,

SZAKMAI BEMUTATÓVAL

CSOBÁNC MŰVELŐDÉSI HÁZ TAPOLCA-DISZEL
2021.11.26. PÉNTEK 18.00-23.00

Az 50 éves Batsányi Táncegyüttes

Csermák József Rendezvénycsarnok
18.00
NOV2021 27

"Van meg
   benne"

,

 ÉVZÁRÓ GÁLAMŰSOR

Európai Szociális
Alap

Járványügyi szabályok értelmében 
belépéshez védettségi kártya, 

oltási igazolvány szükséges.
A műsor alatt orr-száj maszk használata kötelező!

2016 óta járja a 
várost Tapolca 
Vándorbölcsője, 
amelyet a város a Balaton-
felvidéki Nagycsaládos 
Egyesülettel nyert el pályá-
zaton, a Három Királyfi Há-
rom Királylány mozgalom 
jóvoltából. A pályázatot a 
városban működő számos 
állami és egyházi intézmény, 
valamint a római katolikus 
plébánia is támogatta. A 
Három Királyfi három Ki-
rálylány mozgalom Kopp 
Mária kezdeményezésére 
jött létre a kívánt gyermekek 
megszületésének érdeké-
ben. 2013-ban ötpárti meg-
egyezés született arról, hogy 
a mozgalom céljainak támo-
gatása fontos és minden po-
litikai szereplő döntéseiben 

és kommunikációjában tá-
mogatja a gyermekvállalást. 
A vándorbölcső kezdemé-
nyezés is ezt a célt szolgálja. 
A héten a tapolcai vándor-
bölcső a 17. lakójához érke-
zett meg. Valigura Mihály 
Zétény, az előző lakó nőtte 
ki és adta tovább Ádám Csa-
ba Csongornak, aki harma-
dik gyermekként érkezett 
a családba édesanyja Pa-
tócs Eszter, édesapja Ádám 
Csaba és két nővére nagy 
örömére. A bölcsőt Dobó 
Zoltán polgármester adta át 
használatra Csongornak és 
szüleinek.




