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Búcsúzunk
barátunktól,
Halász János
mesterszakácstól
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Jó embereknek
köszönhetően
megmenekült
Picur kutya a
biztos haláltól
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VII. ÉVFOLYAM

Nagy siker volt
a musical
színpad
My Fair Lady
előadása

Elindultak az angyalbatyuk

A cél, hogy másoknak, a szegényebbeknek is szép legyen a karácsony

A Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskolában már több
éves hagyomány, hogy
csatlakoznak a VeszprémFőegyházmegyei
Karitasz központjának
kezdeményezéséhez, miszerint a tanulók és szüleik együtt elkészítik saját kis angyalbatyujukat,
hogy az valahol, valakinek nagy örömet okozhasson a karácsonyi ünnepekben. Idén bővült

a kör, külsősök is csatlakozhattak és elküldhették saját, ajándékokkal
megtöltött angyalbatyujukat a rászorulóknak.
Rohály János, a tanintézmény igazgatója lapunknak elmondta, hogy az
idei évben a facebookon
is meghirdették a gyűjtést, így bárki csatlakozhatott az ajándékozásnak
ehhez a formájához. Legnagyobb örömükre még

a Szent Erzsébet Óvoda
Napraforgó csoportja is
eljött a katolikus iskolába, hogy saját kis gyűjtésükkel, csomagjaikkal
segítsék szegényebb sorsú
társaikat. Az angyalbatyuk nem mások, mint
cipősdoboznyi ajándékcsomagok, amelyek jó állapotú használt játékokat,
tanulást segítő eszközöket,
édességeket rejtenek. A
dobozokon kívülről pedig
feltüntetik, hogy azt mi-

lyen korosztályhoz tartozó és milyen nemű gyermek számára készítette az
ajándékozó. Az ajándékokat a tanulók maguk vitték ki és adták át a karitasz
munkatársainak. A dobozos teherautó egyenesen
a karitasz központba vitte
a tapolcai angyalbatyukat, ahonnan célzottan
rászoruló
családokhoz,
gyermekekhez továbbítják
majd a közel száz doboznyi ajándékot. /tl/

23. SZÁM

5. oldal

Év vége

Mintha egyetlen év sem
fejeződhetne be csak úgy
simán. Mintha minden,
aminek volt egy egész
éve, hogy bekövetkezzen, kivárna az esztendő
utolsó hónapjáig, hogy
elemei erővel zúduljon
ránk- mondta egyszer
valaki. Egy biztos, ha az
ember hall valamit, azonnal végez egy összevetést,
tapasztalatai mérlegére
teszi az információt. Én
úgy értékeltem ezt az „év
végén rosszra fordulnak
a dolgok elméletet”, hogy
butaság, csak így a karácsonyi ünnepek előtt vagyunk érzékenyebbek valamiért a megszokottnál.
Aztán olvasom a híreket,
a világ, az ország, Tapolca híreit és mintha mégis
bizonyítottnak látszana
a tézis. Hiszen mostanában többen is elhunytak, akiket tiszteltünk,
szerettünk... viharos szél
tett kárt értékeinkben,
temetőnkben,
templomunkban... újabb covid
mutáns veszélyezteti az
életünket...nem várt feszültség borzolja idegeinket a munkahelyen...
persze most romlik el a
gázkazán és az autó is...
ráadásként elhanyagolt
emberi, családi kapcsolataink is az ajándékozás
lázában és nehézségei
közepette sűrűsödnek be
igazán... Azért van egy jó
hírem: úgy tűnik, hogy
a világon minden jót,
minden emlékezetes eseményt, meghitt ünnepi
csendet és nyugalmat valójában életnehézségeink,
próbatételeink alapoznak
meg, tesznek valóban átélhetővé. Kívánom, hogy
2021 karácsonya, minden
nehézség, gond ellenére
az egyik legszebb ünnep
legyen
mindannyiunk
életében...
Töreky László főszerkesztő
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HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT - POLITIKA

Karácsony fényei, jöjjetek,
szívünket békesség töltse meg:
szeretnénk boldognak látszani,
s lehetnénk egymásnak társai.
/Balogh József/
Áldott karácsonyt, békés, szép ünnepet
kívánok városunk minden lakójának!
Dobó Zoltán polgármester

Vigyázzunk magunkra, hogy ne kerüljünk kórházba!
A kormányfő azt mondja, hogy a hazai egészségügy jól állja a sarat. Vele
ellentétben Rig Lajos azt
állítja, hogy a megye kórházi ellátása a járványhelyzet és az egészségügy
hibás kezelése miatt ös�szeomlás-közeli állapotba került, a válságintézkedések szakmaiatlanok,
kényszerpályán mozognak és politikai érdekek
mentén zajlanak. Ezen
véleményének, meglátásainak már a parlamentben is sokadszor adott
hangot. A káros következmények pedig a szakemberek hiányában, az
ellátatlan betegekben, az
elhalasztott műtétekben,
a magas hazai Covid halálozási adatokban mutatkoznak meg - állítja.
Az egészségügyi szakpolitikus szerint a helyzet
több mint aggasztó. - Ajkán a sebészet már csak
akut eseteket operálhat és
- mint azt egy ottani szakorvos elmondta - ilyen
elhanyagolt tumoros esetek még soha nem voltak,
mint most. Az időszerű,
de fontos műtéteket elhalasztják, maximum a nagyon gyors beavatkozást
igénylő műtétekre, mondjuk egy epehólyag műtét elvégzésére van meg
a kapacitás. A betegeket
folyamatosan hordják át
Veszprémbe, pedig ott
már csak egy traumaműtő működik, nem tudnak
több szakembert kiállítani. A mentők a 8-as úton
szállítják a tapolcai, sümegi vonzáskörzet betegeit, nem kell mondanom,

hogy ilyen téli időszakban
milyen bizonytalan, balesetveszélyes ez az útszakasz- fogalmaz. Rig Lajos nem kevesebbet állít,
mint azt, hogy a kormány
nem szakmai döntések
mentén,
szakemberek
bevonásával hoz járványügyi döntéseket, hanem
folyamatosan szondázva
a közvéleményt, azt figyeli, hogy melyek azok
az intézkedések, amelyek
számára a legkevesebb
politikai kockázattal jár-

Sok milliárd
forint értékben
semmisítettek
meg lejárt PCR és
antigén teszteket
ahelyett, hogy a
lakosság
szűrésében
felhasználták
volna
nak. - Dr. Rusvai Miklós
virológus elmondta, hogy
nagy létszámú rendezvényeket nem szabad tartani és persze tesztelni,
tesztelni, tesztelni kellett
volna, hogy azokat is kiszűrhessék, akiknél nincs
tünet. Melyik valósult
meg? Pedig a lényeg az,
hogy azokat lehet és kell
karanténba rakni, akik
betegek. Erre a megoldásra számos jó külföldi példa van. A napi szűréssel
a munkahelyeken feltűnt
covidos beteg is otthon
tartható. Nálunk lejárt
PCR teszteket semmisí-

tenek meg sok milliárd
forint értékben, ahelyett,
hogy odaadták volna,
hogy szűrjük az embereket. A háziorvosoknál
tönkrement, majd megsemmisített 800000 darab
antigén gyorsteszt is jobb
szolgálatot tehetett volna
a lakosság érdekébenmondta el véleményét Rig
Lajos. A közelmúltban a
„nem oltottak diszkriminációja” ellen zajlott egy
tüntetés Tapolcán, erről
is megkérdeztük a parlamenti képviselőt. - Vannak olyanok, akik saját
immunrendszerükben,
vannak akik az oltások
hatásosságában bíznak inkább. Egy szívműtét előtt
álló betegnek joga van
eldönteni, hogy vállalja-e
a műtétet, a kezeléseket.
Ha nagyon rosszul lesz,
akkor az egészségügynek
akár műtött, akár nem, el
kell őt látnia. Mindenki

Rig Lajos
a saját egészségéért felel,
nem diszkriminálhatunk
senkit. Ahogy a legtöbb
oltásfajta hatásossága felől nincs kétségem, úgy
a szkeptikusokat is meg
tudom érteni, hiszen számukra sem garantálnak
semmit a gyártók. Egy
biztos, a mai viszonyok
között igyekezzen mindenki a lehető legtöbbet
tenni az egészségéért,
hogy a kórházakat elkerülje - tanácsolja a parlamenti képviselő./tl/
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Valika és az ő hűséges Picur kutyája
Ki ne ismerné, pontosabban van-e olyan, aki
tényleg ismeri Valikát,
aki hűséges Picur nevű
öregecske kutyájával a
raposkai téglagyár és Tapolca közt rója a kilométereket? ” …Most Valika
sír és dühös a világra, hiszen elvették a társát…”olvasom a mély lelki húrokat pengető bejegyzést
az interneten. Olvasom
az egyébként jóval hos�szabb bejegyzéshez hozzáfűzött kommenteket is,
amely megdöbbent, hiszen ezek némelyikében
azokat az embereket is éri
támadás, akik kötelességtudatból, hivatásukból
következően, vagy éppen
emberiességből segíteni
próbálnak másokon. Úgy
gondolom, ez esetben az
emberen majdnem lehetetlennek tűnő vállalkozás, a másikon, a hűséges
négylábún talán még lehetséges.
Nehéz belelátni egy sokak
számára szinte elképzelhetetlen mélyszegénységben élő, mentálisan beteg
hölgy fejébe, aki szabad
akaratából választja a minimum alatti életet. Aki
viszont
“hozzátartozik
a város képéhez”, akivel
szinte “semmi gond nincs”,
hiszen nem agresszív, csak
egy szerencsétlen sorsú
és segítségre szoruló személy. Egy olyan ember, aki
nagyon kötődik hűséges
ebéhez Picurhoz, valószínűleg egyetlen társához,
akivel túlélheti a mindennapokat… és most elvették tőle a nehéz sorsában
osztozó hűséges ebet….
A szomorúan romantikus
mese azonban itt véget
ér…Ulrike Vollner a tapolcai Assisi Szent Ferenc
Állatmenhely
vezetője
már tudja milyen ügyben
keresem, amikor munkahelyén meglátogatom őt.
Megmutatja Picurt is, aki
bús, kicsit ijedt tekintettel
fekszik kenelében, a menhely egyik csempézett,
fűtött helyiségében. Nagy
műtéten van túl Picúr,
hiszen számos öregkori és egyéb, önmagában
is súlyos problémájának
kezelése mellett, egy pingpong labdánál is nagyobb
daganatot távolított el Dr.
Ásványi Tamás állatorvos
a szájából. A kutya másfélkét hete nem táplálkozott,
gyakorlatilag az éhenhalás
küszöbére került. Állítólag
panaszkodott is az utóbbi időben Valika, hogy a
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Picur immár melegben és biztonságban lábadozhat Fotó: tl
kutya nem eszik, de soha,
semmi pénzért nem adta
volna át kedvencét gyógyításra senki emberfiának…
Picur, ha minden rendben
megy, talán a gyógyulás
útjára léphet. Most már
elfogadja az ételt (lám itt
dől meg a kizárólag a gazditól fogad el ételt komment- teória), él és talán
élni fog még egy ideig.
Sajnos az Ő kutyalelkébe,
fejébe sem láthatunk bele,
nem tudjuk mit mondana,
ha gondolkodni és beszélni tudna…

A szociális
szakemberek,
ahogy az
állatvédők is
megtették amit
kell, nem
érdemelnek
kritikát
A kutya az állatvédelemmel foglalkozók számára
fontos, Valika a szociális
ellátórendszer számára jelent csaknem megoldhatatlan feladatot. Bögös Rita
Zsuzsanna a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási
Intézet Család-és Gyermekjóléti Központjának
vezetője és munkatársai
ismerik őt, rendszeresen
látogatják és szembesülnek
a ténnyel: Valika egy mentálisan sérül személy.
Megpróbáltak rajta segíteni, fedélhez, szociális étkezéshez juttatni, de ahogy
a hozzátartozóknak, rokonoknak nem sikerült, úgy
nekik sem az elmúlt évek
alatt. Valika tántoríthatatlan, nem fogad el meleg
ételt (úgy hiszi megmérgezik), legfeljebb konzerveket, és nem kér abból
sem, hogy elköltöztessék a
rossz téglagyári sufniból,
amelyben sem víz, sem
fűtés, sem villany nincs,
ahol a behordott szemét

a hőszigetelés. Az illetékeseknek innentől erősen
korlátozottak a lehetőségei, hiszen egy nem ön- és
közveszélyes személyt a jelenlegi törvények és szabályozás szerint csak szabad
akaratából lehet elhelyezni
a szociális ellátásban, “védik” őt a személyiségi- és
az önrendelkezéséhez fűződő jogai. Odafigyelni
persze lehet rá, meg is teszik a munkatársak, akik
gyakran egészségügyi és
mentálhigiénés szakembereket is mozgósítva,
rendszeresen látogatják és
támogatják a nőt. Ahogy a
maga szakterületén Ulrike
is megteszi, ami megtehető, hiszen rendszeresen
adományozott élelmiszert
Picur számára és figyelemmel kísérte az állat sorsát
már eddig is. Most is ezt
tette, átvállalva a műtét
költségeit, a 12 éves, de
végtelenül lestrapált, a
koránál jóval rosszabb állapotba került Picur gyógyításának terhét. Ha rajta
múlik -ahogy fogalmazsoha nem juttatná vissza a
gazdájához a kutyát. Valika
olyan erővel ragaszkodik
kutyájához, mint ahhoz a
hajlékhoz ahol meghúzza
magát. Hogy ez állatszeretet-e, vagy valami más,
azt nem tudom. Egy lelkileg egészséges ember, aki
valóban szereti a kutyáját,
az nem csak eteti, hanem
egyéb igényeit tekintve is
gondoskodik róla, egészségesnek és vidámnak akarja
látni őt és igyekszik megkímélni a szenvedésektőlmondatja velem a józan
ész. Egy mentálisan beteg
személy esetében ember
legyen a talpán, aki a gondolatok és érzések mélyére
lát. Igaz, ez talán nem is
feltétlenül igénye az utca
emberének, hiszen elég
az, ha látták, hallották: …
Valika sír és dühös a világra, mert elvették tőle hűséges társát Picurt.../tl/
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Bízz magadban, ne
hallgass magadra!
Pál Feri atya, mentálhigiénés tanácsadó neve
nagyon jól cseng azokban a körökben, ahol a
hit, a mentális egészség
és az önismeret kérdései
felmerülnek.
Előadásmódja, stílusa azonban
nem akadémiai szárazságú, sokkal inkább egy
remek stand-up kabaréra
emlékeztető. A mély és
hasznos mondanivaló, a
fergeteges humor és az
előadói profizmus egyvelege volt a tapolcai Lelki
Egészségfejlesztési Központ által szervezett teltházas Pál Feri előadás a
Tamási Áron Művelődési
Központ színháztermében a napokban.

Az önbecsülés fontosságáról, gyermekkori elvesztésének okairól, tudatosításának és visszaszerzésének
fontosságáról osztotta meg
gondolatait a római katolikus pap és mentálhigiénés tanácsadó szakember.
– Vannak, akik elképesztő
mélységekből is képesek
talpra állni, míg másokat
apró nehézségek is padlóra
küldenek. Kettőjük között
a nagy különbséget a reális
önbecsülés megléte, vagy
hiánya jelenti- adta meg
az előadás alapgondolatát
az atya, aki szerint az életnehézségekkel való megküzdés eredményessége
egyértelműen párhuzamba
állítható az önbecsüléssel.
Ahogy az is, hogy valaki
fiatalkori bűnelkövetőből
végül tisztességes felnőtt,
vagy bűnöző válik-e- érzékeltette a problémakör
messze mutató vetületeit
az előadó. A legérdekesebb,
hogy ez utóbbi esetben az
iskolázottság, az anyagi
háttér minőségénél is fontosabb tényező volt az önbecsülés szintje – hivatkozott egy konkrét amerikai
kutatásra az atya. És, hogy
miből is vehetjük észre,
hogy önbecsülésünk nem
éri el azt a szintet, amire
szükségünk lenne? Elárul
minket a viselkedésünk,
kommunikációnk, amely
ilyen esetekben gyakran
támadó-védekező jellegű,
okoskodó, vagy éppen önhibáztató.
(Mindhárom
jól parodizálható, bizonyította be Pál Feri a közönséget alaposan megnevettetve) Társasági, családi
veszekedéseink
közben,
önbecsülés nélküli gondolataink, kommunikációnk

árulkodóak és kevés közük
van a realitásokhoz. Ennek
felismerése azonban nem
könnyű, de nem is lehetetlen- állítja a mentálhigiénés szakember. Amikor
önhibáztató gondolataink
időről-időre megjelennek a
fejünkben, már gyanakodhatunk, hogy az alacsony
önbecsülésünk beszél helyettünk. Ideje hát döntést hoznunk, hogy” most
szidtam magam utoljára,
az önbántalmazást ebben a
pillanatban végérvényesen
abbahagyom”. – Önbecsülés hiányában velünk van
egy önbántalmazó belső
hang, amely mindig elégedetlen, ezért így szól:
béna vagy! … úgysem fog
sikerülni!…, mások sokkal jobban csinálják!…,
egy nulla vagy!…te vagy
a hibás!. A gyógyulás első
lépése- mutatott rá Pál Feri
atya- hogy felismerem,
nem én szólok, ez csak egy

Pál Feri katolikus pap
lélekgyilkos hang bennem,
és azért voltam évtizedekig pocsékul, mert hittem
neki. Bízz magadban, ne
hallgass magadra! – oldotta humorral a szakember
az elmondottakat, de valódi, szakmai magyarázatot
is adott arra, hogy miért és
mikor alakul ki az alacsony
önbecsülés. Természetesen
a kora gyerekkorban, amikor “az óvodás, kisiskolás
fiatalt nem úgy szeretik,
nem úgy nevelik, ahogy
őt kell”. Az előadó végső
konklúziója azonban az
volt, hogy akármi is történt velünk a gyermekkorban, magunkkal cipelt
súlyos, sérelmekkel és elfojtásokkal terhelt lelki tarisznyáinkat ideje letenni,
elhagyni egy boldogabb,
kiegyensúlyozottabb élet
reményében. /tl/
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OKTATÁS - GYÁSZ

Nyolc széchenyis osztály vizsgázhat jövőre Tetra Petra a hulladékból született
lány kalandjai a tapolcai óvodákban

Fekete Lajos igazgató-helyettes feltűzi a szalagot Marton Péternek, a búcsúzó
12. A osztályfőnökének
Fotó: tl
Érettségi
felkészítőre
járó
középiskolások,
érettségire, szakmai vizsgákra készülő közönségszolgálati szakemberek,
épületgépész technikusok, informatikai-, közművelődési-, turisztikai-,
rendészeti-, közszolgálati- és vendéglátóipari
szakgimnazisták, kereskedelmi eladók, központi fűtés- és gázhálózat
rendszer szerelők, cukrász-, pincér- és szakács-

tanulók ünneplőire került fel a szalag december
3-án, a Csermák József
Rendezvénycsarnokban
megtartott szalagavató
ünnepségen.
Anda Lajos megbízott
igazgató beszédében rámutatott, az iskola szerepe
az, hogy támogatást nyújtson, tudást adjon, biztosítsa a hosszú távon megtérülő tanulás lehetőségét,
de a személyiség kiteljese-

désnek alapjait is lefektesse. A megbízott igazgató
külön-külön megemlítve a
végzős osztályokat és osztályfőnökeiket, az elsajátítható szakmákat, méltatta az intézményben folyó
minőségi oktató munkát.
Rámutatott, fél év múlva
várhatóan 77 tanuló tehet
érettségi vizsgát, 69 tanulóra vár szakmai vizsga
és mindkettő hasonlóan
nagy kihívást jelent majd
számukra. /tl/

Sokan, sokféleképpen közelítik meg a ma emberének egyik legnagyobb
problémáját, vagyis, hogy
hogyan, milyen eszközökkel tudunk energiatudatosabbak lenni bolygónk
védelmének
érdekében.
Abban viszont minden
szakértő egyetért, hogy
az ismeretek átadását, annak mindennapokba való
rutinszerű
beillesztését
már a lehető legkorábban,
kisgyermekkorban kell elkezdeni. Ezért a KEHOP
-5.4.1-16-2016-00225
„Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán” című
pályázat keretében egy
bábelőadás
segítségével
edukálták a tapolcai ovisokat.
A Tetra Petra újra kalandja című bábelőadás írója és
megvalósítója Orbánné Hegyi Noémi, a Kertvárosi Óvoda óvodapedagógusa volt.
A mesejáték történetében
helyet kapott az újrahasznosítás, az otthoni energiatudatosság, illetve a megújuló
energiák főbb változatainak
(a víz-, szél-, és napenergia),
témája. A díszlet megtervezése és elkészítése során a
darab írója törekedett arra
is, hogy azok esztétikusak,
illetve
figyelemfelkeltőek

legyenek a gyermekek számára. A mese főhőse Petra,
egy különféle hulladékokból
elkészített kislány bábfigura,
aki első pillantásra felkeltette a gyerekek érdeklődését,
és jelenlétével csak fokozta
a kíváncsiságukat. A mese
története példát adott a takarékoskodásra, a szelektíven gyűjthető hulladékok
újrahasznosítására, továbbá
a gyerekek ízelítőt kaptak
a napjainkban leginkább
kedvelt és elterjedt megújuló energiaforrásainkról,
illetve azok felhasználási
lehetőségeiről. A novemberi előadásokon a Tapolcai
Kertvárosi Óvoda két tagintézményében és a székhelyintézményben több mint
140 kisgyermek láthatta a
darab szerzője és két segítője – Horváth Lászlóné és
Mack Cecília – előadásában Tetra Petra tanulságos
„újrakalandjait”. /X/

Már az égi konyhában alkot…elhunyt Halász János gasztronómus, kollégánk, barátunk
Jancsi bácsi. Sokan csak így
ismerték, mi tévések is így
szólítottuk. Lelkes volt - ez
az első, ami eszünkbe juthat róla. Mindig, minden
körülmény között lelkes.
Akkor is, ha egy forgatási
napon nem érkezett meg
a vendég, akkor is, ha nem
kapott az ő igényeinek
megfelelő alapanyagot a
főzéshez, akkor is, ha már
tizedik órája forogtak a
kamerák. Fáradt volt, de
lelkes. Sajátos, csak rá jellemző humora átsegítette
mindenen, és erőt adott
nekünk is. Forgatásokon sokat mesélt. Tudtuk,
hogy óriási szaktekintély,
megtiszteltetés volt, hogy
miattunk átalakította az
édesapjával nyitott autóalkatrész boltját stúdiókonyhává. Sokat mesélt az
életéről, de sosem dicsekedett. Félmondatokból, elejtett szavakból tudtuk meg,
hogy honnan indult el, és
hová jutott. A családjáé
volt a mostani zeneiskola
épülete, ahol gyerekeskedett az államosításig. Anyai

nagymamája az Eszterházy
család szakácsa, apai nagyapja a szegedi szalámigyár
fűszermestere volt, mielőtt
Tapolcára kerülve cukorkaboltot nyitott. Mi is lehetett volna más Jancsi bácsi,
mint szakács. Ipari tanulóként, országos versenyt
nyert, így szabadult fel és
helyezkedett el Budapesten
az Astoriában majd a Royal
Hotelben. Innen Berlinbe
került a magyar nagykövetségre, aztán New York
egyik neves éttermébe, a
Négy Évszakba. Négy évet
töltött ott, közben megkapta az egyik legnagyobb
szakmai elismerést, az Oscar-díjat. Talán ennek is
köszönheti, hogy Nixon
elnöksége idején állást kapott a Fehér Házban. Elnöki szakácsként beutazta a
fél világot, szakmai tapasztalatokat és élményeket
gyűjtött. Hihetetlen helyeken járt és világhírű emberekkel találkozott – például
Elvis Presley-vel is, aki még
lemezt is dedikált neki. Az
amerikai évek után a bé-

csi Hiltonban folytatta a
pályáját, majd 1975-ben
édesanyja betegsége miatt
hazaköltözött. A Hullám és
a Halászkert éttermek séfje
lett. Aztán édesanyja elvesztését követően megint
Németország és Ausztria
következett. Közben mestercukrász képesítést is
szerzett, sőt, megkapta a
Praliné Nagymesteri Habverő díjat is. Tapolcára
hazakerülve a Bauxit és a
Hemo éttermeiben dolgozott séfként. Aztán látszólag szakított a szakmával,
hiszen igen sikeresen autóalkatrész üzletet üzemeltetett a Baross Gábor
utcában. Persze közben
szakoktatóskodott,
szakácskönyveket írt, ellenőrként működött. Nyugdíjas
évei előtt találtuk ki közösen a Fedő alatt – hazai ízek
mesterfokon című műsorunkat. Nagyon szerettük a
műsort, ahogy Jancsi bácsit
is, aki néha bejelentette,
hogy jövő héten nem tudunk forgatni, mert elutazik. Aztán kiderült, hogy

Halász János nem volt dicsekvő típus, de mi tudtuk,
hogy nagyszerű karriert tudhatott maga mögött Fotó: tl
Londonban dolgozott Katalin és Vilmos hercegi esküvőjén, vagy éppen meglátogatta jó barátját, Jamie
Olivert, aki tőle tanulta
a praliné készítést. Aztán tanított Bécsben, vagy
éppen Nébih ellenőrként
mesélte felháborodottan,
hogy mennyi silány, hamis
élelmiszert füleltek le, ahol
szakértőként
működött
közre. Szóval ilyen volt.
Lelkes, vidám, szerény.

Karakteres véleményű, aki
nem szívelte a hamisságot,
akinél a minőség és a pontosság mindennél előbbre
való volt. Hiányozni fog,
nagyon. De az ízek, a videó
felvételek, az általa felkutatott tapolcai receptek mint a borítós vagy a palacsintával töltött rétes - itt
maradnak. Az ízük viszont
sosem lesz már ugyanaz…
( A Tapolcai Városi Televízió munkatársai)
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“A gyermekek mosolyát mindig a szülők, a pedagógusok mosolya indítja el”
Gyermekmosoly címmel, magánkiadásban jelentette meg iskolatörténeti művét a címzetes igazgatónő
Vidosa Lászlóné a Batsányi János Általános Iskola nyugalmazott igazgatója Gyermekmosoly
címmel megjelent iskolatörténeti művét mutatta
be nagy érdeklődés mellett a Tamási Áron Művelődési Központ 2. emeleti
konferenciatermében a
napokban.
Barátai már régóta biztatták, hogy írja meg iskolája
történetét, ám a terv csak
a közelmúltban, az elmúlt
év telének pandémiás időszakában válhatott valóra.
– Amikor mindentől és
mindenkitől távol éltem,
még a drága unokáimat
sem láthattam, akkor érlelődött meg bennem az
elhatározás, hogy kellene
valami maradandót alkotni- árulta el elsőként a
Tapolcai Média érdeklődésére, később a könyv-

bemutató közönsége előtt
is a nyugalmazott pedagógus.– Varga Károly, az
iskola szülői munkaközösségének örökös elnöke
ebben az időszakban digitalizálta intézményünk
régi videó kazettáit és ezek
kapcsán nagyon sok emlék
került felszínre. Hangodi
László történész, főmuzeológus pedig éppen 30.
kötetének megjelentetését
tervezte, amely a Kossuth
utca 15-ben működő régi
iskola (ma idősek otthona) történetét dolgozta
fel. Ennek a helytörténeti
munkának a konzulense
lehettem, tehát akkortájt
minőségi munka pezsgett
körülöttem. Konzultáltam
Baksa Júlia igazgató-helyettessel is, ő és néhány
kolléga, köztük Csank
Péterné, Antal Lászlóné,
Viasz Éva és Sebestyén
Sándor támogatásával, se-

gítségével születhetett meg
a Gyermekmosoly. Nagyon
jó érzés volt eközben vis�sza-visszajárni az iskolába
és újra együtt dolgozni a
hajdani munkatársakkal –
hangsúlyozta a szerző. Miért is lett Gyermekmosoly
a könyv címe? A címzetes
igazgató szerint, a pedagógusok arcához általában
hozzátartozik a mosoly, hiszen a gyermek mosolyát
egy felnőtt, szülő, vagy a
pedagógus mosolya indíthatja el és ennél nincs
nagyobb kincs az életben.
Vidosa Lászlóné kötetében
25 tanév évfolyamainak
történetét, közel 12600
gyermek általános iskolai krónikáját dolgozta fel
sok-sok érdekes történettel, korabeli fotókkal, újságcikkekkel, tablóképekkel gazdagon illusztrálva.
A könyvbemutatón pedagógusok, tanítványok, szá-

Vidosa Lászlóné iskolája 25 éves krónikáját írta meg
mos intézményvezető és
önkormányzati képviselő
mellett, jelen volt Dobó
Zoltán polgármester is, aki
a város nevében, de a 4-es
számú általános iskola hajdani diákjaként is köszönetet mondott azért az állhatatos munkáért, amely
az
iskolatörténeti mű
megjelenését megelőzte.

Megtudtuk, a művet magánkiadásban, mindössze
200 példányban nyomtatták ki, a városi könyvtár és
múzeum értelemszerűen
tart majd belőle, a megmaradt példányok várhatóan
a Fő téri könyvesboltban
lesznek elérhetők az olvasóközönség számára.
/Írás és fotóTöreky László/

Nagy sikert aratott a (tapolcai) My Fair Lady
A Tapolcai Musical Színpad a napokban háromszor adta elő a zenés
színházak egyik nagy
kedvencét a My Fair Ladyt. A zajos siker jól
kiérdemelt volt, az előadások
élvezhetősége,
minősége is bőségesen
túlmutatott egy kisvárosi
amatőr színháztól elvárható szinten. Tökéletes
előadás nem létezik, erről
a rendezők bizonyára sokat tudnának beszélni, de
olyan, ami megérdemli a
vastapsot és a közönség
őszinte elismerését, olyan
van. A Tapolcai Musical
Színpad tagjai által elsőként a bérleteseknek előadott My Fair Lady-je a
Tamási Áron Művelődési Központban biztosan
megérdemelte.

A darabról annyit, hogy az
nem más, mint egy 1964ben bemutatott többszörös Oscar-díjas amerikai
filmmusical (George Cukor rendezésében), amely
George Bernard Shaw
Pygmalion című színpadi művéből készült és
az elmúlt évtizedekben
gyakorlatilag alig vesztett
népszerűségéből. Ez csak
úgy lehetséges, ha egy történet azon túl, hogy izgalmas, örökzöld slágerekkel
is teli, közben örök emberi kérdéseket feszeget, az
előadók, rendezők pedig
mesterei a szórakoztatás világának. Talán ezért
is kifejezetten bátornak
érezték saját döntésüket a
Halápiné Kálmán Katalin
és Halápi Katinka vezette művészeti csoportban,
amikor 2019-ben úgy ha-

Balról: Sándor József, Bali Mónika, Torma Tamás és
Szabó György a darab központi szereplői
Fotók: tl

Büszkén állt a közönség elé az előadást követően a társulat, megérdemelt volt a siker
tároztak, hogy előadják
a My Fair Ladyt. Amiben
bízhattak, az a tapasztalatuk, az az évtizedes
munka, ami már számos
korábbi, nagyobb szabású
előadásukból is kiviláglott.
A járvány egyébként közel
két évre parkolópályára
állította a produkciót, de
még az is lehet, hogy ez a
kényszerszünet nem ártott,
sőt megkockáztatom, talán
jót is tett neki. A főszerepeket, a darab két központi alakját, Elize Doolittle
virágárus lányt és Henry
Higgins nyelvészprofes�szort Bali Mónika és Torma
Tamás alakította, énekelte,
táncolta. Tették mindezt
zökkenőmentesen, min-

den erőlködés és izzadtság
nélküli átéléssel, ami a legjobbak sajátja. Pickering
ezredes szerepében Szabó
György, Alfred P. Doolittle
személyiségében a kiváló
komikusi adottságokkal
megáldott, ezúttal dalra
is fakadó Sándor József
tündökölt. Tasner Réka,
Báder Zoltán, Sümegi Judit, Novák István, Horváth
Zoltán színészi munkája
előtt pedig le a kalappal,
hiszen bőven tudták hozni azt a színvonalat, amit
megkívánt a szerepük,
méghozzá hitelesen és szerethetően. Bardon Nikolettáról, Krámli Beátáról,
Nagy Szintiáról, Szabó Angelikáról, Széll Regináról,

Töreky Amiráról, Koleszár
Nóráról, Vajai Annáról, a
táncos lányokról pedig
semmiképpen ne feledkezzünk meg, hiszen úgy
kellettek a My Fair Lady
produkcióhoz, mint tejszínhab a gesztenyepürére.
A remek rendezői megoldások sokasága, a részben
az óriás kivetítőn megjelenő díszletvilág, a kosztümök, a hangzás és minden,
ami még a My Fair Lady
előadáshoz kellett, egészen
biztosan a helyén volt.
Ahogy a közönség szíve
és ütemesen összeverődő
tenyere is, amikor megmutatta, hogy kiválóan
szórakozott az elmúlt 2-3
órában. /Töreky László/
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A fiú, aki megérdemli, hogy interjú készüljön vele
Ismerek egy fiatalembert,
aki kedves és jó!
-mert jónak lenni jó!Kértem Őt, hogy meséljen magáról.

- Lelkes Katalin írása Németh Szabolcsnak hívnak, 15 éves vagyok, a katolikus iskola volt diákja,
most pedig a Batsányi János Gimnázium tanulója.
Körülbelül két éve pedig
aktívan részt veszek a ke-

resztény életben, szolgálatot végzek a Katolikus
Egyházban.
Nyaranta a szombat esti
szentmisék előtt rövid
koncerteket hallhattunk,
ahol Te is játszol. Remekül. Mit jelent számodra
a zene?
Számomra a zene mindig
is megnyugvás, kikapcsolódás volt. Egy-egy hos�szabb, nehezebb nap után
nyugtató, felemelő érzés
leülni és kijátszani magamból mindent: örömet,
bánatot egyaránt. Úgy
gondolom, maga a zene
egy lelki tükör. A zenészek
pedig lelkeknek írják műveiket. Egy jó zenész, nem
kézzel, hanem szívvel,
szívből, szíveknek játszik.
Miért éppen zongora?
Talán ez a hangszer illett hozzám a legjobban,
ebben találtam meg az
alkotási lehetőségem, a
szabadságom. Úgy gondolom, sok- sok lehetőség
rejlik minden hangszerben, ám én a zongorában
láttam meg önkifejezésem

Tehetünk a bolygónkért!
KEHOP - 5.4.1.-16-201600225
„Energiatudatos
szemléletformálás Tapolcán” című pályázat keretében több rendezvényt is
szerveztek, hogy a lakosságot a környezettudatosság,
a rendelkezésre álló természetes energiaforrások,
vagy az energiatakarékos
megoldások felé tereljék.
Az elmúlt héten az ifjúság
ismerkedhetett a környezet
ilyen formájú védelmével.
Az elmúlt hét péntekén a
Tamási Áron Művelődési
Központban várták a szakemberek mindazokat, akik
fontosnak érezték, hogy tevőlegesen is hozzájáruljanak
a minket körülvevő világ
védelméhez. Olyan hasznos
és könnyen elsajátítható,
mindennapokba
illeszthető tudás és gyakorlatok
birtokosai lettek, amelyek
bár apróságnak tűnhetnek,

mégis igen sokat jelentenek
a bolygó „egészségének”
megőrzése szempontjából.
A jelenlévő szakmai előadók
szemléltető eszközök segítségével adtak tájékoztatást a
megújuló energiák felhasználásáról, így ösztönözve a
környezettudatos életmódra. Nagy hangsúlyt kaptak
kiemelten is ezen belül, a
nap és a szél felhasználásának módozatai. Mindezek
mellett azt is megtudhatták
az érdeklődők, hogy a háztartások miként csökkenthetik a hulladékukat. A rövid oktatás érdekes eleme
volt, hogy az arra vállalkozók életvitelüket átgondolva, kiszámolhatták ökológiai
lábnyomukat, majd a hasznos tudás birtokában, apró
ajándéktárgyakkal indulhattak haza, hogy elkezdjenek
tenni a fenntarthatóságért
és energiatudatosságért a
Föld érdekében. (x)

eszközét.
Kedvenc zeneszerződ?
Nagyon kedvelem Chopin
zenéit. Mellette még említeni tudom Beethoven-t,
Bach-ot is, ők nagyon inspirálóak és lenyűgöznek a
műveik.
A sport jelen van az életedben?
Hetente több alkalommal
is járok edzőterembe. Úgy
gondolom, hogy a lelkiek
mellett nem hanyagolható
el a testünk sem. Hiszen,
ahogy a mondás is tartja:
„ép testben van ép lélek”
Mit csinálsz szabadidődben?
Őszintén megmondom,
nem sok szabadidőm van
a tanulás, az egyházi tennivalók, liturgiák és az
edzés mellett. Ha mégis
van időm a családommal
igyekszem időt tölteni,
vagy éppen kikapcsolódásképp zenélek.
Honnan a hited?
Veszprémi Főegyházmegyénk mottóját szeretném
idézni: „őseink hite, a jövő
reménye” A jó szülői nevelés nagyon fontos: igaz
értéket átadni, igaznak
felnevelni gyermekeiket,
hogy majd egyszer ők is
azt a hitet, értéket tudják
továbbadni egy következő
nemzedéknek. Ám fon-

tos, hogy ráébredjünk mi
magunk is, és különbséget
tudjunk tenni, hogy mi az
érték, és mi a profán. Hitem Istenből, az Isten szolgálásából, családomból és
a magam felismeréséből
gyökerezik és él.
Mit jelent számodra advent, a csend?
Advent… Várakozunk reménnyel telten. Az Advent
számomra
önvizsgálat,
önfegyelem: jó vagyok-e
így? Néha meg kell kérdőjelezni
önmagunkat,
hogy méltó vagyok-e ahhoz, amit a mindennapokban képviselek? A csend
hallatlan segítő ebben.
A csend gondolkodásra,
önvizsgálatra indít, megnyugtat és szemlélődésre
bír… Adventben a hajnali rorate szentmiséken
is ez a fajta csend honol:
szemlélem Istent, és önmagam személyét, feltéve
egy kérdést: Uram, méltó
vagyok-e hozzád?
Mit gondolsz mai világunkról, a fiatalságról?
Úgy gondolom világunk
nagy értékválságban szenved, a fiatalok főképp…
Általánosságban
egy
rossz, durva magatartás
látszik az osztályközösségekben és a munkahelyen
egyaránt…Hadd idézzek

egy jóbarátomtól: „Eltapossuk a gyengéket…Ok
nélkül bántjuk egymást.
Ok nélkül szégyenítünk
meg embereket. Csupán
azért, hogy ne lássák rajtunk, mennyire gyengék vagyunk… ”Nem jó
irányba halad a fiatalság,
materialistán, hit nélkül,
„modern”
emberként
akarnak élni és sodródnak is a világban. Sok-sok
ifjúnál nincs értékrend,
hit, közösség. A lelkieket
eldobva, teljesen a profánt
helyezik előtérbe, ahelyett,
ami előbbre vinné életüket. De éppen ezért kell
nekünk irányt mutatni és
a tévelygőket visszavezetni
a jó útra…
Közeleg Karácsony, Jézus
születésének ünnepe. Ennek fényében, mit üzensz
kortársaidnak?
Kívánom nekik, hogy értsék és éljék meg az adventi
várakozás és karácsony
ünnepét. A Szeretet ölt
emberi testet, közénk jön
és megvált minket. Ne csak
csillogás és világi szemmel
szebbnél szebb fények áradata legyen az ünnep! Az
ünnep belső is… mit ér
az a ruha télen ami kívül
pompázatos, szép, de belül
az üresség szele fúj át?...
Ugye, semmit sem ér…

Az ország legjobb cirkuszában jártunk
Óriási élményt jelentett
a
Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola hatodikosai
számára, hogy megtekinthették a Fővárosi
Nagycirkusz Cirkománia
című előadását október
közepén. E sorok írója is
katolikus iskolás, sőt hatodikos, így ott lehetett a
szerencsések között.
Egy keddi napon, reggel
hét órára érkezett meg az
iskolához a busz, amivel
elindulhattak a tanulók
Budapestre. Már az út
sem telt unalmasan, hiszen mindenki elfoglalta
magát valamivel, beszélgettek, az utat szemlélték, vagy éppen aludtak,
így nagyjából három óra
alatt meg is érkeztek a
célhoz. A cirkuszba belépve hatalmas tér tárult
eléjük. Az osztály nagy
része azonban az előadás
előtt még a büféhez sietett
vagy a mosdóba indult. Ez
is időbe telt, de szerencsére hamar elindulhattak a

nézőtérre... Néhány perc
múlva kigyúltak a fények,
és elkezdődött a műsor.
Először a bohócokat láthatták. Mindenki arcán
mosoly, nevetés és boldogság volt látható. Ezek után
elvarázsolta közönséget
az akrobaták tehetsége.
Ők igazán bátrak voltak,
csak bámult a tisztelt publikum, hogy milyen óriási
akarattal rendelkeznek.
A zsonglőr is szuper volt,
és természetesen ügyes
is. Volt még görkorcsolya
szám, és egy kötéltáncos,
aki halált megvető bátorsággal közlekedett egy
vékony kötélen. Még csak
ki sem volt biztosítva, úgy
ugrókötelezett... méghozzá csukott szemmel...elképesztő volt! Eszméletlen,
hogy az emberek mikre
képesek, ha nem lusták,
hanem cselekszenek és tanulnak. Az artisták a mű
végén deszkáról ugráltak
egymás nyakába, egy emberi tornyot alkotva. A közönség féltette őket, hátha
leesnek, vagy valami rossz

Elvarázsolta a tanulókat
az akrobaták tehetsége
Fotó: gl
történik velük, de egyben
nagyon tetszett is nekik a
veszélyes produkció. Sajnos mint minden, ez is
véget ért, de szuper élményekkel távozott mindenki a cirkuszból. A buszra
sem kellett sokat várniuk.
Hazafelé pedig láttak híres
épületeket és áthaladtak a
Duna felett, így a hosszú
visszaút is kellemesen telt
a katolikus iskola felsős tanulói számára. Végül még
szórólapot is kaptak, hogy
otthon meg tudják mutatni testvéreiknek, szüleiknek, hogy milyen nagyszerű helyen jártak.
/Gróf Lilla írása/
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Világbajnoki bronzérmes lett Bolla József Versenyt futva segítettek
A tavalyi kényszerű szünetet követően, idén ismét „futva segítettek” a
Tapolcai Trappolók és a
lelkes, segíteni vágyó futóközönség, immár hetedik alkalommal a Malom
– tó partján.

November közepén, Budapesten rendezték a
WABBA Mr. Universe
testépítők világbajnokságát, ahol bár először
a járványhelyzet miatt
Bolla József nem kívánt
indulni, végül masters
kategóriában, az előkelő
harmadik helyen végzett.

A napokban 46 évessé lett
sportemberrel, Bolla Józseffel, a Sport és Egészségközpontban
beszélgettünk. Elmesélte, hogy
nagyon jól sikerült a versenyre a felkészülése és a
színpadon is ki tudta hozni magából a maximumot.
A szervezetnél, a 2016-os
évben világbajnoki címet
nyerő Józsi nem tekinti
pályája csúcsának az elért eredményt, a jövőben
is szeretne versenyezni és
szebbnél szebb eredményeket elérni.
Az idő előrehaladtával
sokkal több erőt érez magában és tapasztalatait,
szakmai tudását sokkal
jobban tudja kamatoztatni, mint régen. Visszaemlékszik fiatal korára, mikor még a nagy amerikai
akciófilmekben szereplő
színészek izomzatát figyelte, életrajzi könyveit
olvasta. Próbálta saját testét is a leghatékonyabban
formálni, azonban úgy
véli, ma már az internet
világában sokkal több in-

Bolla József bronzérmet szerzett a testépítő világbajnokságon Budapesten
Fotó: Facebook
formációhoz lehet jutni,
hamarabb lehet látványos
eredményeket elérni. Folyamatosan diétázik, saját
maga által összeállított,
kikísérletezett étrendjét
szigorúan betartja. Későn
érő típusnak vallja magát.
Talán ennek is köszönhető, hogy viszonylag későn
kezdett el versenyezni és
komolyabban foglalkozni a testépítéssel, ugyanakkor egyáltalán nem
bánja, mivel szerinte így
sokkal koncentráltabban,
elmélyültebben, nagyobb
akaraterővel tud szenvedélyének hódolni. Szerencsésnek érzi magát, hogy
a családja maximálisan
támogatja kitűzött céljai elérésében. Hatalmas
fejlődésen ment végig a
sportág. Régen még ren-

des konditerem sem állt
rendelkezésre, garázsokban, pincékben házilag
összeállított eszközökkel
edzettek, mára már profi minőségű kondigépek
segítik a fejlődést. Sérülés, nagyobb kihagyás
szerencsére elkerülte eddigi pályafutását, mely
a megfelelő bemelegítés
technikának köszönhető.
Tapasztalatait, tudását szívesen osztja meg másokkal is, legyen akár kezdő
vagy haladó szinten az
érdeklődő. Sokan veszik
igénybe a szaktudását,
a Sport és Egészségközpontban jelenleg személyi
edzőként több mint 20
főnek segít napi szinten
a leghatékonyabb technikák, pontos kivitelezésében./hg/

Csípős, decemberi, fagypont közeli hőmérséklet
és hétágra sütő nap várta
a VII. Jótékonysági Futás résztvevőit a Malom
– tónál. Földesi Józseftől,
a rendezvény egyik ötletgazdájától és szervezőjétől
megtudtuk, hogy az előnevezésre több mint 85
regisztráció érkezett, melynek fele gyermek kategóriában indult. Örömteli,
hogy a helyszínen is sokan
neveztek, így 100 fő fölötti induló volt a hangulatos
„versenyen”. A futók idén
is a Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálaton keresztül segítették a rászoruló
családokat tartós élelmiszerrel, játékokkal, ruhákkal. A szervezők egy beteg
kislány, Kránitz Zsanett
gyógykezelésére is gyűjtést szerveztek és a futók
nem csak részvételükkel,
hanem anyagi támogatásukkal is segítették Zsani
gyógyulását. Több mint
250 ezer forint gyűlt ös�sze a kihelyezett, jobbulást
kívánó dobozban. A futók
mindegyike érmet kapott,
melyet a Kazinczy Ferenc
tagintézmény 5.b osztálya
készített nagy odafigyeléssel. Az egyedi érmeken
kívül forró tea, bor, zsíros
kenyér és egy különlegesen
finom bográcsgulyás várta
a futásban elfáradt sportolókat, a legkisebbeknek a
Mikulás okozott hatalmas
örömöt. /hg/

Száznál is többen neveztek, hogy segíthessenek Fotó: hg

Gálaműsorral zárta a 2021-es évet az Acro Dance

Hangos sikert aratott az Acro Dance SE karácsonyi gálaműsora a Tamási Áron Művelődési Központban.
Az egyesület tizenhatodik éve rendezi meg
Tapolcán
karácsonyi
gálaműsorát azzal a céllal, hogy a náluk táncoló gyermekek szülei,
hozzátartozói és barátai
megnézhessék,
men�nyit fejlődtek táncosaik,
versenyzőik az elmúlt
időszakban. A táncosok
ezúttal is sokat készültek a fellépésre, ám itt tét
nélkül, felszabadultan
mutathatták be tudásukat, és nagy örömmel
adhatták elő a színpadon
a begyakorolt koreográfiákat.
A közönséget Egyed –
Cseh Diána felkészítő,
edző köszöntötte, majd
Dobó Zoltán polgármesternek adta át a szót, aki
elmondta, nagy öröm
számára, hogy ennyi tehetséges fiatal választja

a mozgást és ezáltal az
egészséges életmódot. A
városvezető, polgármesteri keretéből 350 ezer forintos támogatással járul
hozzá, még ebben az évben a sporttánc-egyesület
zavartalan működéséhez,
újabb sikerek eléréséhez.
Az akrobatikus rock and
roll egy zenés-táncos műfaj, ami nem csak a szakértő szemeket nyűgözi le.
A közönség igazán látványos produkcióknak lehetett szemtanúja, hiszen
a műsorban kicsiktől a
nagyokig, az Acro Manóktól a kiemelt versenyzőkig, minden tapolcai táncosuk fellépett. Az Acro
Dance Sporttánc Egyesület kiemelkedő bajnok
formációi is a színpadra
léptek, akik a nemzetközi porondon is megállják
a helyüket. A gálaműsorban láthatták a többszörös

országos bajnok, magyar
bajnok, Nyugat – Magyarország ranglista győztes,
országos ranglista vezető Perfect Ladies contact
style kategóriás felnőtt
formációt és Nyugat-Magyarország bajnokait, a
Mission Ladiest dance
plus kategóriás formációt.
Tromlerné Rusz Rita, az
Acro Dance SE elnöke elmondta, hogy eredményes
évet zártak. Az Acro Dance
versenyzői idén is kiváló
eredményekkel büszkélkedhetnek. Versenyzőik
2021-ben szinte az egész
országot bejárva 4 megyei,
4 nyugat – magyarországi,
6 országos versenyen, valamint 2 Magyar Bajnokságon, összesen 16 hazai
bajnokságon versenyeztek
kiváló
teljesítménnyel.
Az egyesület formációi
szinte minden versenyen
a döntőbe táncolták ma-

A legfiatalabbak is bemutatkozhattak a gálán Fotó: hg
gukat. A végeredmény
pedig, kiemelt táncosaik
nyugat – magyarországi
és országos versenyeken
összesen pontosan 40szer állhattak a dobogóra,
15 arany, 11 ezüst és 14
bronzérmet szereztek. Ezzel a 40 éremmel a vidéki
egyesületek közül ismét
az egyik legeredménye-

sebb egyesület lett az Acro
Dance SE. Megható pillanata volt az estnek, mikor
Tromlerné Rusz Rita elnök
egy emlékplakettel köszönte meg Egyed – Cseh
Diána 15 éves munkáját.
A táncosok sem maradtak
ajándék nélkül, mindenki
névre szóló emléklapot
kapott. /hg/
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Piacra Tapolca!

Házasságkötés
2021. 11. 30.
Sipos Csilla
Zákonyi János Ferenc
2021. 12. 07.
Bódis Beáta
Séta József

A városi piac és vásártér
vezetősége az árusokkal
egyetértésben, a vásárlói
igények, szokások figyelembevételével úgy döntött, hogy 23-án, csütörtökön tart piacnapot az év
során megszokott péntek
helyett. Róth László piacfelügyelő lapunknak elmondta, hogy karácsony
szentestéjének napját a
piaci árusok és dolgozók
is szeretnék magánemberként megtapasztalni. Ezért
mindenkit arra biztatnak,
hogy a kiváló piaci élelmiszereket és árukat igyekezzenek csütörtökön beszerezni. /tl/

