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Az év utolsó komoly ér-
deklődésre számot tar-
tó bulija városunkban 
a Szilveszteri Malom-
tó Úszás volt, amelyre 
közel másfélszáz vál-
lalkozó kedvű tapolcai 
és vendég csobbanni 
vágyó regisztrált, hogy 
egy vidám és sokak 
számára örök emlékkel 
ajándékozzák meg ma-
gukat, családjukat és 
barátaikat.

Az állandó 16-17 fokos 
vízben történő megmár-
tózás önmagában nem 
túlzottan erős próbaté-
tel, de a remek hangu-
lat és a páratlan látvány 
igazi élménnyé varázsol-
ta ezúttal is Tapolcán a 
Szilveszter délelőttjét. 
Úgy is fogalmazhat-
nánk, Tapolca átúszott 
2022-be. A korábbi évek 
hagyományait folytatva, 
minden tóúszó emlék-

lapot kapott, és külön 
jutalmazták a legfiata-
labb fiú, a legfiatalabb 

lány, a legidősebb férfi 
és a legidősebb női ne-

vezőt. A lányoknál a 
2008-as születésű, tehát 
13 éves Takács Evelin 
Kíra, a fiúknál a mind-
össze nyolc éves Bányai 
Erik vitte el a pálmát a 
fiatalabb tómártózók kö-
zött. Az idősebb korosz-
tály győztese a 78 éves 
Szebegyinszki Istvánné és 
a 82 éves Németh Károly 
lett. Csak érdekesség-
ként, 2018-ban 318 fő, 
2019-ben 202 fő úszott 

szilveszterkor a Malom-
tóban, idén 92 férfi és 
35 nő vállalta a tapolcai 
téli fürdőzést. A show 
sztár arca hagyományo-
san Schirilla György a 
nemzet rozmárja volt, 
az óévbúcsúztató zenei 
műsort a remek Takács 
Percussion Group szol-
gáltatta, a szpíkeri te-
endőket pedig Marton 
Zsolt látta el a tőle meg-
szokott profizmussal. /tl/

Megúsztuk 2021-et, 
            átúsztunk 2022-be

A legfiatalabb 
résztvevő
mindössze 8 éves, 
a legidősebb pedig 
82 éves volt
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Több száz milliót költhet Tapolca a belterületi 
útjaira…- sajtótájékoztató a városházán
Bruttó 244.7 millió forint 
támogatást nyert el Tapol-
ca város belterületi útjai, 
járdái felújítására, aszfal-
tozására, így a kiegészítő 
73 milliós támogatással 
együtt, összesen  317 mil-
lió forintot költhet a célra 
2022-ben. A közbeszer-
zéseket  követően, akár 
már 2022 tavaszán elkez-
dődhetnek a munkála-
tok- tudtuk meg egyebek 
mellett Dobó Zoltán pol-
gármester és Puskás Ákos 
alpolgármester közös saj-
tótájékoztatóján a közel-
múltban.

– A városban járva jól 
látható, hogy az útburko-
latok, járdák sok helyen 
alaposan megérettek a 
felújításra. Mi arra törek-
szünk, hogy a hamarosan 
elinduló fejlesztések so-
rán, a célra rendelkezésre 
álló pénzből oda jusson 
a legtöbb, ahol a legtöb-
ben közlekednek. Terve-
ink szerint,  a tömbházak 
és az Y házak környékére 
fogjuk a rendelkezésre álló 
forrás legnagyobb részét 
költeni- tájékoztatott Dobó 
Zoltán.  Puskás Ákos az 
előzményekről és a további 
konkrét lépésekről szólva 
hozzátette, a 2019-es kele-

ti városrészt érintő útfel-
újításokat szerette volna a 
város folytatni 2020-ban 
is, megtörtént az igények 
felmérése, az összeírás, 
azonban a pandémia köz-
beszólt. – 2021 közepén 
frissítettük azt a nagyjából 
harminc helyszínt, ahol út-
felújításokat terveztünk, az 
ősz folyamán elkészültek a 
tervek, ezekhez a tervek-
hez kapcsolódóan nyertük 
el a támogatást. Reménye-
ink szerint a közbeszer-
zést még a télen le tudjuk 
folytatni, ha a kivitelezőt 
megtaláltuk és az időjárás 
is engedi, akár már már-
ciusban elkezdődhetnek a 
munkák- ígérte az alpol-
gármester. Szóba került 
még a buszpályaudvar 
épületének a tulajdonos 
Volánbusz általi felújítá-
sa és Tapolca város költ-
ségvetésének helyzete is a 
járványügyi intézkedések 
következtében elszenvedett 
veszteségek tükrében. – 
2022-ben is nagyjából 500 
millió forint az a veszteség, 
amelyet a pandémiával 
összefüggő kormányza-
ti intézkedések okoztak, 
okoznak Tapolca város 
költségvetésének. Ennek 
ellenére a városvezetés úgy 
döntött, hogy fejlesztése-

inket véghezvisszük akár 
önerőből is. Ehhez alapot 
szolgáltatott a szoros, ta-
karékos gazdálkodásunk, 
amelynek köszönhetően a 
város stabil lábakon áll. Fej-
lesztésekre is jutott volna, 
de az a véleményünk, hogy 
ami jár, az jár. A tapolcaiak 
dolgoznak, adót fizetnek, 
az a minimum, hogy ne ke-
zeljék őket másodosztályú 
állampolgárként. Bízzunk 
benne, hogy ez a jövőben is 
így történik, hozzájutunk 
a minket megillető fej-
lesztési pénzekhez, hiszen 
az itt élők ezt megérdem-
lik – hangsúlyozta Dobó 
Zoltán a legutóbb elnyert 
állami útfelújítási források 

apropóján. A polgármester 
a  buszpályaudvari épület 
felújításával kapcsolatos 
kérdéseinkre azt válaszol-
ta, hogy ígéretet kapott a 
város a Volánbusztól, hogy 
leghamarabb egy év múlva 
elkezdik felújítani az épü-
letüket. – Gyarmati Tamás 
főépítész úr és kollégái a 
múlt héten egyeztettek a 
Volánbusz illetékeseivel. 
Reméljük, hogy az időjárás 
elleni védelmet szolgáló 
felszíni építmények létre-
hozására (mivel az is a köz-
lekedési vállalat feladata)  
nem kell egy évig várniuk 
az utasoknak- fejezte ki re-
ményét a polgármester.
                     /Töreky László/

Dobó Zoltán (jobbról) és Puskás Ákos                  Fotó: tl

Ép ésszel alig elviselhető 
tragédiát, gyermekeik, 
rokonaik, barátaik, osz-
tálytársaik, sporttársaik  
halálát kell feldolgozni-
uk a jövőben az élőknek. 
A 2022-es év első napjá-
nak délelőttjén Kisapáti 
és Tapolca közötti vasúti 
átjáróban balesetet szen-
vedett csabrendeki és sü-
megi fiatalok tragédiája 
megrendítette az egész 
országot, de legfőképpen 
az érintett települések la-
kóit.

Városunkban a balesetet 
követő napot, január 2-át 
gyásznappá nyilvánította 
Dobó Zoltán polgármes-
ter, az elhunyt fiatalokért 
szólt a vasárnapi szent-
mise a plébánia temp-
lomban, gyászolók gyer-

tyái, mécsesei gyúltak a 
baleset helyszínén. Egy 
Nemesgulácson tartott 
szilveszteri buliból Sko-
da személygépkocsival 
igyekezett haza az év első 
napján  kora délelőtt az 
öt 17-20 év körüli fiatal, 
amikor a gépjárművezető 
valamiért figyelmen kívül 
hagyta a jelzőlámpa piros 
jelzését és a sínekre haj-
tott. A menetrendszerűen 
érkező vonat fékezett, de 
már nem tudott megáll-
ni... Megtudtuk, a szörnyű 
tragédiában érintetteknek, 
a balesetben résztvevő 
vasúti jármű vezetőjének 
és a helyszínen szolgála-
tot teljesítő hivatalos sze-
mélyeknek Tapolca város 
polgármestere a város ál-
tal biztosítható anyagi és 
lelki segítségnyújtást ígér, 

a MÁV felé pedig azzal 
a kéréssel fordult Dobó 
Zoltán, hogy telepítsenek 
sorompót a helyszínre 

annak érdekében, hogy 
a jövőben csökkenjen az 
esélye a hasonló tragédiák 
bekövetkeztének. /tl/

A vasúti balesetben elhunyt fiatalokért szólt a harang és gyúltak a gyertyák Tapolcán

A barátok, hozzátartozók fájdalma szavakkal leírha-
tatlan                                                                               Fotó: tl
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Beszámolók, tájékoztatók, költségvetést érintő változások…
Harminchat napirendi 
pontot tárgyalt meg és 
fogadott el viták nélkül a 
város képviselő-testülete 
a december 17-i nyilvános 
ülésen. A jelenlévők Dobó 
Zoltán polgármester ké-
résére egy perces néma 
főhajtással emlékeztek 
a korábban elhunyt Né-
meth Lajosra, aki a Tapol-
ca Kft. alkalmazásában, a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ megbecsült por-
tásaként szolgálta a város 
közművelődését hosszú 
éveken keresztül. 

Az év utolsó testületi ülé-
sén a képviselők elfogadták 
Dobó Zoltán polgármester, 
Puskás Ákos és Pass Sán-
dor alpolgármesterek év 
során folytatott fontosabb 
tárgyalásairól szóló beszá-
molóit, majd a költségve-
tés módosításának – a bi-
zottságok által a napokban 
megtárgyalt és elfogadott-  
tervezetét is. Elhangzott, 
a költségvetési  előirány-
zat módosítását a 2021-es 
többletbevételek és a ki-
emelt előirányzatok közötti 
pénzügyi átcsoportosítá-
sok indokolták, a mérleg-
főösszeg a módosítás után 
4 milliárd 899 millió 335 
ezer forintra emelkedett. 
Egyhangúlag fogadták el a 
képviselők a város cégeinek 
a 2022-es év elején aktuális 
átmeneti gazdálkodásához 
szükséges támogatási elő-
leg igényét is, az írásbeli 
előterjesztésekben szereplő 
összegek a cégek zökkenő-
mentes működését bizto-
sítják a jövő évi költségve-
tés elfogadását megelőző 
időszakban. Egy nemrégi-

ben megszavazott,  a helyi 
adók minimális emelését 
célzó rendelet “hatályba 
nem lépéséről” is döntöt-
tek a képviselők, így jövő-
re biztosan marad a közel 
másfél évtizede érintetlen 
kommunális, gépjármű és 
idegenforgalmi adók mér-
téke Tapolcán. A néhány 
hete megszületett  rendelet 
visszavonását egyébként 
egy időközben a parlament 
által elfogadott kormány-
határozat indokolta.
Jövőre emelkedik viszont 
a város által a helyi közét-
keztetés finanszírozására 
fordított összeg, amelyet 
a minimálbér, továbbá  az 
energia- és alapanyag árak 
növekedésével indokolt az 
előterjesztő. A bölcsődei 
étkeztetés a szülőknek to-
vábbra is 433 forintba ke-
rül naponta, ám Tapolca 
város a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft. költsé-
geinek ellensúlyozására 
415 forintról, 517 forintra 
emeli az önkormányzati 
hozzájárulás mértékét- 
szavazták meg a képvise-
lők.  A települési hulla-
dékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletet 
is elfogadta a testület. Az 
előterjesztésben a települé-
si hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatást a törvényi 
kötelezettségnek eleget téve 
vizsgálta felül és módosí-
totta a hivatal. Sok egyéb 
új elem mellett  változnak 
a díj számlázására vonat-
kozó rendelkezések, de  a 
60 vagy 80 liter mennyisé-
gű települési hulladék után 
fizetendő közszolgáltatási 
díj ” jogos igénybevételére 

vonatkozó szabályok” is. 
Például a mentesség igény-
lésére vonatkozó szabályok 
is megváltoznak az ingat-
lan használaton kívülisége 
és a felfüggesztése miatt. 
Egyhangúlag támogatták 
a  képviselők  a közterület 
használatáról szóló önkor-
mányzati rendelet elfoga-
dását. Az előterjesztésben 
többek között az szere-
pel, hogy  a közterülethez 
közvetlenül csatlakozó  
vendéglátóipari üzletek 
közterület-használati díj 
mentességben részesülnek 
2022. szeptember 30-ig.  
A buszpályaudvar környé-
kén lezajlott  közlekedés-
fejlesztési projekt kapcsán 
megszűnt parkolóhelyek 
pótlásáról is rendelkezett 
a testület az erről szóló na-
pirendi pont elfogadásával.  
Az előterjesztésben megál-
lapították, hogy az összes-
ségében az 5 darab meg-
szűnt piros, és az 1 darab 
zöld díjas parkoló helyett, 7 
darab zöld (2-es) díjzónába 
tartozó új parkoló, továbbá 
a  Hősök tere – jelenleg a 
rendelet hatálya alá nem 
tartozó – területén továb-
bi 12 darab térítésmentes 
parkoló létesült. Egyhan-
gúlag elfogadta a testület 
a településkép védelméről 
szóló, továbbá a temetők-
ről, illetve a temetkezésről 
szóló rendeletek felülvizs-
gálatát. Teljes támogatást 
kapott az az  előterjesztés 
is, miszerint a Cselle-Ház 
Városüzemeltetési Kft.  15 
millió 190 ezer forint ér-
tékben végezze el 40 darab 
napelemes lámpa telepíté-
sét  több tapolcai utcában. 
A város által finanszíro-

zott közvilágítás-fejlesztés 
érinti a Barackvirág utcát, 
a Sütő András utcát, a Sza-
bó Magda utcát, a  Benedek 
Elek utcát és a  Márai Sán-
dor utcát. 960 ezer forint-
nyi forrást biztosítottak 
az önkormányzati képvi-
selők a várhatóan tavasz-
szal elinduló aszfaltozási 
munkálatok közbeszerzési 
eljárásához-döntött egyet-
értésben a testület. Bizto-
san nem változnak a nem 
lakás céljára szolgáló ön-
kormányzati bérlemények 
bérleti díjai, legalábbis a 
2022 január elsejétől,  júni-
us 30- ig tartó veszélyhely-
zeti időszakban- szavazták 
meg a képviselők, akik 
egyhangúlag elfogadták 
a város belső ellenőrzési 
munkatervét, a közműve-
lődési koncepciót, a vá-
ros sportkoncepcióját, az 
önkormányzat stratégiai 
ellenőrzési munkatervét, 
az önkormányzati hivatal 
és szociális alapellátás be-
számolóit, illetve a városi 
termálstrand és a Tourin-
form iroda működésével 

kapcsolatos tájékoztatókat 
is. Döntött a testület az 
óvodai beiratkozás idő-
pontjáról, valamint az óvo-
da heti és éves nyitvatartási 
idejéről is. Az érintett in-
tézményekkel egyetértés-
ben a két időpont: 2022. 
04. 27. 9.00-16.00 óra és  
2022. 04. 28. 9.00-16.00 
óra között teszi lehetővé a 
beiratkozást.  Az óvodák 
heti és éves nyitvatartási 
idejét az önkormányzat  
2022/2023-as nevelési évre 
vonatkozóan hétfőtől-
péntekig 6.00 – 17.00 óra 
közötti időszakaszban ha-
tározta meg. Szintén óvo-
dai témát taglalt a reptéri 
óvoda fenntartói jogait, tu-
lajdoni átruházását érintő 
lehetséges változást tartal-
mazó előterjesztés, amely 
szerint a Főegyházmegye 
egyházi működtetésbe át-
venné a tagintézményt.  A 
képviselők felhatalmaz-
ták a polgármestert, hogy 
vizsgálja meg az érsekség 
ezzel kapcsolatos igényét 
és folytassa le a tárgyaláso-
kat.  /tl/

A előterjesztések túlnyomó többségét egyhangúlag 
igennel támogatta a képviselő-testület                     Fotó: tl

Mások függőségeiből tanulhattak a tapolcai középiskolások
Elsőként a  Batsányi Já-
nos Gimnázium tanulói, 
másnap a Széchenyi Ist-
ván Baptista Szakközép-
iskola diákjai számára 
szerveztek drogokkal 
és egyéb függőségekkel 
foglalkozó prevenciós 
előadást a Lelki Egész-
ségfejlesztési Központ 
munkatársai nemrégi-
ben. A gimnazisták szá-
mára a tanintézmény 
tornatermében, a szé-
chenyisek a városi mozi-
ban hallgathatták meg az 
előadásokkal  és filmve-
títésekkel érdekfeszítővé 
varázsolt, róluk és értük 
szóló programot.

A tapolcai moziban a  fi-
atalokat Magvas Zoltán a 

LEK szakmai vezetője kö-
szöntötte, majd átadta a 
szót Gönczi Gábornak, aki 
immár több, mint egy évti-
zede hivatásszerűen szen-
vedélybetegekkel foglalko-
zik, ám mint fogalmazott, 
” ez nem volt mindig így”, 
hiszen tizenévesen maga is 
a kábítószerek rabjává vált. 
Az előadó  saját drogkarri-
erjét mesélte el a  tapolcai 
diákoknak a kezdetektől a 
gyógyulásig. A történetből 
kiderült, hogy alkoholis-
ta szülők gyermekeként, 
szeretetlen környezetben 
maga is rossz útra tévedt, 
már tizenévesen megis-
merkedett a különböző 
drogok, kezdetben felsza-
badító, gátlást feloldó ha-
tásaival, majd azok súlyos 

következményekkel járó 
árnyoldalaival is….– Nem 
kizárólagosan a drogok-
ra koncentrálunk, inkább 
a szenvedélybetegségek 
széles körét szeretnénk 
megmutatni a fiatalok-
nak, hogy azokból is ta-
nulhassanak. A drogok és 
az alkohol veszélyei mel-
lett felhívjuk a figyelmet 
a viselkedési addikciókra, 
amelyekkel nap mint talál-
koznak a LEK munkatársai 
is. A telefon, a számítógép, 
az internet használatához 
fűződő kóros függőség 
ugyanis hasonlóan súlyos 
elvonási tünetekkel járhat-
nak akár a szerfüggőség. 
Ezért is indított el idén a 
Lelki Egészségfejlesztési 
Központ egy programot, 

amely kifejezetten a fia-
talokat szólítja meg, a cél 
természetesen a preven-

ció – árulta el lapunknak 
Magvas Zoltán.
                          / Töreky L./

Magvas Zoltán: “A Lelki Egészségfejlesztési Központ a 
megelőzésre helyezi a hangsúlyt, de segít akkor is, ha 
valaki lelkileg nehéz helyzetbe kerül”                        Fotó: tl



Idén sem maradt el a 
Nag yboldogasszony 
Római Katolikus Álta-
lános Iskolában a ház-
szentelés szertartása. 
A hagyomány szorosan 
kapcsolódik január ha-
todikához, vízkereszt 
ünnepéhez.

A vízkereszt az egyik leg-
ősibb keresztény ünnep, 
amely arra emlékeztet, 
hogy Jézus Krisztusban 
Isten megjelent a Földön 

és elhozta az emberek 
számára az üdvösséget. 
Vízkeresztkor ünnepli 
az egyház  a napkeleti 
bölcsek érkezését is. Az 
ajtó fölé felirat kerül: 
Christus Mansionem 
Benedicat - Krisztus 
áldja meg a hajlékot. A 
katolikus iskolában Nán-
dor atya, a tanintézmény 
lelki igazgatója szentelte 
fel a házat. Elmondta, 
az egyház liturgikus éve 
az adventi várakozással 

kezdődött. – Nemré-
giben ünnepeltük meg 
legszeretetteljesebb ün-
nepünket, a Karácsonyt, 
amikor Krisztus meg-
született, az ige testet öl-
tött. Mindezt tette azért,  
hogy velünk legyen, 
hogy áldása legyen a 
világnak, az emberiség-
nek. Ezt az áldást hoz-
tuk most el a katolikus 
iskolába is- fogalmazott 
Csonka Nándor esperes, 
plébános. /tl/
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Újévi fogadás a TÁMK-ban, összegzés, tervek 2022-re
A Tamási Áron Művelő-
dési Központban zajlott 
Tapolca város hagyo-
mányos újévi fogadása 
január 7-én, pénteken 
az esti órákban. Dobó 
Zoltán polgármester 
beszédében a város je-
lenlegi pénzügyi, gaz-
dasági helyzetét, az el-
múlt két évben elvégzett 
önkormányzati, hivatali 
munkát, a jövő fejlesz-
tési céljait vette górcső 
alá, megemlékezett a ví-
rusjárvány áldozatairól, 
de a napokban történt 
szörnyű vasúti baleset-
ről is szót ejtett.

Antalóczy Zoltán felol-
vasását követően  (Wass 
Albert Újévi üzenet című 
írását tolmácsolta az elő-
adó), egyperces néma 

főhajtásra, a január első 
napján a Tapolca-Kisapá-
ti úton bekövetkezett, fi-
atal életeket követelő tra-
gikus közlekedési baleset 
áldozataira és Covidban 
elhunyt tapolcaiakra való 
emlékezésre kérte a város 
polgármestere az újévi 
fogadás meghívottjait. 
Beszédének első részé-
ben Dobó Zoltán a vírus 
okozta kihívásokról, a 
helyi egészségvédelmi in-
tézkedésekről, az elszen-

vedett gazdasági károk-
ról és az arra reflektáló 
2020-as, 2021-es önkor-
mányzati intézkedések-
ről számolt be. Egyebek 
mellett elmondta, Ta-
polca 2020-21-ben több 
mint 467 millió forint-
nyi be nem folyt adóból 
keletkezett veszteséget 
szenvedett el a járvány 
következményeként, ám 
a pénzügyi nehézsége-
ket járványkezelési alap 
létrehozásával, a városi 
cégek életének, gazdál-
kodásának átszervezésé-
vel, a juttatási rendszerek 
megváltoztatásával úgy 
tudták csökkenteni, hogy 
nem kellett elbocsátani 
munkatársakat, illetve 
párhuzamosan a hosszú 
távú működés biztonsá-
gát is megőrizte a város. 

A polgármester a köszö-
net hangján szólt mind-
azokhoz, akik erőn felüli 
erőfeszítésre kényszerül-
tek az elmúlt időszakban, 
a vasúti tragédia kapcsán 
külön kiemelte a rendőr-
ség, a mentők, a tűzoltók 
munkáját, ahogy a törté-
nelmi egyházakkal való 
jó kapcsolat és együtt-
működés fontosságára és 
folytatására is kitért. Rá-
mutatott, minden nehéz-
ség és veszteség ellenére is 

előre tudott lépni a város. 
Ennek alátámasztására  
megemlítette többek kö-
zött a belvárosi közleke-
désfejlesztési projektet és 
számos egyéb közelmúlt-
ban, illetve az elmúlt két 
évben megvalósult nagy 
értékű beruházást, amely 
egyes tanintézményeket, 
a helyi környezetvéde-
lem, a sport, vagy a kul-
túra területeit lendítették 
előre Tapolcán. A Dobó 
lakótelep és Diszel sem 
maradt ki az összefogla-
lóból. Elhangzott, a kö-
zelmúltban készült el a 
Csobánc Művelődési Ház 
teljes felújítása, illetve a 
volt katonai lakótelepen 
is számos olyan fejlesztés 
valósult meg az elmúlt 
évben is, amely az ott 
élők komfortját, körül-
ményeit javította.  Dobó 
Zoltán ki-
emelte, hogy 
mindkét vá-
rosrész speci-
ális helyzeté-
re tekintettel,  
viszonylagos 
önál lóságu-
kat tisztelet-
ben tartva, a 
tapolcai  ön-
kormányzat 
i g y e k s z i k 
mindig hoz-
zátenni a 
maga részét 
v á ro s ré s z e i 
f e j l e s z t é s é -
hez. A már 
folyamatban 
lévő beruhá-
zásokról, azok 
folytatásáról, 
illetve a ter-
vekről szólva 
a polgármes-
ter elmondta, hogy foly-
tatni kívánják belvárosi 
homlokzatok felújítását, 
megújul a csapadékvíz 
elvezető rendszer, közvi-
lágítást építenek a Barac-
kos lakóövezetben, a bel-

területi utakra nagyjából 
háromszáz millió forin-
tot fordítanak, gyermek-
gyógyászati centrummá 
szeretnék alakítani a régi 
szülészetet, új ravatalozót 
terveznek építeni a régi 

t e m e t ő b e n , 
m i k ö z b e n 
felújítják az 
újtemetőben 
lévőt, kiállító-
teret hoznak 
létre a városi 
múzeum pad-
l á s t e r é b e n , 
elősegítik egy 
új építésű 
egyházi óvo-
da létrejöttét 
a Dobó lakó-
telepen, de 
egyéb pályá-
zati vállalá-
sok mellett, a 
város csatla-
kozott és he-
lyi tartalmat 
ad a jövőben 
az Európa 
K u l t u r á l i s 
Fővárosa ren-
dezvénysoro-

zatnak is. Dobó Zoltán 
újévi beszédében bemu-
tatta a jelenlévőknek a 
város cégeit, a Diák- és 
Közétkeztető Kft-t, a 
Cselle-Ház Kft-t, a  Vá-
rosgazdálkodási Kft-t, a 

Tapolca Kft-t, a Tapolcai 
Média Kft-t és a Város-
fejlesztési Kft-t, az álta-
luk elvégzett munkát és 
eredményeiket.Össze-
foglalásként úgy fogal-
mazott a polgármester, 
hogy “nagyon szoros 
gazdálkodással, gyak-
ran konfliktusok árán, 
de sikerült megőrizni a 
város pénzügyi stabilitá-
sát, miközben a járvány 
alatt Tapolca mindent 
megtett az egészség, az 
élet védelme érdekében. 
Úgy terveztük meg bevé-
teleinket és kiadásainkat, 
hogy a város az elkövet-
kező két-három évben 
stabil lábakon állhat”- 
hangsúlyozta. A beszédet 
követően állófogadásra, 
közös vacsorára, újévi 
koccintásra vártak min-
den jelenlévőt, köztük 
önkormányzati képvise-
lőket, hivatali szakembe-
reket, üzleti partnereket, 
helyi intézmények veze-
tőit a TÁMK földszinti 
aulájába. A rendezvény 
kötetlen részében a ta-
polcai Járdányi Pál Ze-
neiskola művész tanárai, 
Őri Jenő, Román Iván és 
Tóth Péter zenei triója 
biztosította a hangulatos 
muzsikát a svédasztalos 
vacsora mellé. /tl/

Dobó Zoltán polgármester pohárköszöntőt mond Fotó: tl 

Hagyományos újévi fogadás, koccintás a művelődési 
központ földszinti aulájában                                  Fotó: sg

Házszentelés a katolikus iskolában

Csonka Nándor atya, leki igazgató az iskola tanulóira 
is áldást mondott                                                         Fotó: tl

Elhangzott,
a járványos
időszakban
elszenvedett 
veszteségek

ellenére a város 
úgy tudta
bevételeit

és kiadásait
tervezni, hogy
költségvetése a 

következő
két-három évben 

stabil lábakon 
állhat
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Cukrász remekművek tapolcai fesztiválja,  jótékony céllal  
Artisztika-, cukrász -, 
amatőr-, cukorvirág, 
gyerek torta-, gyerek 
muffin-  és nagyi kate-
góriákban nevezhették 
a maguk készítette édes 
finomságokat a Daniné 
Koronczi Szilvia által 
megálmodott és megva-
lósított  idei Jótékony-
sági Torta és Muffin 
Fesztivál indulói a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban december 
18-án. A rendezvényen 
a nyár óta súlyos beteg-
ségével küzdő 14 éves 
Kránitz Zsanett gyógy-
ulásának támogatására 
gyűjtöttek a szervezők.

Amint azt megtudtuk, 
az idei fesztivál immár a 
harmadik a rendezvény 
történetében. A minő-
ség nem, de a helyszín 
az változott, korábban 
ugyanis a Széchenyi isko-
la falai között rendezték 
meg a kirakodó vásárral, 
látványos bemutatókkal 
és egyéb témába vágó 
szórakoztató programok 
sokaságával, dísztorta 
készítéssel, zöldségfara-
gó bemutatóval, gasztro 
show-val, kangoo és Acro 
Dance produkciókkal va-
lamint tombola sorsolásal 
is színesített gasztro ese-
ményt. A tapolcai Torta és 

Muffin Fesztiválra hely-
ből és a környező telepü-
léseken élőkön kívül  idén 
még  Székesfehérvárról 
és a Pest megyei Szadá-
ról is érkeztek verseny-
zők, hogy bebizonyítsák, 
egy-egy tortát nem csak 
ínycsiklandóan finomra, 
de elképesztően kreatív 
módon, művészi igényes-
séggel is meg lehet alkot-
ni. A zsűri a hazai cukrá-
szati szakma sztárjaiból 
állt: Konkoly Marianna, 
Steierlein-Reinhert Mira 
és Jakabfi Dávid tudása és 
ízlése döntött a díjazottak 
kiválasztásánál. Ahogy a 
díjak sem voltak éppen el-
hanyagolhatók, hiszen egy 

remek wellness hétvége 
lehetőségével, háztartási 
robotgépekkel, cukrászati 
kellékekkel, eszközökkel 
térhettek haza a legjob-
bak. A fesztivál késő dél-
előtti megnyitóján Dobó 
Zoltán polgármester is 
méltatta az eseményt és 
az Egységben Tapolczáért 
Egyesület nevében 20 ezer 
forintot adott át a konk-
rét jótékony célra, majd  
arra kérte a város lakossá-
gát, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt 
a jótékonysági  torta és 
muffin fesztiválon és ha 
tehetik, járuljanak hozzá 
Kránitz Zsani gyógyulá-
sához. /tl/

Munkában a neves cukrászokból álló zsűri         Fotó: tl

Elképesztőbbnél elképesztőbb, fantáziadús édességek 
készültek el az alkalomra                                         Fotó: tl

GRAFOLÓGUS

Kézírás elemzése során 
nagy szerepet kap pszi-
chés fejlődésünk feltá-
rása, érettségi szintünk 
megállapítása. Hogy 
milyen lépcsőfokokat 
kell megmásznunk  pszi-
chés érettségünkhöz, 
azt Abraham Maslow 
humanista pszichológus 
személyiségelmélete, az 
egymásra épülő szük-
ségleteinkből alkotott 
Maslow-piramis mutatja 
meg. Az emberi lélek fej-
lődésének szükségszerű-
sége, hogy nem lehet ki-
hagyni egy lépcsőfokot 
sem, muszáj lépésről-lé-
pésre haladnunk a tel-
jesség eléréséhez. De va-
jon mindenki eljut élete 
során a legfelső szintre, 
vagy megreked valame-
lyiken? Nos, ez függ kö-
rülményeinktől, lehető-
ségeinktől, igényeinktől, 
adott élethelyzetünktől, 
de belső késztetésünk 
is meghatározza milyen 
utat fogunk bejárni. 
Van, aki leragadva a testi 
szükségleteinek kielégí-
tésénél is boldognak érzi 
magát, és van, aki a pi-
ramis tetején sütkérezve 
is üresnek érzi az életét. 
Tehát, hogy kinek, hogy 
épül fel a saját pirami-
sa, mit tart fontosnak az 
életben, van-e lehetősége 
egyről a kettőre jutni, az 
teljes mértékben egyén-
függő.   

GOSZTOLA 
BRIGITTA

Zökkenőmentes átál-
lást szeretnénk, hogy az 
óvoda dolgozóinak, a ki-
csiknek és szüleiknek ne 
jelentsen gondot, prob-
lémát az egyházi fenn-
tartásba vétel, illetve a 
változásnak kizárólag 
pozitív hozománya le-
gyen- mondta el a város 
álláspontját a Dobó lakó-
telepi Szivárvány óvoda 
(tagintézmény) tervezett 
fenntartó váltásával kap-
csolatban Dobó Zoltán 
polgármester az elmúlt 
hét szerdán tartott szülői 
fórumon a városi mozi-
ban. 

A rendezvény célja az volt, 
hogy az érintett szülők vá-
laszt kapjanak felmerült 
kérdéseikre, illetve véle-
ményt formáljanak arról, 
hogy az átadás-átvételi fo-
lyamat megtörténjen vagy 
sem. 
A fórum előzménye, hogy 
a Veszprémi Főegyházme-
gye a közelmúltban azzal a 
szándékkal kereste meg a 
tapolcai önkormányzatot, 
hogy egyházi fenntartásba 
átvenné a lakótelepi óvo-
dát, majd a városrész egy 

város által kijelölt helyén 
építene egy újat a jelenlegi 
helyett.  Az egyeztetési fo-
lyamat részeként jött létre 
a szülői fórum, amelyben 
az érintetteknek lehetősé-
gük nyílt kérdéseket intéz-
ni az illetékesek felé, illetve 
a város és az egyházmegye 
képviselőit meghallgatni a 
témában. Az érsekség ré-
széről elhangzott, hogy az 
oktatás állami feladat, de 
az egyházak Magyarorszá-
gon intézményfenntartó 
jogokkal rendelkeznek, 
megadva ezzel a szülők-
nek a lehetőséget arra, 
hogy vallási nevelésben 
részesíthessék gyermeke-
iket az óvodai ellátásban 
is. Ugyanakkor az egyház 
fenntartói igényének talál-
koznia kell a szülők akara-
tával, a város szándékával 
és fejlesztési céljaival is. 
Az érsekség úgy látja, hogy 
egy új egyházi óvoda létre-
jötte pozitív fejlemény le-
het minden tekintetben, a 
város, a térség és a közvet-
len érintettek szempont-
jából egyaránt. A tervek 
szerint (amennyiben az 
egyeztetési folyamat siker-
rel zárul) szeptembertől 

már egyházi fenntartás-
ban, de egyelőre a jelenlegi 
helyén folyhat az óvodai 
ellátás, az új óvodai épület 
felépítésére 1.5-2 év múl-
va kerülhetne sor legha-
marabb. Szülők irányából 
számos kérdés érkezett az 
egyház képviselőihez, az 
első az volt, hogy mennyi-
ben változik majd a gyer-
mekek nevelése, egy-egy 
óvodai napja, ha katolikus 
óvoda lesz az intézmény. 
A válaszban elhangzott, a 
hazai óvodai nevelés alap-
programja határozza meg 
elsősorban, hogy milyen 
oktatási-nevelési munka 
folyjon a falak között. A 

napirend, az élet teljesen 
hasonló ahhoz, ami az ön-
kormányzati intézmények-
ben zajlik, azonban keresz-
tény tartalommal látják el a 
nevelési folyamat elemeit, 
például bibliai történeteket 
hallgatnak, ismernek meg 
a gyerekek, étkezésekkor 
asztali áldást mondanak, a 
délutáni pihenő előtt pedig 
rövid imádság hangzik el. 
Kérdés érkezett arra vo-
natkozóan is, hogy újra be 
kell-e íratni a gyerekeket 
az óvodába amennyiben 
szeptembertől azt átveszi 
az egyház. Elhangzott, aki 
azt szeretné, hogy a gyer-
meke továbbra is a jelen-

legi intézménybe járjon, 
annak nincs teendője, az 
intézmény dolgozóinak 
azonban nyilatkozniuk 
kell, hogy az új fenntartó 
alkalmazásában folytat-
ják-e a munkát, esetük-
ben új munkaszerződések 
születnek majd. Az intéz-
ménybe járó gyermekek 
esetében és érdekében pe-
dig az átállást a fokozatos-
ság elve alapján valósítják 
meg, a cél, hogy ne okoz-
zanak törést vagy zavart a 
gyermekek fejlődésében. 
A teljes átalakulás így két- 
három évet is igénybe ve-
het- derült ki számos, a 
témát érintő kérdés mellett 
a szülői fórumon, amelyet 
a bizalom légköre jellem-
zett, direkt kritikai észre-
vétellel, illetve tiltakozással 
senki nem élt a jelenlévők 
közül./tl/

Fórum a Szivárvány óvoda egyházi fenntartásba vételéről

Szülők irányából is számos kérdés érkezett az egyház 
és a város képviselőihez                                         Fotó: mr



Az alábbi olvasói levelet 
egy Dobó lakótelepen élő 
olvasónk küldte decem-
ber második felében. Ne-
vét nem szeretné, ha ki-
írnánk, amint fogalmaz,  
jó szándék vezérli, az 
„írás megállapításai mi-
att talán mérgesen nézne 
rá néhány szomszédja”. 
Íme a levél, amit annak 
hosszúsága és nem csak 
a felvetett kérdést érintő  
tartalma miatt rövidítve 
adunk közre:

Köszönjük a Tapolcai Új-

ságot, színvonalas és szin-
te mindenről tájékoztat 
ami ebben a gyönyörű 
kis városban történik.... 
A december 3-i lapszám 
2. oldalán megjelent írás 
késztetett arra, hogy tol-
lat ragadjak... A Síkos a 
fahíd, zöldterületi parko-
lás, utcán élők... cím alatt 
a városi közmeghallgatá-
son elhangzott parkolással 
összefüggő problémák a 
Dobó István lakótelepen 
is jelen vannak. A Viszló 
utcában egyenesen tra-
gikus a helyzet! Vannak 

kiépített parkolók, de né-
hányan azt nem veszik 
igénybe, inkább betolat-
nak a fák alá és letapossák 
a pázsitot. A Viszló árok 
mellett, ahol kilenc darab 
parkolóbódé áll és mellet-
te egy hosszú füves terület, 
alkalmas lenne parkolásra, 
csak ki kellene az illetéke-
seknek jelölni a célra. Az 
utolsó háztömb C-épüle-
tének teljes szélességében 
igénybe vették az autósok, 
letapossák a szép gyepet, 
kátyúk keletkeznek a ke-
rekek nyomán, hátratolat-
ván széthordják a sarat a 
járdára. A gyerekek ezen a 
gyalogúton mennek az is-
kolába, a lakók pedig ebé-

dért... Az autósok önzése 
határtalan! Miből gondol-
ják, hogy nekik mindent 
szabad? A parkok és a pa-
dok azért vannak, hogy pi-
henjünk, kikapcsolódjunk, 
nem pedig arra, hogy az 
autókban gyönyörköd-
jünk, mert bizony olyan 

közel jönnek a padokhoz. 
Mi lakók pedig nem me-
rünk szólni... Minden amit 
leírtam valóság, egy sze-
mernyi rosszindulat sem 
vezérelt. Áldott karácso-
nyi ünnepeket, sikerekben 
gazdag új esztendőt kívá-
nok Önöknek!

Olvasóink írják
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Miután egy korábbi cikk 
bemutatta az egyetemi ok-
tatói státuszok rangsorát 
és a doktori címek típusa-
it, érdemes lehet tisztázni 
e sorozat keretében azt is, 
kit nevezünk nyelvésznek, 
és mivel foglalkoznak va-
lójában.
A nyelvészekkel, ahogyan 
minden más szakma kép-
viselőjével kapcsolatban 
is, több sztereotípia és 
tévhit él a köztudatban. 
Az egyik szerint nyelvész 
az, aki sok nyelven beszél. 
Ezt a legszemléletesebb 
módon a következő ha-
sonlattal cáfolhatjuk meg: 
ezt gondolni olyan, mint 
a teológusról/valláskutató-
ról azt gondolni, hogy sok 
vallása van. Egy vagy több 
nyelven beszélni nem je-
lenti annak vagy azoknak 
a nyelveknek a mélyebb 
tanulmányozását, csupán 
néhány ezer szavának és 
fontosabb nyelvtani szabá-
lyainak az ismeretét, jobb 
esetben még stilisztikai és 
egyéb változatait is, példá-
ul azt, hogyan fejezzünk 
ki árnyalatokat, hogyan 
legyünk udvariasabbak, 
lazábbak vagy éppen szi-
gorúbbak egy (idegen) 
nyelven stb. E sztereotípi-

ával összefüggésben gyak-
ran használják a nyelvész 
megnevezést a nyelvtanár 
szinonimájaként is, annak 
ellenére, hogy két külön-
böző típusú munkáról van 
szó. Léteznek persze átfe-
dések is: egy nyelvész sok-
szor nyelvtanár is, ha pél-
dául angol nyelvészként, 
amellett, hogy kutatja az 
angol nyelv valamely szeg-
letét, nyelvfejlesztő szemi-
náriumokat is tart angol 
szakos egyetemistáknak, 
vagy akár más diákoknak 
vagy felnőtteknek. 
Egy másik, összetett szte-
reotípia a nyelvészekről, 
hogy kijavítják, sőt ke-
resik is mások nyelvtani 
hibáit, és éles kritikával 
illetik azokat, akik vétenek 
„a”magyar nyelv (vagy má-
sik általa ismert nyelv) sza-
bályai ellen, miközben ők 
maguk sosem hibáznak, 
minden szituációban min-
denkivel szemben ugyan-
olyan „szépen” beszélnek, 
és az adott nyelven létező 
és valaha létezett vala-
mennyi szó jelentését is-
merik. Tekintettel azonban 
arra, hogy a spontán be-
széd tele van olyan, egyéb-
ként természetes jelensé-
gekkel, amelyek lejegyezve 
hibás mondatokat mutat-
nának (pl. egyes számban 
elkezdett mondat többes 
számban befejezve), ezek 
a nyelvészek beszédében 
is előfordulnak. Hiába 
használják sok embernél 
tudatosabban anyanyelvü-
ket vagy egy másik, általuk 
kutatott nyelvet, hiába tud-
nák hosszasan magyarázni 
egy-egy nyelvi jelenség 
hátterét, emberi lényként 
az ő agyuk sem mentesül 
olyan folyamatoktól vagy 
éppen fáradtságtól, ame-
lyek úgynevezett megaka-

dásokat (például néma 
vagy „ööö” hangokkal ki-
töltött szünetet, nyújtott 
kezdést, szó- vagy szótag-
ismétlést) eredményeznek 
mindennapi beszédükben. 
Hasonlóan „lehetetlen 
küldetés” volna az is, hogy 
minden szót ismerjenek, 
már csak azért is, mert a 
pontos szám nem is mond-
ható meg. A szavak ugyan-
is a nyelv leggyorsabban 
változó részei, hiszen azok 
reagálnak leggyorsabban 
a világ változásaira: akár 
naponta születhetnek új 
szavak új felfedezésekre, 
technikai újításokra, a fia-
talok szlengje pedig külö-
nösen gyorsan és előszere-
tettel alkot újdonságokat. 
Gondoljunk csak arra, 
hogy saját életünk során 
is milyen sok új magyar 
szóval kellett már megis-
merkednünk, és az közel 
sem az összes újonnan 
megjelent szó az elmúlt 
évtizedekből. Irreális elvá-
rás akár egy nyelvésztől, 
akár mástól az is, hogy a 
nyelv többezer éves törté-
nete során valaha létező, 
mostanra archaizálódott, 
azaz visszaszorult vagy 
egyenesen kihalt szavakat 
is mind ismerje, vagy a 
különféle nyelvjárások va-
lamikori, illetve jelenleg is 
használatos minden egyes 
tájszavát. És nincs is ilyes-
mire szükség. Viszonyí-
tásul: az 1960-as években 
megjelent Magyar értel-
mező kéziszótárban 58.000 
címszó található. Napjaink 
grandiózus vállalkozása, A 
magyar nyelv nagyszótára 
kötetei pedig folyamatosan 
jelennek meg: a 20 kötetes-
re tervezett munkából egy-
előre 8 látott napvilágot, 
és mintegy 110.000 ezer 
címszót kíván feldolgozni 

úgy, hogy nemcsak a mai 
szókészletből, hanem az 
elmúlt 230 év szókincséből 
is merít. 
A nyelvész mint mások 
hibáit kijavító személy 
sztereotípiája talán a leg-
erősebb a fentiek közül. 
Ennek alapja, hogy a ma-
gyar médiában évtizedek 
óta létezik az a műsortí-
pus, amikor egy nyelvész 
tanácsokat ad nézői leve-
lekre válaszolva vagy csak 
az utcán megfigyelt nyelvi 
jelenségeket magyarázva. 
Ezek a tanácsok általában a 
nyelvtankönyvekben leírt 
köznyelvi magyar nyelv-
változat szabályai szerint 
hangoztak és hangoznak el, 
és jóval nagyobb hangsúlyt 
kaptak, mint azok a mon-
datok, amikor az éppen 
felkért nyelvész azt is meg-
jegyezte/megjegyzi (ha 
releváns), hogy bizonyos 
helyzetekben más forma 
is lehet helyes. A magyar 
köznyelv szabályai szerint 
például helytelen a „meg-
kérdezem, nem-e késik a 
vonat” mondat, ám van-
nak olyan nyelvjárások, 
amelyek szabályrendszere 
szerint bizony ez a helyes 
forma, így olyan közegben 
az ettől való eltérés sértené 
az ottani normát. A nyelv-
járások nem alávalóbb vál-
tozatai egy nyelvnek nyelvi 
szempontból, csupán nem 
azokat használjuk hivata-
los helyzetekben, hanem 
a köznyelvet. Ha köznyel-
ven fejezzük ki magunkat, 
mindenki úgy ért ben-
nünket, ahogyan szánjuk, 
mert az nem tartalmaz 
olyan szavakat, kifejezé-
seket, amelyek egy máshol 
élő számára ismeretlenek 
vagy más jelentésűek le-
hetnek. Ezért tanuljuk ezt 
az iskolában is. Ettől azon-

ban a mindennapokban 
nem jobb, mint az a válto-
zat, amit azon a környéken 
használunk a családunk, 
ismerőseink, kollégáink 
körében, ahol felnőttünk 
és/vagy ahol élünk. 
Amikor tehát egy nyel-
vész a köznyelvtől eltérő 
kiejtést, szót, nyelvtani 
formát, vagy éppen egy 
megakadást vagy akár 
egy tényleges hibát hall 
valakitől, nem arra fog 
gondolni, hogy az illető 
helytelenül beszél, hanem 
csupán megfigyeli a be-
szédmódját. Nem von le 
messzemenő, negatív kö-
vetkeztetéseket szellemi 
képességeit és anyanyelvi 
tudását illetően sem, ha-
nem átgondolja, mi miatt 
mondhatta úgy az illető. 
Vagy észre sem veszi, mert 
éppen másra összpontosít 
– hiszen ő is ember. (Foly-
tatjuk.)
A jelen írást Pusztai Fe-
renc tanár úr emlékének, 
egyetemi szakdolgozatom 
egyik témavezetőjének 
ajánlom, aki pályám kez-
detétől rajtam tartotta óvó 
tekintetét, és még ezeket a 
cikkeket is figyelemmel kí-
sérte, mostanáig.

Dr. habil. Parapatics 
Andrea nyelvész, egyetemi 
docens

„A cikk az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
ÚNKP-21-5 kódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Prog-
ramjának a Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési és Innová-
ciós Alapból finanszírozott 
szakmai támogatásával ké-
szült. A szerző a cikk elké-
szítésekor a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíjá-
ban részesült.”

Ki a nyelvész? (I. rész) „PUSZTAI FERENC TANÁR ÚR EMLÉKÉRE”
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Nyílt napot tartott a vívóklub
Az év végéhez közeledve, 
a két ünnep között, nyílt 
napot tartott a Tapolca 
Vívóklub a Szalay Gyön-
gyi Vívóteremben, mely-
re sok érdeklődő fogad-
ta el a meghívást, akik 
Siklósi Gergely olimpiai 
ezüstérmes párbajtőrö-
zővel is találkozhattak.

Kovács Balázs, a vívó-
klub elnöke elmondta, 
hogy szeretették volna 
megmutatni a nemrég 
felújított és átadott vívó-
termet a vívásra fogékony 
érdeklődőknek, akiknek 
nagy részét a közelmúlt-
ban indított iskolavívás 
programban résztvevő 
általános iskolások tették 
ki, de akadtak olyanok is, 
akik itt találkoztak elő-
ször a sportággal. Az el-
nök rendkívül sikeresnek 

értékelte a Nagyboldog-
asszony Római Katolikus 
Iskolában és a Batsányi 
Tagintézményben indított 
vívásoktatást, ahol heti 
egy alkalommal ismer-
kedhetnek meg a kisis-
kolások az alapokkal. Az 
esemény sztárvendége 
Siklósi Gergely volt, akit 
az első pillanattól kezdve 
körülrajongtak a vívó-
palánták, közös fotókat 
kértek, sporttörténeteket 
hallgattak tőle és olimpi-
ai ezüstérmét is megcso-
dálhatták. Kovács Balázs 
elismerően beszélt az új 
edző, Keszler Dávid mun-
kájáról, aki hatalmas elán-
nal és lendülettel vetette 
magát a munkába. Elsőd-
legesen a létszám növelé-
se volt a cél, de emellett 
természetesen az eredmé-
nyességre is nagy hang-

súlyt fektetnek a klubnál.
Kovács Dániel, junior kor-
osztályban kiérdemelte a 
jogot, hogy kiutazzon az 
olaszországi Világkupára, 
Udinébe. Ehhez az orszá-
gos ranglistán kellett jól 
szerepelnie és Dani hozta 
is az eredményeket, pél-
dául megnyerte a felnőtt 
vidékbajnokságot Szol-
nokon, a Junior Országos 
Bajnokságban pedig har-
madik helyezést ért el. A 
kisebbek korosztályából 
a klub négy versenyzője 
kapott meghívót orszá-
gos edzőtáborba, melyet 
Budapesten tartottak. Az 
olaszországi Világkupát 
január második hétvégé-
jén rendezték Udinében. 
A nagyon erős mezőnyű 
versenyen Kovács Dániel 
meggyőzően és magabiz-
tosan vívott.
Ahogy már megszokhat-
tuk, a férfi párbajtőrözők 
mezőnyében néha már 
a csoportküzdelmek so-
rán is a “túlélés” a cél. A 
tapolcaiak fiatal verseny-
zője 5 győzelem és 1 ve-
reséggel zárta a verseny-
nyitó szakaszát, ezzel a 
csoporteredménnyel ki-
emeltként kapott helyet a 
256-os táblán. A 128-ban 
egy svéd ellenféllel szem-
ben végig dominált, de 
így is az utolsó másodper-
cekig szoros volt az asszó. 

A legjobb 32-be jutásért 
az egyiptomiak fiatal ver-
senyzőjével, Elsayed-el 
kellett megküzdeni. A 
tokiói Olimpiát is meg-
járt tehetség sajnos ezen 
a versenyen túl nagy falat 
volt Dani számára, de re-
méljük, hogy a következő 
nemzetközi világkupán 
Szerbiában szépíteni tud 
ellene. Dani élete első vi-
lágkupa versenyét a több 
száz fős mezőny 40. he-
lyén zárta. Siklósi Gergely 
örömét fejezte ki, hogy 
a vívóterem újra meg-
telt élettel és egyre több 
fiatal választja a pástot. 
Szerencsésnek nevezte a 
mostani fiatalokat, hiszen 
profi körülmények között 
edzhetnek. Visszaemlé-
kezett sportpályafutása 

elejére, amikor is egy éves 
iskolai alapozást követő-
en kerülhetett csak igazi 
vívóterem közelébe, tulaj-
donképpen addig el sem 
tudta képzelni, hogy néz 
ki egy pást valójában. Az 
első pillanattól kezdve a 
sportág szerelmese lett. 
Véleménye szerint, aki 
megérti a szabályokat és 
megtanulja a szokatlan 
mozgásformát egy na-
gyon élvezetes és válto-
zatos sportág versenyzője 
lehet. A közös bemelegí-
tést követően, párbajtőrt 
fogtak a kicsik és kipró-
bálhatták milyen egymás 
ellen küzdeni, majd pedig 
érdeklődve figyelték Ger-
gő történeteit múltjáról, 
jelenéről és a sportágban 
elért sikereiről. /hg/

Siklósi Gergely szívesen segít a vívóklubnak a sportág 
népszerűsítésében                                                      Fotó: hg

A nyílt nap elérte célját, sokan megismerhették a 
sportág sajátosságait                                                 Fotó: hg

A Kazinczy Ferenc tagin-
tézményben szervezett, 
Fiú Serdülő Bajnokság 
IV. fordulójában, az 
Oroszlány csapata felett 
aratott magabiztos győ-
zelemnek köszönhetően, 
az U14-es fiúk bent ma-
radtak a „B” csoportban.

MVM-OSE Lions U14/B 
– Tapolcai Tigrisek 38:71. 
Pontszerzők: Bódis Bo-
tond 30/6, Hobok Ba-
lázs 16, Keller Adrián 8, 
Molnár Barnabás 4, Ifju 
Zalán 4, Décsey Csaba 
3, Hegyi Márk 2, Fodor 
Gergő 2, Takács Kornél 
2. Edző: Csikós Tibor. 

Az U14-es lányok meg-
nyerték az Ény-i régió 
„A” csoportját. Tapolca, 
Oroszlány és Sopron csa-
patai tudtak győzelmeik-
kel bejutni a bajnokság 
legerősebb csoportjába. 
A tapolcai lányok előbb 
az eddig első OSE ellen 
nyertek, majd a Dara-
zsak ellen is remekeltek. 
Tapolcai Párducok – 
MVM-OSE Amazonok 
86:65. Pontszerzők: Ko-
vács Viktória 48, Pálosi 
Laura 20, Oruci Júlia 12, 
Oruci Jessika 2, Szánti 
Bibiána 2, Somogyi Réka 
2. Soproni Darazsak 
Akadémia/B – Tapolcai 
Párducok 51:75. Pont-
szerzők: Pálosi Laura 
32/6, Kovács Viktória 
21, Oruci Júlia 11, Szánti 
Bibiána 5, Zengői Laura 
4, Diósi Csenge 2. Edző: 
Csikós Tibor. A serdülő 
lányok az „A” csoport 
megnyerésével, a baj-
nokság negyedik fordu-
lójában az első helyen 
állnak. /hg/

Újévi kosárlabda sikerek

Sikeresen kezdték az új évet a TVSE Kosárlabda Szak-
osztályának csapatai.                      Fotó: helyszíni felvétel

A ködös, borongós időjárás ellenére is százan regiszt-
ráltak a négy évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Szalay Gyöngyi emlékére szervezett emlékfu-
tásra szilveszterkor. A közös bemelegítést követően a 
gyerekek az Alsó - tó partján futottak, míg a felnőttek 
egy körülbelül 4 km-es távot teljesítettek.          Fotó: hg

Az olimpikon emlékére

PÁRBAJTŐR
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A szitáló köd, de később 
az eső sem szegte ked-
vét senkinek. 17 csapat 
részvételével rendezték 
meg az idei, immár ki-
lenc éve töretlen nép-
szerűségnek örvendő 
kolbásztöltő versenyt 
Tapolcán december 30-
án.

Az év végi malackodás 
elnevezésű programba 
ezúttal a korábban el-
maradt forraltbor-főző 
versenyt is beintegrál-
ta a szervező Tapolca 
Kft. csapata, sokan ezért 
mindkét kategóriában 
megmérettették ma-
gukat. A legfinomabb 
forraltbor elkészítéséért 
cserébe idén a Zalaszán-
tói Borbarátok állhattak 
a dobogó legfelsőbb fo-
kára, a legízletesebb, leg-
szebb állagú és tálalású 

sültkolbászért járó első 
díjat viszont a Tapolcai 
Trappolók futószakosz-
tály kolbásztöltő csapata 
nyerte el. 31-én, a hagyo-
mányos óévbúcsúztató 

városi programokra, a 
Szalay Gyöngyi Emlék-
futásra és a XI. Szilvesz-
teri Malom-tó úszásra 
várták az érdeklődőket 
reggel kilenc órától. /tl/

Kolbászok sültek, borok forrtak

Az idei kolbásztöltő verseny legjobbja a Tapolcai Trap-
polók csapata a dobogó legfelső fokán                 Fotó: tl

16 éve zárt be a laktanya
Minden év utolsó napján, 
ünnepélyesen, mégis sze-
rény külsőségek között 
tartott baráti összejöve-
telen emlékeznek meg 
az érintettek a Tapolcai 
Kiképzőközpont bezárá-
sáról a Dobó lakótelepi 
hadtörténeti emlékpark-
ban. 

Az idei eseményen, amely 
hagyományosan a Tapol-
cai Honvéd Kulturális 
Egyesület szervezésében 
zajlik immár 2006 óta, 
Horváth Gábor a szerve-
ző egyesület elnökeként 
köszöntötte a megjelent 
egykor itt szolgáló kato-
nákat. Elmondta, a lak-
tanyát 2005. december 
31-én zárták be és 2006. 
január elsején törölték, 
mint kiképző központot, 
ezzel pedig megszakadt az 
1936-tól 2006-ig terjedő 
tapolcai helyőrségi múlt 
is. Az eseményen immár 
nyolcadik alkalommal vett 

részt Dobó Zoltán polgár-
mester, aki örömét fejez-
te ki, hogy vannak, akik 
életben tartják a Tapolcán 
megszűnt három alaku-
lat emlékét. Beszédében 

a katonaság, a laktanyák 
szerepét és jelentőségét 
méltatta a magyar társa-
dalom és Tapolca város 
korabeli életében. A részt-
vevők később név szerint 
megemlékeztek a tapolcai 
alakulatok elhunyt veze-
tőiről, majd baráti beszél-
getés, eszmecsere mellett 
felelevenítették aktív kato-
nai életük, hivatásuk em-
lékeit. /tl/

Horváth Gábor: Egy hetven évig tartó helyőrségi időszak 
szakadt meg a kiképző központ bezárásával     Fotó: TVT

A honvédség
jelenléte
évtizedekig
jelentősen
befolyásolta
Tapolca életét


