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Az Ikarus legenda
Tapolcán is tovább él…

Ahogy a görög Ikarosz 
a magasság utáni egyre 
nagyobb sóvárgásában, 
naptól olvadt szárnyak-
kal aláhullt, úgy a mi 
klasszikusan szögletes 
Ikarusunk is utolsó kor-
mos füstjét kipöfékelve 
eltűnt a közutakról. Köz-
ben azért néhány szeren-
csés példány feltámadt és 
eleven legendaként eljött 
közénk, mintha mindig 
is velünk lett volna, pedig 
már az elektromos jövő is 
bekopogott a márkához.

Talán nem túlzás kije-
lenteni, régi majálisokat 
idéző, nagy országos ér-

deklődés mellett zajlott 
az immár 3. alkalommal 
Tapolcán megrendezett 
egész napos nemzetközi 
Ikarus-találkozó május 
7-én, szombaton. Nálunk 
jártak ismét a történelmi 
jelentőségű autóbuszok, 
az Ikarus 55-östől a 200-as 
és a 300-as járműcsaládon 
át, az egyedi darabokig, de 
az új elektromos járgány is 
bemutatkozott. Megtud-
tuk, 2020-tól, új rendszer-
ben, összehangoltan ren-
dezik meg a hazai Ikarus 
találkozókat.
 ... Folytatás az 4. oldalon 
Retro hangulatban cím-
mel... Fotó: tl

A magyarországi buszgyártás
matuzsálemei és ifjabb prófétái A Tapolcai Bárdos La-

jos Általános Iskola 
Batsányi János Magyar 
– Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagintézmény-
ben koszorúzással, az 
intézmény névadójá-
nak verseivel, néptánc 
előadással és ünnepi 
gondolatokkal nyitot-
ták meg a Batsányi-hét 
rendezvénysorozatot, 
amely a diákok megyei 
helyesíró versenyével 
folytatódott az elmúlt 
héten.

Az eseményen az iskola 
vezetője, tanulói és pe-
dagógusai mellett, Dobó 
Zoltán polgármester, Pus-
kás Ákos és Pass Sándor 

alpolgármesterek, Bajner 
Imre, a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola igazgatója és 
dr. Décsey Sándor, a Wass 

Albert Könyvtár és Múze-
um igazgatója is részt vett. 
...Folytatás a 5. oldalon A 
jók sírodban is... címmel...

Koszorúzás Batsányi szobránál                              Fotó: tl

Batsányi Jánost nem felejti a város
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Amint arról a Tapolcai 
Újság április 22-i lapszá-
mában már röviden be-
számoltunk, értékes, régi 
szentképek újultak meg a 
Nagyboldogasszony Ró-
mai katolikus templom-
ban az elmúlt hetekben. 
Pák András szobrászmű-
vész, restaurátor nagyon 
szép munkát végzett- 
mondta el lapunknak a 
helyszínen Csonka Nán-
dor esperes, plébános a 
napokban.

– Azt gondolom, őseink 
hallatlan értékeket hagy-
tak ránk itt, a mi plébáni-
ánkon is. A régi tapolcaiak 
tudják, hogy valamikor egy 
szószék ékesítette a temp-
lomot, amelyet nagy való-
színűséggel a II. Vatikáni 
Zsinat idején (1962-65), az 
egyház liturgikus átalakítá-
sakor bontottak le. Nagyon 
örültünk, amikor néhány 
elemét megtaláltuk ennek 
az értéknek, kerestünk hát 
egy restaurátort, aki vál-
lalta a felújítást. Végül Pák 
András szobrászművész, 
restaurátor munkájának 
eredményeként helyezhet-
tük el a négy evangélista 
domborművét az oldalká-
polnába. Aki látta, bizo-
nyíthatja, hogy gyönyörű-
ek lettek! Ezékiel  próféta 
nagy látomásából, a négy 

élőlény víziójából született 
szimbólumokról ismerhet-
jük fel személy szerint az 
evangélistákat. Lukácsnál 
a bika szimbólum, Szent 
Jánosnál a sas jelenik meg. 
Máté evangélistát az an-
gyalról, míg Márkot az 
oroszlán szimbólumról is-
merhetjük fel- elevenítette 
fel az egyházi szimbolikát a 
tapolcai esperes, plébános. 
Csonka Nándor lapunknak 
elárulta azt is, szívügye, 
hogy a helyi egyházközös-
ség részére a jövőben egy 
közösségi tér jöjjön létre 
a plébánia területén. – Kis 
lépésekben tudunk halad-
ni, jelenleg az épületein-
ket járom körbe, hogy mit 
tudunk belőlük kihozni. 
Fontos, hogy megfelelő 
funkciót tudjunk hozzá-
rendelni az elképzelések-
hez, de mellette költségha-
tékonyak is legyünk majd. 
Felmerült, hogy a plébánia 
udvarán az egyik olyan 
épületet (napraforgós 
épület) újítsuk fel, amely 
korábban is közösségi tér-
ként működött. Az érsek-
ség már egy kisebb összeg-
gel hozzájárult a célhoz, de 
saját forrást is felhasznál-
nánk. Bízom benne, talán 
az önkormányzat segítsé-
gét is megkapjuk hozzá- 
fogalmazott.
/írás, fotó:Töreky László/

Nagycsütörtökre új ruhába 
öltöztek az evangélisták

Csonka Nándor esperes büszke az elkészült szentképekre

Giro d’ Italia Kaposvár-Balatonfüred szakasz
/Balatonederics, 2022.05.08 16 óra 10 perc/ A 
mezőny a 71-es úton Gyenesdiás, Balatongyörök, 
Szigliget érintésével száguldott tovább Badacsony 
irányába.                                                          Fotó: Töreky 

A VÁROS KITÜNTETETTJEI
Közművelődésért kitün-
tetést vehetett át az idei 
város napjára szervezett 
ünnepségen Vasáros Fe-
rencné, aki 1982-től meg-
szakítás nélkül dolgozik a 
tapolcai könyvtárban. 

A részletes méltatásban el-
hangzott, munkája és gyer-
mekeinek nevelése mellett 
könyvtári szakkollégiumi 
képzés keretei között szer-
zett általános iskolai tanító 
oklevelet az Apáczai Csere 
János Főiskolán. Szakmai 
felkészültsége, tájékozott-
sága sokrétű, a gyermek-
könyvtári szakmai munka 
számos különböző terüle-
tén szerzett képzettséget, 
tapasztalatokat, jártasságot 
az elmúlt évtizedekben. 
2002-ben részt vett az Eöt-
vös Károly Megyei Könyv-
tár szervezésében lezajlott 
„Gyermekek és gyermek-
könyvtárak az ezredfor-
dulón” című továbbkép-
zési programon. 2006-ban 
ECDL- jogosítványt szer-

zett. 2008-ban kiválóan 
megfelelt a Hagyományok 
Háza által szervezett, „Ma-
gyar népmese - hagyomá-
nyos mesemondás” című 
továbbképzési program 
vizsgakövetelményeinek. 
2009-ben Információs Tár-
sadalmi Tanácsadó akkre-
ditált képzésben vett részt, 
illetve sikeresen teljesítette 
„A fejlesztő biblioterápia 
alkalmazásának lehető-
ségei a gyerekkönyvtári 
munkában” című akkre-
ditált továbbképzési prog-
ram követelményeit. 2012-
ben elvégezte az MKE által 
szervezett Játéktan tovább-

képzést. Még ugyanebben 
az évben 150 órás angol 
nyelvi képzésben vett részt. 
2019-ben eredményesen 
teljesítette a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár által 
indított, „A könyvtárosok 
szerepe a tanulást támo-
gató könyvtári szolgálta-
tások megvalósításában” 
címet viselő képzést. Év-
tizedek óta tevékenyen 
kapcsolódik be Tapolca és 
környéke nevelési és alap-
fokú oktatási intézménye-
inek pedagógiai munkájá-
ba, rendhagyó könyvtári 
órákkal, foglalkozásokkal, 
tematikus rendezvények-
kel és egyéb programok-
kal segítve az óvodai és 
általános iskolai nevelők, 
oktatók munkáját. Mind-
emellett különböző klu-
bokat vezet. Koordinálja 
az évente megrendezett, 
mára komoly tradíciók-
kal bíró, nagy volumenű 
gyermekkönyvtári rendez-
vények - pl. Magyar Nép-
mese Hete, szavalóverseny 
- előkészítő munkálatait és 
lebonyolítását. Szintén az ő 
nevéhez köthető az évente 
meghirdetett olvasópályá-
zat, az ahhoz kapcsolódó 
vetélkedő és kirándulás. 
Kötelességtudásán, segítő-
készségén, precizitásán túl 
mindig szeretettel, megér-
téssel, türelemmel fordul a 
könyvtárat felkereső gyer-
mekek felé. 

Segítőkész, precíz, 
mindig nagy
szeretettel,
türelemmel
fordul
a könyvtárat
felkereső
gyerekek felé
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Tapolcán számos “műem-
léki jellegű” építménnyel 
találkozhatunk, de a város 
egészen mostanáig  mind-
össze kilenc “műemlék” 
épülettel büszkélkedhe-
tett. A napokban a Lessner 
család közel 2000 négyzet-
méteres, nyolcágú és ösz-
szesen 800 méteres hosz-
szúságú hajdani földalatti 
borospincéje is megkapta 
a műemléki védettséget.

A hírrel kapcsolatban 
Hangodi László főmuzeo-
lógust kérdeztük, aki külső 
szakértője volt a tulajdonos 
és a Tapolcai Értékmegőrző 
Egyesület által elindított, és 
meglepetésre gyorsan, alig 
néhány hónap alatt lezajlott 
folyamatnak.
– Nem a földalatti építmény 
régisége okán, hanem első-

sorban a helyi épített örök-
ségen belüli fajsúlyos helye, 
továbbá a 19. és 20. század 
fordulóján a balatoni bo-
rászatban betöltött egykori 
meghatározó és kiemelke-
dő szerepe miatt döntöttek 
a szakértők a műemléki 
védettség megadása mel-
lett- árulta el lapunknak 
a történész, muzeológus, 
akinek szakvéleménye je-
lentős mértékben hozzájá-
rult a döntéshez. A Lechner 
Tudásközpont (a Minisz-
terelnökség építészeti, épí-
tésügyi, ingatlan-nyilván-
tartási és térinformatikai 
szakmai háttérintézménye) 
munkatársai – akik a mű-
emléki védettséget támasz-
tották alá és a tervezetet 
továbbították az illetékes 
minisztériumba- ugyanis 
többszöri személyes és tele-

fonos konzultációt folytat-
tak a város főmuzeológusá-
val. Hangodi László gazdag 
szakirodalmi, sajtótörténeti 
és történeti források soka-
ságával támasztotta alá a 
hely jelentőségét és az utó-
kor számára történő meg-
őrzés fontosságát.  Elmond-
ta, a Lessner Sámuel által 
épített pincerendszert egy-
kor európai hírnév övezte, a 
város vendégei mint Tapol-
ca nevezetességét tekintet-
ték meg.
Tulajdonképpen “a bol-
dog békeidőkben” a 
tavasbarlang mellett ez 
a pincerendszer volt az, 
amellyel az idelátogató 
külföldiek előtt, akár angol 
cserkészek, norvég sportlo-
vasok, vagy török vendégek 
voltak, mindig büszkélked-
hetett Tapolca. A műemlé-
ki védettség gyakorlatilag 
azt is jelenti, hogy alapvető 
építészeti beavatkozásokat, 
átalakításokat nem lehet a 
pincerendszeren végrehaj-
tani, gondoskodni kell az 
építmény állagmegóvásá-
ról, szükség szerinti kar-
bantartásáról, ugyanakkor 
elvégezhetők a szükséges 
helyreállítási munkálatok, 
illetve turisztikai látványos-
ságként továbbra is hasz-
nosítható, bemutatható. 
Megtudtuk, egy helytörté-
neti és vallástörténeti szem-
pontból is jelentős magán-
tulajdonban álló tapolcai 
építmény, konkrétan a haj-
dani ózsinagóga épülete is 
jelenleg műemléki elbírálás 
alatt áll. /Írás Töreky László, 
fotó Tapolcai Értékmegőrző 
Egyesület/

Műemléki védelmet kapott
a tapolcai Lessner-pincerendszer

Hangodi László bemutatja a város vendégeinek a ma már műemlék pincét

Hivatalosan is bejelentette 
visszavonulását és átadta a 
stafétát két fiatal tagtárs-
nak Tihanyiné Bálint Zsu-
zsanna, a Tapolcai Amatőr 
Képzőművész Kör művé-
szeti vezetője. A csoport 
nagy érdeklődés mellett  
lezajlott minapi közös ki-
állításának megnyitóján a 
leköszönő körvezető meg-
ható gondolatokkal bú-
csúzott. A város nevében 
Dobó Zoltán polgármester 
méltatta a helyi amatőr 
képzőművészek visszavo-
nuló mesterét. 

A tárlatnyitó közönségét, 
a kiállító helyi alkotókat 
Barczáné Tóth Boglárka, a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ vezetője köszön-
tötte. Ő osztotta meg a hírt 
a jelenlévőkkel: Tihanyiné 
Bálint Zsuzsanna 12 év után 
távozik a csoport éléről és 
átadja feladatait két utód-
jának, a művészeti vezetést 
vállaló Somogyiné Varga 
Anikónak és a jövőben a 
szervezési feladatokért fe-
lelős Sütő-Németh Hajnal-
kának. A TÁMK igazgatója 
hangsúlyozta, Tihanyiné 
Bálint Zsuzsanna peda-
gógusként bizonyított, de 
nyugdíjba vonulása után 
sem hagyott fel a festészet-
tel és a tanítással, hiszen 
2007-ben képzőművész-
kört alapított és az élére 
állt. – Zsuzsi ars poétikája 
mindent elárult orientá-
ciójáról: “művészet nélkül 
élni lehet, de minek”. Min-
dig fáradhatatlanul vibrált, 
tele volt tervekkel, nem 
véletlen, hogy az Ablaka-
ink-című megyei kiállítást 
is ő álmodta meg és az sem, 
hogy 2020-ban átvehette a 
Tapolca Közművelődéséért 
kitüntetést…- fogalmazott.
Dobó Zoltán polgármester 
a város nevében köszönte 
meg az alkotókör távozó ve-
zetőjének, hogy a szárnyai 
alá vette és gondoskodott 

amatőr művész csapatáról, 
a sok-sok munkát, lelkese-
dést és szeretetet amit a mű-
vészeti csoportba belevitt.   
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna 
meghatottan köszönte meg 
a méltatásokat és a kiállítást 
is megnyitva, többek között 
szeretett képzőművészkö-
réről, a művészethez és az 
élethez való személyes vi-
szonyáról fogalmazott meg 
gondolatokat. Elmondta, 
a most kiállított alkotások 
bizonyítják, hogy honnan 
indultak és milyen magas-
ra jutottak a kör tagjai, akik 
már a megye több nívós ki-
állítóhelyén, köztük Ajkán 
is bizonyították, hogy ama-
tőrként a csúcsra jutottak. – 
Pedig tényleg nagyon alulról 
indultunk 12-13 éve. Elő-
ször nem csináltunk mást, 
csak megtanultunk portrét 
rajzolni, ami mindennek az 
alapja. A kezdeti kihívással 
emberesen megküzdöttek 
alkotóink. Ezt követően 
bevezettük a rendszeres 
előadásokat, ahol 40 éves 
pályafutásom összes meg-
szerzett ismeretét igyekez-
tem összeszedni és átadni. 
Közös tárlatunk képeinek 
számos technikája, sokszí-
nűsége és minősége erről az 
átadott és elsajátított képző-
művészeti tudásról árulko-
dik. Az amatőr művészeket 
szokásos lenézni, pedig a 
művészeti produkció mi-
nőségét nem a diploma 
határozza meg, hiszen kö-
zépszerű alkotók sokasága 
létezik papírral a zsebében, 
a mi körünkben pedig való-
di tehetségek alkotnak. Al-
kotunk és ezzel emelkedünk 
a bioszféra fölé, ezért kell 
büszkének lenni és szeret-
ni önmagunkat – osztotta 
meg útravalóul gondolatait 
a jelenlévőkkel a leköszönő 
művészeti vezető, aki végül 
“A szeretet…” című versé-
nek felolvasásával is meg-
ajándékozta a jelenlévőket. 
/Töreky László/

A kiállításon búcsúzott
a művészeti vezető

Vers és festmény ajándékba a búcsúzó vezetőtől Fotó:tl
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...Folytatás a címoldalról...
Megtudtuk, 2020-tól, új 
rendszerben, összehangol-
tan rendezik meg a hazai 
Ikarus találkozókat, Folyá-
son, Tapolcán és már  Bu-
dapesten is, az Aeropark 
repülőmúzeumban vonul-
tatják fel az Ikarus gyár 
legendás típusait. Tapolcán 
2016-ban rendeztek elő-
ször Ikarus találkozót azzal 
a céllal, hogy Magyarország 
nyugati felében is legyen 
egy olyan esemény, ame-
lyen felvonulhatnak a ma-
gyar buszgyártás féltve őr-
zött kincsei. Az esemény a 
németországi Ikarus-talál-
kozó “testvérrendezvénye”, 
ez azt jelenti, hogy páros 
években Magyarországon, 
páratlan években pedig 
Németországban tartanak 
nemzetközi Ikarus-talál-
kozót. A szervezők ezúttal 
is kitettek magukért, közel 
80 veterán magyar, német, 
lengyel, angol… tulajdon-
ban lévő Ikarus autóbusz 
foglalta el városunkban a 
Kisaludy Sándor és az Ady 
Endre utca találkozását, a 
Köztársaság- tér melletti 
utcákat. Buszos felvonulás 
a Káli-medencében, vá-

roskerülő buszozás az öreg 
csodákkal, óriás sör- és 
gasztrosátor, fúvós zene-
kari élőzene, tombolasor-
solás, konzervként pedig a 
hatvanas-hetvenes-nyolc-
vanas évek slágerei hozták 
a vidáman nosztalgikus  
életérzést. Érdemes volt 
tehát kilátogatni a hazai 
buszgyártás nemzetközi 
hírű, ma is működőké-
pes aggastyán és fiatalo-
san öreg büszkeségei, a 
jó programok miatt, de 
többek között a korabeli 
zenékkel megtámogatott 

retro hangulat kedvéért 
is… Az eseményt Farkas 
Beni, a Rádió 1 műsorve-
zetője ajánlotta a jelenlé-
vők figyelmébe, aki fel-
konferálta  Dobó Zoltánt is 
valamivel kilenc óra után. 
A polgármester a ren-
dezvényt megnyitva arra 
kérte a látogatókat, hogy 
csodálják meg a szebbnél 
szebb, ritkábbnál ritkább 
Ikarusokat és emlékez-
zenek azokra az időkre, 
amikor Magyarországon 
még világhírű buszgyártás 
folyt, amikor autóbuszaink 
nem csak a “baráti” orszá-
gokban, de számos egyéb, 
köztük nyugat-európai, 
amerikai utakon is meg-
állták a helyüket. Ugyan-
akkor a Tapolcára távolról 
érkezetteknek azt ajánlot-
ta, hogy a buszok mellett 
csodálják meg a várost is, a 
barlangot, a tópartot, ebé-
deljenek, kávézzanak, érez-
zék jól magukat és jöjjenek 
vissza máskor is, hiszen – 
mint fogalmazott- Tapolca 
buszok nélkül is egy ven-
dégváró csodahely kedves 
emberekkel, szép környe-
zettel, a Balaton közelségé-
vel. /Töreky László/

Ikarussal retro hangulatban

Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg a rendezvényt Fotó:tl

A retro muzsika ugyan hangszórókból szólt, de az iga-
zi élmény a fúvósok térzenéje volt.                       Fotó: tl

Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes moz-
galma. Idén is csatlakozott városunk,  helyi civil szervezetek tagjai, önkormányzati 
képviselők, az ügyet fontosnak érző magánszemélyek járultak hozzá, hogy a Lidl 
parkoló és az új köztemető között, a veszprémi út és a bicikliút környéke megtisz-
tuljon a szeméttől. /tl/

 „Vitézek, mi lehet ez széles 
föld felett
  szebb dolog az végeknél?”

Iskolánkból az 5-6. osz-
tályos tanulók maroknyi 
csapata nagy izgalom-
mal készült testet edzve, 
elmét pallérozva erre 
a napra. A felkészülést 
segítő történelmi segéd-
anyag tanulmányozása 
mellett, korhű lovagi 
jelmezeket is készítettek 
a szülők segítségével- 
mondta el Lakatosné 
Szakmándi Erika tanár-
nő.

– Május 2-án reggel csa-
pataink buszra szálltak és 
meg sem álltak a sümegi 
Ramassetter Vince Álta-
lános Iskoláig, ahol már a 

harcra kész lovagok gyü-
lekeztek, majd erőiket 
egyesítve hosszú sorokban 
vonultak a Sümegi vár alá. 
Itt Sümeg polgármestere 
és a várkapitány köszön-

tötte az érkezőket. A köz-
nevelésért felelős helyet-
tes államtitkár, Kisfaludy 
László, országunk vezető-
inek biztató szavait tolmá-
csolta elszánt csapataink 
felé. A várostrom prog-
ramját, a kihívások telje-
sítésének menetét Kücsük 
Mehemed pasa (Németh 
Zoltán igazgató úr) ismer-
tette. Ezután a táborhelyek 
elfoglalása következett. A 
hadtápos segítőcsapatok, 

a szülők, rögtön munká-
hoz is láttak, tüzet raktak, 
felállították a bográcsokat 
és hamarosan a füsttel 
együtt finom illatok csap-
tak össze Sümeg vára alatt, 
készült a paprikás krump-
li, a gulyásleves a csatában 
megfáradtan, éhesen visz-
szatérő csapatoknak. Előt-
te még, persze az ostrom-
ló seregekre igen komoly 
próbák vártak. A lovagi 
erényekben való kiváló-
ságukat bizonyítandóan 
megmérettettek fizikai 
erejükben (dobócsillag és 
ágyúgolyó hajítás, íjászat, 
sebesültszállítás, várfu-
tás, korhű tánc), elméjük 
pallérozottságáról pedig a 
történelmi TOTÓK meg-
oldásával-honfoglalás, 
Szent László és kora, An-

jouk és a lovagok, a kö-
zépkori egyház témában-
tettek tanúbizonyságot. A 
nemes küzdelem jutalma 
a nap végén, a várkapi-
tány ajándéka, a lovagi 
torna bemutató volt, ame-
lyen kis lovagjaink, ud-
varhölgyeink önfeledten 
szurkoltak a mongol és a 
magyar harcosoknak egy-
aránt. Az eredményhirde-
tésen pedig együtt örültek, 
elismerően tapsoltak a he-
lyezést elért csapatoknak. 
Minden csapat emlékla-
pot kapott, a legjobb nyolc 
pedig ajándékot is átvehe-
tett a szervezőktől.
A nap végén, hiszen a lo-
vagok fáradhatatlanok, 
még a megújult várat is 
meglátogatták.
Végül fáradtan ugyan, de 
felejthetetlen élmények-
ben gazdagon, történelmi 
tudásban, csapatmunká-
ban erősödve tértek haza 
csapataink. Reméljük, jö-
vőre ismét lehetőségünk 
lesz részt venni, tudásun-
kat, rátermettségünket 
bizonyítani. /Lakatosné 
Szakmándi Erika/

XXV. Gyermek várostrom

Nagy élmény évről évre a sümegi várostrom, amelyen a 
tapolcai diákok is részt vettek a közelmúltban    Fotó:isk.

Történelmi
tudásban
erősödve
és felejthetetlen 
élményekben 
gazdagodva tértek 
haza diákjaink a 
sümegi vár alól
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...Folytatás a címoldalról...
Dobó Zoltán az eseményt 
megnyitva elsősorban a 
gyerekekhez, a jövő fel-
nőttjeihez szólt. Elmond-
ta, fontos, hogy egy kö-
zösség életében legyenek 
olyan emberi nagyságok, 
hősök, mint Batsányi Já-
nos, de az is fontos, hogy 
rendszeresen megemlé-
kezzünk róluk, vagy in-
tézmények viseljék a ne-
vüket. – Tanuljatok jól, 
érjetek el az életben ered-
ményeket és bárhol jártok 
a világban, mondjátok 
majd el, hogy a Batsá-
nyiba jártatok. Tegyetek 
hozzá ti is valamit Batsá-
nyi örökségéhez, vigyétek 
hírét a nagy költőnek és a 
városnak egyaránt- szólt a 
diákokhoz. A polgármes-
ter a Batsányi-hét szerve-
zőinek, köztük a tapolcai 
pedagógusoknak is kö-
szönetet mondott, hogy 
Batsányi János kultuszá-
nak ápolásában évről évre 
tevékeny szerepet vállal-
nak. Dr. Komjátiné Nyakó 
Györgyi, a Batsányi iskola 
intézményvezetője, Határ 

Győző író, költő, műfor-
dító, filozófus gondola-
tával rámutatott: “Nincs 
más továbbélés, csupán az 
élők emlékezetében való 
megmaradás, és nincs 
más feltámadás, csupán a 
feltámadás az élők emlé-
kezetében”. – Batsányi 259 
évvel ezelőtt, pontosan 
ezen a napon született Ta-
polcán. A sors által számá-
ra kirótt 82 év egyszerre 
volt kalandos és tragikus. 
Saját korában kevesen ér-
tették őt, a történelem, a 
politika túl gyakran szólt 
bele az életébe és cserben 
is hagyta, de végül elért 
oda, amit ő maga fogal-
maz meg Biztatás című 
versében: “a jók sírodban 
is áldanak, tisztelnek”. 
Úgy gondolom, ha a költő 
ma is élne és köztünk jár-

na, a fiatalok kifejezetten 
rokonszenvesnek találnák 
a négy nyelven beszélő, 
művelt, nagyon okos Ba-
tsányit. Ha ma is élne, 
talán olyan költő lenne, 
akit sokkal jobban foglal-
koztatna az irodalom em-

berekre gyakorolt hatása, 
mint az önmagáért való 
verselés gyönyörűsége. Ő 
lenne az a gondolkodó, 
aki hisz a haladásban, a 
tettekben és nem csak az 
eszmékben. És talán sok-
kal több elismerést is kap-
na, mint saját korában, 
például a Magyar Iro-
dalmi Társaság létreho-
zásáért vagy kiemelkedő 
irodalmi folyóiratok el-
indításáért… A Batsányi-
hét rendezvénysorozattal 
arra törekszünk, hogy mi 
is emléket állítsunk Ta-
polca nagy szülöttének- 
méltatta Batsányi János 
költő személyét és élet-
művét Komjátiné Nyakó 
Györgyi. A Batsányi-hét 
idei iskolai programjai 
a tagintézmény falai kö-
zött zajló Aranytoll me-

gyei helyesíró versennyel 
folytatódtak, kedden an-
gol nyelvi csapatverseny, 
szerdán természetisme-
reti játékos vetélkedő in-
dult, május 12-én pedig 
a Batsányi Gálára került 
sor. Ez utóbbira az isko-
la diákújságja, a Batsányi 
Times harmadik száma is 
megjelent.
Batsányi Gála két év szü-
net után, nagy érdeklődés 
mellett zajlott. A Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola Batsányi János Ma-
gyar – Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagintézménye 
ez évi gálaműsorát a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban tartotta. A 
diákok egyéni szavalatai,  
zenei előadásai, csopor-
tos  irodalmi-, vagy éppen 
angol nyelvű produkciói 
nagy tapsot kaptak a kö-
zönségtől. 
A tanulók, osztályok kul-
turális műsorait a fellépő 
diákok szülein, hozzátar-
tozóin és a pedagóguso-
kon kívül megtekintette 
dr. Navracsics Tibor or-
szággyűlési képviselő, 
Dobó Zoltán polgármes-
ter, Puskás Ákos alpolgár-
mester, Vidosa Lászlóné, a 
Batsányi iskola címzetes 
igazgatója, a társintézmé-
nyek nyugdíjas és aktív 
pedagógusai, de helyi ci-
vil szervezetek vezetői is. 
Az eseményt Bajner Imre 
igazgató nyitotta meg, aki 
örömének adott hangot, 
hogy két év Covid járvány 
okozta kihagyás után, 
végre újra megrendezhe-
tik a Batsányi-hét ünnepi 
eseményeit, illetve a Ba-
tsányi János nevét viselő 
tagintézmény kulturális 
seregszemléjét. Az igazga-

tó úgy vélte, hogy a több 
mint két és fél évszázada 
született költő, a művelt, 
négy nyelven beszélő Ba-
tsányi János  ma örömmel 
látná, hogy az általa kita-
posott úton haladva, szü-
lővárosában hűen ápolják 
azt a szellemi örökséget, 
amelyet maga után ha-
gyott.
Koszorúzás folyt pénte-
ken délelőtt a 259 évvel 
ezelőtt született Batsányi 
János költő mellszobránál, 
a VOKE Batsányi János 
Művelődési Ház aulájá-
ban, majd megemlékezés, 
koszorúzás, gyertyagyúj-
tás következett a költő-
házaspár sírjánál, a régi 
temetőben. Itt Németh Já-
nos , a Bárdos székhelyin-
tézmény pedagógusa egy  
szép és igényesen megírt 
történelmi elbeszéléssel 
tisztelgett Batsányi élet-
műve  előtt. Később a hagyományos Batsányi 

emléksétán, a Batsányi 
emlékhelyeknél hajtottak 
fejet vagy adtak kulturális 
műsort a költőről elneve-
zett tapolcai civil szerveze-
tek, kulturális csoportok, 
tanintézmények vezetői, 
pedagógusai, tanulói, a 
város önkormányzatának 
képviselői. Az emlékséta 
érintette a Batsányi szü-
lőházat, a múzeumkertet, 
a felső-tóparti Batsányi 
szobrot és az alsó-tópar-
ton álló Baumberg Gab-
riella mellszobrot is. Az 
esemény a Panteon falnál 
ért véget, ahol dr. Décsey 
Sándor, a W. A Könyvtár 
és Múzeum igazgatója, a 
megemlékezést szerve-
ző Tapolcai Városszépítő 
Egyesület elnöke mondott 
ünnepi beszédet.
                      Töreky László

“A jók sírodban is áldanak, tisztelnek” – 259 éve született a költő 

Diákok, képviselők, pedagógusok, civil szervezetek vezetői az emléksétán      Fotó: tl

Mécsesgyújtás a költőházaspár sírjánál                Fotó: tl

GRAFOLÓGUS

Amíg a hiányalapú 
szükségleteink nem elé-
gülnek ki, addig nem is 
tudunk gondolni a to-
vábblépésre, szellemi fej-
lődésünkre, önmegvaló-
sításra. Amíg valamely 
szinten nem kapjuk meg, 
ami elégedetté tesz ben-
nünket, addig feszültség, 
szorongás kínozhat, s 
mindez gátat szab a to-
vábbi fejlődésben. Ha 
testileg, lelkileg rend-
ben vagy, akkor jelennek 
meg a növekedés alapú 
kognitív szükségletek, 
igények.
E szükségletek a tudás-
vágyadat, a körülötted 
lévő világ megismerését, 
ismeretek elsajátítását, a 
szellemi fejlődésre való 
hajlandóságodat foglal-
ják magukba.
De ide tartozik az esz-
tétikai igény is, annak 
szükséglete, hogy min-
den rendezett és harmo-
nikus legyen benned és 
körülötted, hiszen így 
tudsz tudat alatt is felké-
szülni a csúcsélményre, a 
benned rejlő képességek, 
készségek kibontakozta-
tására. A Maslow elmélet 
kiválóan alkalmazható 
a grafológiában, mivel 
alapjaiban jól rámutat 
a működésedre és segít 
feltárni, hogy számodra 
melyek a fontos dolgok 
az életben.

GOSZTOLA 
BRIGITTA

Szép történelmi elbeszé-
léssel emlékezett Batsá-
nyira Németh János pe-
dagógus                     Fotó:tl
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Honnan jött ez a kék-
fehér IKARUS BUSZ? 
Nem tudom, de időben 
feltétlen a gyerekkorom-
ból érkezett ide, Marton 
László szobrászművész 
szülőháza elé, amikor 
gyertyáznak a vadgeszte-
nyék, s a hajdanvolt MÁV 
TIAC futballpálya felől 
akácillatot is érzek.

A szálloda építése előt-
ti, hajdani salakos küz-
dőteret álmaimban még 
benépesítik a játékosok, 
a cementlapokból rakott 
tribünt a régi tapolcai 
drukkerek. Az egyesület 
vidéki meccseire egy ilyen 
típúsú busz vitte a csa-

patot. S most hagyom is 
a helyi küzdőteret, amin 
többek között a Videoton 
és a Pécsi Dózsa játszott 
kupameccset, utóbbi ka-
pujában Rapp Imrével. 
(Az MTK a keszthelyi úti 
régi pályán, a Fradi már 
az új Bauxit sporttelepen 
játszott. 1979-ben a Bu-
dapesti Honvéd, legutóbb 
pedig a Puskás FC buszát 
is ott tekinthettem meg.)
Szemem húnyom, s apám 
fogja kezem, jövünk a 
buszhoz, mert Márkus 
Feri bácsiék ígérték, el-
visznek magukkal. (A Pé-
csi Dózsa kopasz portása 
is megérhette, hogy fiával 
egy csapatban tétmérkő-
zésen szerepelhetett, igaz, 
egyetlen egyszer.) A TIAC 
valahai busza nem hason-
lít a mai REAL MADRID 
luxusjárgányához, amit 
minap még Luka Modric 
is vezetni akart, de én is, 
mint a horvát futballsztár, 
legalább megnyomhattam 
a dudát. Volt, hogy elakadt 
egy dombon fölfelé a már 
akkor is öreg IKARUS, de 
a játékosok leszálltak, s 
tenyereiket a karosszéri-
ának feszítve, megtolták 
a járgányt. Mintha most 
is azon ülnék. Gyerekfej-
jel még világraszóló ese-

ményekként éltem meg a 
TIAC győzelmeit. Hadd 
emlékezzek meg itt egy-
ről, röpítsen odáig ez a 
busz képzeletben. Vigyen 
vissza az 1966. november 
6-án játszott megyei rang-
adóig! Azon a vasárnapon 
az volt a kérdés, hogy a 
Tapolca, vagy a Nyirád 
lesz-e az NB III-as újonc? 
A bajnokság az 1966 nap-
tári esztendejében véget 
ért, s a TIAC számára 
bizonyult sikeresebbnek 
az idényzáró: Pápai Spar-
tacus – TIAC 2:4. Pápa, 
400 néző. Vezette: Szanyi 
(Fűzfő)
Tapolca: Belák – Horváth, 
Lábas, Mogyorósi – Kar-
dos, Márkus – Farkas, 
Jánosi, Németh, Szőcze, 
Murai. Edző: Lábadi Jenő.
Pápa: Holler – Baráth, 
Harcos, Farkas – Ölbei 
II., Horváth II. – Füredi, 
Tóth, Bősi, Dülk, Nagy.  
Edző: Egei János.
Szögletarány: 3:5 (2:4)
Pontosan ez állt a tu-
dósításban: Tapolcáról 
mintegy kétszáz szurkoló 
kisérte el csapatát és lel-
kesen bíztatták a vasutas 
fiúkat. Elejétől végig he-
ves iramú, kemény küz-
delmet vívtak a csapatok. 
A lelkes Spartacus az első 
félidőben sokat támadott, 
a vendégek betonvédelme 
azonban mindent hárított.

A 25. percben szögletrú-
gásnál Füredi nagy gólt 
lőtt. 0:1. A változatos, 
gyorsiramú játékot ke-
mény belemenések tarkí-
tották. A bíró több téves 
ítélete miatt mindkét tá-
bor háborgott. A szünet 
után mintha kicserélték 
volna a Tapolcát. Fergete-
ges támadásokba kezdtek, 
a Spartacus alig jutott szó-
hoz, s védelme feltűnő-
en visszaesett, valóságos 
átjáróházzá vált.
Az 53. percben Murai lö-
vése a jobb felső sarokba 
hullott. 1:1. Megjött a ta-
polcai közönség hangja. 
Az 57. percben a lesről 
induló Farkas beadását 
Jánosi vágta gólba. 2:1. 
Ezután fellángolt a Spar-
tacus, a vendégek kemény 
védelmét Nagynak sike-
rült áttörni, beadását Tóth 
gólba rúgta. 2:2. Ezután 
csúnya jelenetek követték 
egymást. Később a Tapol-
ca harcolt ki fölényt. A 
81. percben Farkas lövé-
sét Holler gyámoltalanul 
kiejtette. Jánosi ottermett 
<sic!>. 3:2.
A 87. percben a belső csa-
tárok ragyogó akciójából 
Szőcze remek fejest kül-
dött a felső sarokba. 4:2.  
– Mindvégig nagyiramú, 
heves játékban, kemény 
összecsapásokkal tarkított 
mérkőzésen szünet utá-

ni játékával megérdemelt 
győzelmet aratott a Ta-
polca. Gól: Jánosi 2, Mu-
rai, Szőcze, illetve Füredi, 
Tóth. Jó: Belák, Horváth, 
Lábas, Farkas, Jánosi, il-
letve Nagy, Tóth, Füredi, 
Baráth. (M. J.)
A szép sikert nem csu-
pán Pápán ünnepelték a 
tapolcai drukkerek, akik 
elkísérték kedvenceiket, 
hanem Tapolcán is kisebb-
fajta népünnepélyt tar-
tottak az itthonmaradók. 
Sramli József mesélte még 
a klottgatyás pásztorfiú 
szobránál, hogy odébb, a 
Halápi úton gyűltek össze, 
s várva várták azt a hűsé-
ges öreg IKARUS buszt, 
amit annyiszor láthattunk 
a klubház vagy a Napközi 
otthon előtt útra készen. 
A Pápáról hazatért busz 
oldalára valaki fölfestette 
a 2:4-es eredményt, s nem 
bánták a játékosok, hogy a 
megállított járműből már 
a városszélén ki kellett 
szállniok az ünneplésre. A 
nem mindennapos fogad-
tatás alkalmából. Hadd 
gondoljak a mondat után 
tiszta szívből egy mosoly-
ikont: történt ez 1966-ban, 
akár minap Madridban. 
Ahol már nem láthatom, 
gördül az a tapolcai busz 
a gyerekkorral tovább is, 
valahol a felhők fölött.
Németh István Péter

Egy Ikarus emlékezete

A költő és a régi busz, 
amely szép emléket idéz

Várostörténetünk évszá-
zadai során több virág-
kort is megért a régi Ta-
polca. 

Az első még a néma ba-
rátok, a karthauzi szerze-
tesek itteni földesurasága 
idejére esett, az 1300-as 
évek utolsó harmadától 
indulóan. A második vi-
rágkor pedig a hazai érett 
barokk évszázadában, az 
1700-as évek idején kö-
szöntött rá Tapolca püs-
pöki mezővárosra. Amely 
felett ekkor már a min-
denkori veszprémi püs-
pök gyakorolta a földesúri 
jogokat. Az igazán ígéretes 
fejlődés majd csak a Rá-
kóczi szabadságharc Ba-
laton-vidéki csatazajának 
elcsendesedése, a száj- és 
körömfájás járvány meg 
a pestis dühöngésének 
megszűnte után vette kez-
detét, úgy az 1720-as esz-
tendőktől. A városfejlődés 
különösen szép eredmé-
nyeket mutatott Padányi 
Bíró Márton püspök ta-
polcai földesurasága évei-
ben, 1745 és 1762 között. 
Megújult és kibővült a 

plébániatemplom, felma-
gasodott a Szentháromság 
szobrunk, átépítették a 
két tavi malmunkat és két 
kocsma is elkészült. Utób-
biak közül az egyik a mai 
Városháza helyén, a másik 
pedig az OTP bankfiók 
telkén. Ez az évszázad a 
barokk művészet és stílus 
ragyogó ideje itt a szűkebb 
honunkban, a nyugati Ba-
laton-felvidéken is. 
Nálunk Tapolcán mára 13 
épített, festett és kőből fa-
ragott emlékünk maradt 
fenn e kultúr- és település-
történeti időszakból. Pár 
napja azonban ez a szám 
még eggyel több volt. Bír-
tunk még egy további, épí-
tett barokk kori emlékkel, 
amely azóta sajnos nyom-
talanul megsemmisült.
Képoszlopnak, más or-
szágrészeinkben kőkép-
nek, kőlámpásnak nevez-
ték azokat az országutak 
mentén, útelágazásokban 
állított négyzetes hasáb 
alakú építményeket, ame-
lyek felső részéből kisebb 
falazati fülke vagy fülkék 
tekintettek az úton járókra. 
E kis falüregekben rend-

szerint szentképeket, mé-
cseseket, szakrális téma-
választású kisplasztikákat 
helyeztek el egyéni vagy 
közösségi elhatározásból, 
fogadalomból, őszinte 
vallásos meggyőződésből. 
Maga az építés/építtetés 
is lehetett egyéni, családi 
vagy szélesebb közösségi, 
vallástestvérületi kollektív 
vállalás. Egy ilyene volt 
Tapolcának is, a várost a 

herceg Esterházyak falu-
ja, Gyulakeszi irányába 
elhagyó országút nyugati 
oldalán, mai lokalizáci-
ója szerint az elbontott 
ex-TAMOIL benzinkút 

kézi autómosója mellett. 
E képoszlop nem tudjuk 
pontosan, hogy mikor 
épült, de 1784-ben már 
állt, mint azt az Első kato-
nai felmérés Tapolcát áb-
rázoló térképe is mutatja. 
Építtetőjének vagy építte-
tőinek a neve a múlt ködé-
be veszett, de bizonyosan 
istenfélő, derék mezővá-
rosi polgárgazdák lehet-
tek, akik maguk is alakítói 

voltak városunk barokk 
kori fejlődéstörténetének. 
A tapolcai képoszlop tér-
ben legközelebbi párhuza-
ma a Csobánc oldalában, 
a „Rossztemplom” mellett 

állt. Erről Rómer Flóris ré-
gész, művészettörténész, 
bencés tanár készített fel-
jegyzéseket, amikor 1861 
nyarán városunkban időz-
ve a környéken végzett 
kutatásokat. A csobánci 
kőoszlopnak mára a pon-
tos helyét sem tudjuk már. 
Ám, sajnos a tapolcainak 
is csak hűlt helye van im-
már. Az itt zajló bontási/
tereprendezési munkála-
tok közben nyom nélküli 
enyészet lett a sorsa. Ez 
igazán sajnálatos, mert 
elvesztettünk egy olyan 
város- és vallásosság-tör-
téneti emlékünket, amely-
lyel a Régi Tapolczaiak 
üzentek számunkra a 
múltból. Meg így remény-
telenül elkeveredtek azok 
a kormeghatározást segítő 
pénzérmék is, amelyeket 
az építők a kor szokása 
szerint a fundamentumba 
szoktak volt befalazni. Ta-
lán „máriateréziás” gara-
sok és rézkrajcárok lapul-
hattak a szétdúlt műemlék 
alapköve alatt. Ellenben 
lehettek régebbiek is. De 
erre még gondolni is bá-
nat.

Hangodi László 
történész-főmuzeológus 

Barokktalanodásunk

Elbontott történelmi emlékünk a tapolcai barokk kép-
oszlop, amely a volt Tamoil kút autómosója mellett állt  
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Gólgazdag mérkőzéseket játszott a Tiac
Legutóbbi két mérkőzé-
sét fölényesen nyerte a 
Tiac VSE megyei I. osz-
tályú felnőtt labdarúgó-
csapata. Jelen pillanatban 
a negyedik helyen állnak, 
de van még esély megsze-
rezni a dobogó harmadik 
fokát.

Nem volt könnyű dol-
ga Dobján Krisztiánnak, 
hiszen különböző okok 
miatt több meghatározó 
játékosa is hiányzott a baj-
nokikról, azonban az őket 
helyettesítő ifisták jól áll-
ták a sarat. – Kiváló labda-
rúgó időben, két rendkívül 
tartalékos csapat mérkő-
zésén feszült egymásnak 
a Tiac és a Várpalota- szá-
molt be az edző. -Rögtön 
az első percekben kétgólos 
előnyt szerzett csapatunk, 
előbb egy vendég hibából 
Tóth Marcell talált a kapu-
ba, majd egy kiváló mély-
ségi indításból szintén ő 
növelte tovább az előnyt. 
Egy remek támadás után 
szépítettek a vendégek, 
nálunk pedig az U19 
házi gólkirálya Makacsek 
Márk szerezte meg első 
felnőtt bajnoki találatát,           
mellyel így 3:1-es előnnyel 
mehettünk a pihenőre. 
Fordulás után kényszerű 
cserét hajtottunk végre, 
kapusunk Für Attila me-
zőnyjátékosként lépett pá-
lyára. Ebből is jól látszik, 
hogy különböző okok 
miatt milyen mértékben 
tartalékos összeállításban 

futballoztunk. Ez azonban 
nem vetette vissza a társa-
kat, ugyanis további tet-
szetős találatokat szerezve 
döntötték el a mérkőzést. 
Makacsek Márk újabb ta-
lálatával duplázott, míg 
Tóth Marci négy találatot 
szerzett, így a végered-
mény 6:1 lett. Összességé-
ben hiába a több ifi játé-
kos, remek támadásokat 
vezetve, megérdemelten 
nyerte meg ilyen arány-
ban is a mérkőzést fiatal 
csapatunk a sportszerű 
vendégekkel szemben. Ez-
után egy újabb hazai mér-
kőzés következett, remek, 
szinte nyári időben, kivá-
lóan előkészített pályán 
fogadta a két tartalékos 
csapat mérkőzésén a Tiac 
a vendég Herendet. A kez-
dés után rögtön támadást 
vezetett a Tapolca és az 
első percben betalált Tóth 

Marcell révén, aki a csapat 
egyértelmű vezére volt, 
nyolc találattal vette ki a 
részét a győzelemből. Gól-
szerzők: Tóth Marcell 8, 
Piros Zsombor 2, Csik Zsolt 
2, Orbán Balázs 1, Molnár 
Tamás öngól, a végered-
mény tehát 14:1 lett. A kö-
vetkező mérkőzést Fűzfő 
ellen idegenben vívja meg 
szombaton csapatunk, 
melyet itthon követ a Sü-
meg elleni szomszédvári 
rangadó, illetve szintén 
hazai pályán az utolsó for-
dulóban az Ajka Kristály 
elleni párharc. Sajnos csa-
patunk lépéshátrányban 
van a harmadik helyért 
vívott harcban, már csak 
matematikai esélye van 
megszerezni azt, míg Tóth 
Marcell nagy harcban áll 
a gólkirályi címért. - ösz-
szegzett Dobján Krisztián 
vezetőedző. /hg/

Tóth Marcell az utolsó két meccsen összesen 12 gólt 
szerzett                                                               Fotó: Tiac VSE

Eseményekkel teli, moz-
galmas időszakot tud-
hat maga mögött Lovász 
Róbert autóversenyző. 
Az elmúlt hetekben több 
szlalomversenyen is sike-
resen szerepelt, azonban 
a technikai szabályzat 
folyamatos változtatása 
megnehezíti felkészülését 
a megmérettetésekre.

Az elmúlt évek nehézségei-
ről és viszontagságairól így 
nyilatkozott a pilóta: – Most 
úgy érzem, hogy elérkez-
tünk egy szép és tanulságos 
korszak végéhez. 2014- től 
datálom ezt a korszakot, 
ekkor már tapasztalt ama-
tőr versenyzők voltunk, és 
úgy éreztük helyünk van az 
Országos Szlalom Bajnok-
ságban. Az első versenyt 
nagy izgalommal vártuk, 
helyt tudunk e állni egy új 
közegben? Élveztük a ver-
senyzést, az eredmények is 
jöttek és rengeteg barátot 
szereztünk, azonban be kel-
lett látnunk, hogy az abszo-
lút eredmények javításához 
jobb autóra lesz szükség. 
Ezért 2018 végén vásárol-
tam egy Suzuki Protot. Itt 
kezdődött a vesszőfutás. 
Megjelent a 2019. évi tech-
nikai szabályzat. Ebben a 
szabályalkotók, vélemé-
nyem szerint a sebességhez 
képest, túlzó biztonsági 

előírásokat tettek kötelező-
vé. Ekkor gondolkodtam 
el először, folytassam- e 
az autó fejlesztését? Úgy 
döntöttem, folytatom, a 
fejlesztések hosszú éveken 
keresztül biztosítják majd 
a versenyzési lehetőséget. 
Bukócső, ülés, öv, ablak 
csere következett. Az első 
gépátvételen dicsérték az 
átalakításokat, igaz, hogy 
lassan ott jártam, hogy a 
ráfordított összegből egy 
gyári autót is vehettem vol-
na. Próbáltam helyt állni és 
az év végén kategória 3. és 
abszolút 5 lettem. Nem baj 
majd jövőre nekifutunk na-

gyobb erőbedobással, gon-
doltam. Elérkezett 2020. és 
az új szabályzat szerint az 
egy éve gyártott bukócső 
már nem megfelelő. Úgy 
döntöttem, még egyszer 
ezt az autót nem darabo-
lom szét, így hat év után ki-
hagytam a sorozatot. 2021- 
ben új technikai szabályzat 
született. Ebben újra jó az a 
cső, ami előző évben nem 
volt jó. Bevezették a per-
formance számítást, ami-
től jobban meghatározható 
kategóriákat reméltek, de 
ez sem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket. Elér-
keztünk a 2022. év szezon-
nyitójához. A performance 
számítás közben változott 
azért, hogy pontosabbak 
legyenek a kategóriaszámí-
tások. Azonban ez ismét azt 
eredményezte, hogy épített 
autómmal a gyári verseny-
autók kategóriájába kerül-
tem. Persze gondolhatnám 
azt is, hogy ilyen ügyesek 
vagyunk és az én autóm is 
már olyan szintű, mint egy 
gyári autó, de az én autóm 
50%-al nehezebb és a pro-
fi versenyfutómű helyett 
egy közel szériafutómű 
van benne. Belefáradtam 
ezekbe a küzdelmekbe, 
ami nem a versenyzés ré-
sze, hanem arról szól, hogy 
hajnalba kelünk, utazunk 
200-250 km-t a versenyre, 

majd 2-3 órás gépátvétel 
után várjuk az ítéletet, hogy 
az évek óta változatlanul 
használt autónk éppen jó 
vagy nem jó, vagy épp me-
lyik kategóriában indítható 
– mondja Lovász Róbert. A 
folyamatos változtatások és 
versenyszabály módosítá-
sok ellenére legutóbbi két 
versenyén sikerült két kate-
gória győzelmet szerezni. A 
Kakucs kupán abszolút 6., 
kategória 1. lett és ugyan-
ezen a napon, az Euroring 
bajnokság 2. fordulójában 
mind abszolútban, mind 
kategóriában az élen vég-
zett. /hg/

Egy nap, két aranyérem

Lovász Róbert a dobogó tetején    Fotó: helyszíni felvétel

Atlétikában és mezei fu-
tásban is szép eredménye-
ket értek el Szász Márton 
Általános Iskola diákjai, a 
Magyar Diákolimpia Szö-
vetség által szervezett ver-
senyeken.

A Pomázon rendezett Me-
zei futás Országos Diák-
olimpia döntőjében Vesz-
prém megyét 16 versenyző 
képviselte. Nemenként és 
korcsoportonként különbö-
ző távokat kellett teljesíteni 
a futóknak. A legrövidebb 
táv 1500 m volt, a leghosz-

szabb 4000 m. A legjobb ta-
polcai eredményeket Banda 
Krisztina és Orsós Veronika 
érte el. Krisztina az I. kor-
csoportban lett IV., míg Ve-
ronika az V. korcsoport do-
bogójának harmadik fokára 
állhatott.
A megyei Atlétika Diák-
olimpia döntőjében is szé-
pen szerepeltek az iskola 
tanulói. III. korcsoportban 
Könczöl Gábor távolug-
rásban, 300m síkfutásban 
és svédváltóban is arany-
érmet szerzett, míg 100m 
síkfutásban és kislabda 

hajításban ezüstérmes lett. 
Könczöl Ádám távolugrás-
ban és 300m síkfutásban 
második lett, svédváltóban 
ugyancsak első. IV. korcso-
portban Orsós Tina 100m 
síkfutásban, 200m síkfutás-
ban nyert aranyat, távolug-
rásban ezüstöt. Katona Le-
vente svédváltóban első lett, 
400m síkfutásban második. 
Nagy Martin svédváltóban 
és távolugrásban is a dobo-
gó legmagasabb fokára áll-
hatott, 100m síkfutásban és 
200m síkfutásban a máso-
dik helyen, kislabda hajítás-
ban a harmadikon végzett. 
Gyenes Kármen 1500m 
síkfutásban első, kislabda 
hajításban második lett. V. 
korcsoportban Haik Alex 
1500m síkfutásban III. he-
lyezést ért el. Orsós Vero-
nika súlylökésben és kislab-
da hajításban aranyérmet, 
200m síkfutásban bronzér-
met szerzett. /hg/

Éremeső a Szász Márton Általános Iskolában

24 csillogó érem a Szász Márton diákjain            Fotó: h.f.
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K i s k u n fé l e g y h á z á n 
rendezték a tollas-
labda diákolimpia 
országos döntőjét. A 
területi döntőről to-
vábbjutott Bakler Zita 
és Orbán Csanád.
A döntőre idén Tapol-
cán került sor, Vesz-
prém, Győr-Moson-
Sopron és Vas megye 
diáksportolóinak rész-
vételével. Az országos 

döntőbe szép játékkal 
jutott tovább a két fia-
tal játékos.
Mindkét tanuló mél-
tón képviselte is-
koláját, városát és 
sportegyesületét a 
megmérettetésen, ahol 
tisztes helytállással 
szoros mérkőzéseket 
játszottak. Zita 11. 
Csanád 21. helyen vég-
zett. /hg/

Országos döntőbe jutottak 
a fiatal tollaslabdázók




