
Június 25-én Magyar-
ország fővárosi és vidé-
ki múzeumai egyaránt 
a tartalmas és kulturált 
szórakozásra vágyó kö-
zönség kegyeit keresték 
a Múzeumok Éjszakája 
elnevezésű országos ren-
dezvényhez csatlakozva. 
Tapolcán biztosan telje-
sült a cél, ráadásul a tar-
talom a  jó hangulattal 
végig kéz a kézben járt.

Az ingyenes egész estés 
tárlatlátogatás mellé idén 
rendkívül gazdag és nem 
mellékesen szellemes 
programokat sorakoz-
tatott fel a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum. A  
korábbi évekhez hason-
lóan ezúttal is a kicsi, de 
árnyas és rendkívül han-

gulatos múzeumkertben 
zajlottak az események.
dr. Décsey Sándor igazga-
tó köszöntőjét követően, 
tíznél is több, érdekesebb-

nél érdekesebb előadás 
repítette vissza a múltba a 
szépszámú érdeklődőt. 
...Folytatás az 5. oldalon Jó 
előadásokban... címmel...

Június 17-én és 18-án el-
búcsúztak végzőseiktől és 
évzáró ünnepséget tartot-
tak  a Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola és tag-
intézményei. A 2021/2022 
– es tanévben utoljára 
szólalt meg a csengő a 
székhelyintézményben is. 
Az udvaron utolsó alka-
lommal sorakoztak fel a 
végzős diákok, hogy bú-
csút vegyenek nevelőisko-
lájuktól.

A nyári délutánon, szülők 
és hozzátartozók gyülekez-
tek az iskola udvarán, hogy 
részesei lehessenek a búcsú 
pillanatának. Gál Attila in-
tézményvezető-helyettes 
köszöntőjét követően sor-
ra érkeztek a pulpitushoz 
évfolyamonként a kitűnő 
tanulmányi eredménnyel 

zárók, illetve a sport és 
kulturális területen kiemel-
kedőt teljesítő tanulók. 
Bajner Imre intézményve-
zető személyes hangvételű 
beszédében kiemelte a zene 
fontosságát, az iskolában 
folyó magas szintű kórus-
éneklés lényegét, mely a 
közösségépítés mélyebb ré-
tegeiben is kifejti hasznos-
ságát. ...összeállításunk a 6. 
oldalon folytatódik...

 Online újságunk: www.tapolcaimedia.hu
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A Győrffy-Villám család és a sólymok                Fotók: tl

Kicsengettek a város iskoláiban Hangulatos múzeumi éjszaka

Jutalmak nélkül nincs év-
záró                            Fotó: hg

Búcsúzó diákok, lezárult tanév
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Rendőrségi beszámoló, dráguló helyi tömegközlekedés...
A napokban elhunyt Né-
meth László művészeti 
vezető, tapolcai  díszpol-
gár tiszteletére egyperces 
néma főhajtás előzte meg 
a város képviselő-testüle-
tének  soros ülését  a pol-
gármesteri hivatal udvari 
tanácstermében június 
24-én. Később a napiren-
di pontok mindegyikét 
megvitatták és elfogadták 
a képviselők, ezek között 
elsőként a helyi és a me-
gyei rendőrkapitánysá-
gok vezetőinek részletes 
beszámolóit a város köz-
biztonsági, közlekedés-
biztonsági helyzetéről.

Lóránd György tapolcai 
rendőrkapitány hangsú-
lyozta, amíg az elmúlt 
10-12 évben évről  évre 
csökkent a helyi bűncse-
lekmények száma, idén 
ez a trend megállt, kis 
mértékben, 3.5 százalék-
kal  nőttek az elkövetések. 
A bűncselekmények kö-
zül a garázdaságok száma 
emelkedett több mint 100 
százalékkal, 7-ről 15-re 
(mindegyik elkövetőt el-
járás alá tudták vonni). A 
lakosság szubjektív bizton-
ságérzetét csökkentő ese-
tek (gyilkosságok, rablá-
sok, lakásbetörések, súlyos 
testi sértések) nem történ-
tek a városban- hangzott 
el.
A kapitány szerint azon-
ban a közlekedés terüle-
tén nem ilyen jó a helyzet, 
gyakorlatilag “az utakon 
káosz van”- fogalmazott. 
136 ittas vezetőt füleltek 
le az elmúlt évben, 3041 fő 
ellen kellett intézkednie a 
rendőröknek gyorshajtás 
miatt, de a kanyarodási 
szabályok be nem tartása 
és az elsőbbség meg nem 
adása is jelentős számban 
vont maga után rendőri 
intézkedést… Dr. Fellegi 
Norbert  megyei főkapi-
tány  szerint, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság összes-
ségében jó teljesítményt 
nyújtott, de a nyomozási 
eredményességen javítani 
kell. – Meggyengült a ka-
pitányság bűnügyi szolgá-
lati ága, kevés a tapolcai 
gyökerekkel rendelkező 
nyomozó és a bűncselek-
mények utáni kármegté-
rülési mutató sem megfe-
lelő, hiszen jogos igénye az 
állampolgároknak, hogy 
ne csak megbüntessék az 
elkövetőt, de az eltulajdo-
nított értékei is megkerül-
jenek, kára részben, vagy 
egészben megtérüljön. A 
4.7 százalékos kármegté-
rülési mutató nem ad okot 

dicsekvésre- hangsúlyozta 
a pozitívumok felsorolása 
mellett a főkapitány. A köz-
lekedésben tapasztalható 
állapotokat, a balesetek 
számának drasztikus nö-
vekedését  viszont kataszt-
rofálisnak ítélte a főkapi-
tány, azt mondta, az utóbbi 
években évente 2-3 ezerrel 
nőtt az utakon közlekedő  
gépjárművek száma, amely 
az emberi felelőtlenséggel 
együtt vezetett a jelenlegi 
helyzethez. A rendőrség 
megyei vezetője ezért fel-
hatalmazást adott a megye 
rendőreinek, hogy a jövő-
ben a lehető legnagyobb 
szigorral, a legnagyobb 
büntetési tételekkel sújt-
sák a közlekedési vétségek 
elkövetőit…Számos kér-
dést intéztek a képviselők 
Dobó Zoltánhoz és a város 
alpolgármestereihez a  be-
számoló a polgármester és 
az alpolgármesterek fon-
tosabb tárgyalásairól, va-
lamint a képviselő-testület 
lejárt határidejű határoza-
tainak végrehajtásáról szó-
ló napirendi pont kapcsán. 
Szóba került többek között 
a Malom-tó vízminősége, 
a Dobó lakótelepi egyházi 
óvoda létesítésének terü-
leti igénye, de a TIAC ve-
zetőváltásával összefüggő 
bankszámla feletti ren-
delkezés technikai jellegű 
problémái is. A válaszokat 
és a napirendi pontot vé-
gül egyhangúlag fogadta 
el a testület. A Cselle-Ház 
Városüzemeltetési Kft. 
2022. évi bérrendezéséhez 
szükséges működési támo-
gatást a Cselle-Ház Kft. fel-
halmozási célú támogatása 
(gépbeszerzés, új temető 
gondnokok lakás felújítás, 
gépjárművásárlás) terhére 
7.988.460,- Ft összegben 

biztosított a város. Hor-
váth Gábor képviselő úgy 
indokolt: a Cselle-Ház Kft. 
rendkívül gazdaságosan 
működik, például 1775 
forint rezsióradíjért dol-
gozik, 21 ft/négyzetméter 
áron nyírja a füvet. Jelen-
leg alternatívát nehéz len-
ne vele szemben felmu-
tatni, a fizikai állomány 
megbecsülésére viszont 
nagy szükség van, a dol-
gozói állományt meg kell 
tartani. Döntés született 
az alsó alsó-tó fahídjának 
újjáépítéséhez szükséges 
plusz források biztosításról 
is a költségvetés terhére. 
Az eredeti összeg, 8 millió 
500 ezer forint kiegészíté-
seként (a korábbi kivitele-
ző visszalépett, az újra ki-
írt közbeszerzésen kapott 
árajánlat számai alapján) 
további  4.1 millió forintot 
szavazott meg a testület). 
Egy TOP Plusz-os pályá-
zathoz kötődően energe-
tikai felújításon eshet át a 
jövőben a testület dönté-
sének megfelelően a Wass 
Albert könyvtár és a Kert-
városi Óvoda Darányi utcai 
épülete, mindkettőre ház-
tartási méretű napelemes 
rendszer kerül- szavazták 
meg a pályázatban koráb-
ban tervezettek módosítá-
sát a  testület tagjai.  Fel-
hatalmazták Dobó Zoltán 
polgármestert a képviselők 
az Egry utca környékén 
lévő zöldterület hivatalos 
átadására a tervezett tan-
uszoda építése céljából a 
magyar állam javára. Szin-
tén egyhangúlag támo-
gatták a képviselők a helyi 
járatban működő buszok 
bérlet- és jegyárainak vesz-
teségenyhítést célzó emelé-
sét. Eszerint 20 százalékkal 
kell majd többet fizetnünk 

a helyi buszozásért 2022. 
augusztus 1-től. A vonal-
jegy 300 forint, a havi bér-
let 5500, a tanuló- és nyug-
díjas havi bérlet pedig 2400 
forint lesz augusztustól. Az 
önkormányzati fenntar-
tásban működő gazdasági 
társaságok 2021-es beszá-
molóit és üzleti terveit ko-
rábban már megvitatták és 
elfogadták a bizottságok, 
ezúttal az önkormányzati 
képviselők is egyhangúlag 
támogatták az előterjesz-
téseket. Döntés született  a 
Tapolca 3. számú fogorvosi 
körzet alapellátásai felada-
tait vállaló fogszakorvossal 
kötendő megbízási szer-
ződés jóváhagyásáról dr. 
Bernáth Tibor Csaba fog-
szakorvossal, aki számára 
a rendelő kialakításának 
utólagos támogatására  
egyszeri 210ft/fő, azaz 900 
ezer forint működési tá-
mogatást szavazott meg a 
testület. Egyebek mellett 
egy területrendezési terv 
módosítást is egyhangú-
lag támogatottak Tapolca 
város képviselői annak 
érdekében, hogy  a Sü-
megre vezető közút mel-
lett megvalósulhasson egy 
magánberuházású napele-
mes kiserőmű… A júni-
us 24-i testületi ülés teljes 
terjedelmében a Tapolcai 
Média facebook oldalán 
megtekinthető, az előter-
jesztések, napirendi pon-
tok tartalma a tapolca.hu 
internetes oldalon elérhe-
tő.  /Töreky László/

A rendőrség 2021-es beszámolóját is meghallgatta a képviselő-testület            Fotó: tl
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Sokan kísérték utolsó földi útjára Németh Lászlót

Polgári szertartás kere-
tében végső nyugalomra 
helyezték Németh Lász-
lót, a Batsányi és a Ba-
dacsony táncegyüttesek 
alapítóját, hajdani mű-
vészeti vezetőjét, Tapolca 
város díszpolgárát június 
25-én. Az elhunytat a vá-
ros saját halottjának te-
kinti.

A hetvenkilenc éves korá-
ban a napokban elhunyt 
Németh László, sokak 
szeretett Laci bácsija rava-
talánál ott álltak népvise-
letbe öltözött tanítványai, 
a Batsányi Táncegyüttes 

jelenlegi vezetői, barátai, 
tisztelői, Tapolca és Ba-
dacsonytomaj városok 
önkormányzatainak kép-
viselői, sok régi batsányis 
néptáncos. A temetési 
szertartás alatt mindvégig 
zenekar által tolmácsolt 
népzene szólt. Elsőként 
a búcsúztató szertartás  
szónoka, Bertalan Csaba 
ismertette Németh Lász-
ló életpályáját, szakmai 
munkásságát, eredménye-
it, sikereit a ravatalnál, 
majd átadta a szót Dobó 
Zoltán polgármesternek, 
aki Tapolca város nevé-
ben búcsúzott. – Minden 

hagyaték, minden teljesít-
mény a múltban gyöke-
rezik, de a jövőben nyer 
értelmet. Laci bácsi rend-
kívül gazdag örökséget ha-
gyott maga után. Ha sorra 
vesszük ennek a hagyaték-
nak az elemeit, egy olyan  
hatalmas életművet látunk, 
amelyet csak kevesen ké-
pesek maguk után hagyni, 
hiszen kevesen képesek 
annyit adni a közösség-
nek, mint Laci bácsi.  Ő a 
szívét, a lelkét osztotta szét 
közöttünk és vált felejthe-
tetlen tapolcai arccá, letéve 
névjegyét a halhatatlanok 
közé. Annak ellenére, hogy 

ő volt családjának utolsó 
élő tagja, mégis mindahá-
nyan az őáltala alapított 
család tagjai, rokonai, vagy 
támogatói vagyunk. Ta-
polcán szinte nincs olyan 
család, aki valamilyen for-
mában ne kötődött volna 
hozzá, az általa vezetett 
Batsányi Táncegyütteshez. 
Vitathatatlan tehát, hogy 
családalapítóként kell te-
kintenünk rá, aki jó apa-
ként egyengette, segítette 
tanítványai életét, miköz-
ben kiállt a rászorulók 
mellett, mindenkinek azt 
adva, ami által az egyén 
jobb, több lehetett. Óri-
ási a felelőssége közössé-
günknek, hogy Németh 
László hagyatékát a jövő-
ben a mesterhez  méltó 
módon kezelje. Köszönjük 
Laci bácsi mindazt amit 
adtál ennek a városnak, 
amit adtál nekünk!- zárta 
gondolatait Dobó Zoltán. 
Krisztin N. László, Bada-
csonytomaj polgármestere 
Németh Lászlótól, mint a 
Badacsony Táncegyüttes 
alapítójától búcsúzott. Be-
szédében rámutatott, hogy 
miért köszönhet oly sokat 
Németh Lászlónak Ba-
dacsonytomaj, majd egy 
utolsó, képzeletbeli fellé-
pésre hívta az elhunytat. 
–  Egykori tanítványaid, 
tisztelőid most eljöttek 
hozzád, mert úgy gon-
dolták, hogy egy utolsó 
tánc még jár neked. Ked-
ves Laci! Zúg a taps, s te 
a fehér ingedben, fekete 
mellényedben a színpad 

széléig előre lépsz. Arco-
don azzal a jól ismert mél-
tóságteljes, kicsit hamis-
kás mosollyal körbenézel, 
szívedre teszed a jobb ke-
zed, bal kezedben a kalap, 
mellyel körbemutatod az 
életed, a munkásságod és 
örök emléknek átnyújtod 
nekünk, mintha csak azt 
mondanád: Drága baráta-
im! Köszönöm az együtt 
eltöltött éveket, évtizede-
ket. A táncpróbák során 
megtanultuk, hogy az em-
beri élet lényege, tartozni 
valahova, tenni valamiért, 
hogy fontos az egymásra 
figyelés, a másik megbe-
csülése, tisztelete. Ez ta-
nításom valódi lényege! 
Drága barátaim! Ugye azt 
hittétek, hogy táncolunk, 
pedig ott az előadásokon, 
az utazások alatt tanultuk 
és éltük az emberi életet. 
Mert az élet nevű tánc erő-
sebb a halálnál. Soha nem 
érhet véget, mert igenis 
van élet, van tánc a halál 
után is. Kedves Laci, nyu-
godj békében! – búcsúzott 
Krisztin N. László, majd 
a Batsányi Táncegyüttes 
egykori és jelenlegi tagja-
inak személyes és mélyen 
megható búcsú gondolatai 
szólaltak meg a hangszó-
rókból Kovács Melinda, a 
Tapolcai Városi Televízió 
főszerkesztőjének felol-
vasásában. Az elhunytat 
sokan kísérték utolsó útjá-
ra, a város által biztosított 
díszsírhelyét virágok, ko-
szorúk borították el. 
                              /Töreky L./

A koporsót a Batsányi Táncegyüttes tagjai kísérték végső helyére                        Fotó: tl

Érdemei elévülhetetlenek
Németh László 1943-ban 
született, táncos pálya-
futását a Batsányi Tánc-
együttes elődjénél kezd-
te, majd a sorkatonai 
szolgálat alatt a Honvéd 
Művészegyüttesbe ke-
rült. A leszerelése után 
a MAFILM tánckaránál 
folytatta. Ez idő alatt szá-
mos magyar filmben (pl. 
Jancsó Miklós: Fényes 
Szelek című alkotása) 
szerepelt. Családi okok 
miatt került vissza újra 
Tapolcára. Ekkor alapí-
totta meg a nemrégiben 
elhunyt Zentai Gábor-
ral közösen a „Batsányi 
Táncegyüttest” és ezzel 
párhuzamosan a „Ba-
dacsony Táncegyüttest”. 
Néhány évig vezette a két 
együttest, később a Ba-
dacsonytomaji Művelő-
dési Központban kapott 
főállású művészeti elő-
adói állást, így a tapolcai 

együttes működése egy 
időre megszakadt. Zen-
tai Gábor utánjárására 
1987-ben „Laci bácsi” 
újra életre hívta a „Ba-
tsányi Táncegyüttest”. 
A kezdeti nehézségeket 
hamar követték a sike-
rek. A csoport a szakma 
legnevesebb zsűritagjai 
előtt (Tímár Sándor, Vá-
sárhelyi László, Pesovár 
Ernő) arany minősítést 
szerzett, többszörös fesz-
tivál- és nívódíj elnyerése 
mellett, a „Ki? Mit? Tud 
vetélkedőn 1993-ban III. 
helyezést ért el. E mellett 
Európa számos országába 
vitte el Tapolca hírnevét. 
Több éven keresztül ren-
dezte a tapolcai ünnepi 
programokat, (március 
15. augusztus 20.) Több 
táncos szakember került 
ki kezei alól, akik a kör-
nyező települések iskolá-
iban adták tovább a tőle 

szerzett tudást, de a Ma-
gyar Állami Népi Együt-
tes tánckarába is került 
tanítványai közül tánc-
művész.  Tevékenységét a 
szakma is nagyra becsül-
te és számos fesztiválra, 
versenyre hívták zsűriz-
ni. Néprajzi ismeretei 
miatt több szakmabeli 
társa is szívesen kereste 
konzultációra. Együttese 
viseleteit is hiteles forrá-
sok alapján, saját maga 
tervezte. Ezek mellett 
kiállítások megrendezé-
sére, illetve megnyitásá-
ra is gyakran felkérték. 
Több évtizedes vezetői 
munkáját 2011-ig, visz-
szavonulásáig végezte. 
Munkásságával nagyban 
hozzájárult Tapolca város 
hírnevének öregbítéséhez 
a világ számos pontján, 
életművéért a közelmúlt-
ban Tapolca Díszpolgára 
elismerésben részesült. 

Németh László munkásságával nagyban hozzájárult 
Tapolca város hírnevének öregbítéséhez

G Y Á S Z



4    TAP     LCAI ÚJSÁG KULTÚRA - OKTATÁS 2022. július 1.

Nekem a Balaton a Rivi-
éra című gálaműsorával 
vívta ki a helyi publikum 
vastapsban kifejezett 
elismerését a Tapolcai 
Musical Színpad csapa-
ta a napokban a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont színháztermében. A 
jelenlévők ezúttal egy ki-
csit abban az élményben 
is megfürödhettek, amit 
az Abigél című zenés-
táncos darab november-
re tervezett színrevitele 
jelent majd. Ugyanakkor 
megható pillanatoktól 
sem volt mentes a látvá-
nyos és üdítő hangulatú, 
teltházas gálaműsor.

A kicsivel több, mint két 
órás előadás nagyon sok 
mindent megmutatott 
abból, amit ez a csapat az 
elmúlt években elért, és 
bizony az nem kevés. Át-
jöttek a dalokban őrzött 
érzések, hangulatok is, 
hiszen ha valamit nagyon 
tudnak tolmácsolni ezek 
a fiatalok, akkor e kettőt 
biztosan. Halápiné Kál-
mán Katalin az előadás 
előtt és közben is többször 
érezte úgy, hogy meg kell 
szólalnia, a közönség előtt 
elmondott szavai arról 
a kicsivel több, mint két 
évtizedről szóltak, amit a 
színpad művészeti veze-
tőjeként megélt és meg-
tapasztalt. A tapasztalata 

pedig az volt, hogy a Ta-
polcai Musical Színpad 
különböző produkciói és 
a produkciókat előadó 
fiatalok nem csak helyi 
viszonylatban állták meg 
a helyüket, de kivívták 
neves szakemberek elis-
merését is, hajdani tanít-
ványai közül többen pedig 
jól kiérdemelt országos 
ismertségre tettek szert a 
társulatban elsajátított ala-
pokon elindulva. Ez idáig 
hét hivatásos színészt, 
három táncost, illetve 
ugyanannyi ma már híres 
énekes tehetséget adott az 
országnak a csapat. Jelen-
leg is több olyan tagja van 
a társulatnak, akik ajánla-
tokat kaptak a fővárosból, 
de nem fogadták el a szer-
ződést- hangsúlyozta a 
művészeti vezető. Elhang-
zott, Márta István, Esz-
tergályos Cecília , Fenyő 
Miklós vagy éppen Miklós 
Tibor, a rock színház haj-
dani igazgatója is elisme-
réssel szólt egy-egy pro-
dukció kapcsán a tapolcai 
művészeti csoportról, az 
István a király, vagy éppen 
a Hotel Menthol előadá-
suk pedig neves szakmai 
és közönség elismerések-
ben részesült- tudhatták 
meg a jelenlévők számos 
egyéb érdekesség mellett 
Halápiné Kálmán Kata-
lintól. A musical színpad 
vezetője ugyanakkor arra 

is felhívta a figyelmet, 
hogy tagjaik nem egy vá-
logatott társaság, hiszen 
mindenkit felvesznek so-
raikba aki jelentkezik. A 
siker felé vezető utat pedig 
nem csak a Tóth lányok 
pályafutása, hanem  jól 
mutatja jelenlegi oszlo-
pos tagjuk, Baranyai Tóth 
Kiara története is, aki 
nyolc éves korától tagja 
a csoportnak, és a közel-
múltban az X-faktorban 
ért el országos sikert. Én 
mindenkire nagyon büsz-
ke vagyok- fogalmazott a 
csapat mestere, majd fel-
csendültek az olyannyira 

várt vidám nyári slágerek 
a hozzájuk illő kivetített 
díszletvilág előtt. Szabó 
György, Tasner Réka, Tor-
ma Tamás, Baranyai-Tóth 
Kiara, Báder Zoltán, Bali 
Mónika, Kötéljártó Napsu-
gár, Novák István, Németh 
Gabriella, Koleszár Nóra, 
Vajai Anna, Csík-Töreky 
Mira, Szabó Angelika, dr. 
Nagy Szintia, Horváth 
Veronika, Perger Barba-
ra, Krámli Beáta, Sümegi 
Judit, Martonné Horváth 
Veronika énekesként, tán-
cosként, színészként egy-
aránt megállták helyüket, 
remek szórakozást jelen-

tettek a közönségnek, akár 
az Én és a kisöcsémből, a 
My Fair Ladyből,  Balázs 
Fecótól, illetve a Neoton 
famíliától csendültek fel a 
könnyűzenei örökzöldek. 
Megható módon zárult 
a gálaműsor, az előadók 
köszönetképpen Máté Pé-
ter, Te ott állsz az út vé-
gén című slágerével lepték 
meg szeretett vezetőjüket, 
aki azzal viszonozta a 
gesztust, hogy a színpadon 
szereplőket egyenként be-
mutatta és dicsérte, min-
denkiről mondott néhány 
kedves gondolatot, vagy 
történetet. /Töreky L./

Vidám nyári slágerekkel és az Abigél néhány részletével is nagy sikert arattak

A tapolcai társulat látványos gálaműsora ezúttal is élményszámba ment           Fotó: tl

Búcsúzó osztályok, búcsúzó iskola- utolsó évzáró Diszelben
Egy korszak zárult le a 
Veszprémi SZC Gönczy 
Pál Szakképző Iskola éle-
tében 2022. június 10-én, 
pénteken, hiszen szep-
tembertől már nem nyit 
ki a diszeli tanintézmény.

Tapolca-Diszelben 38 diák 
kapott még utoljára szak-
mai bizonyítványt, négy 
tanuló teljes szakképesí-
tést szerzett, ők szakács 
és cukrász szakmunkások 
lettek. 34-en rész-szakké-
pesítéssel lettek gazdagab-
bak, hiszen cukrászsegéd, 
sütőipari és gyorspékségi 
munkás, konyhai kisegítő, 
szakácssegéd, konyhai ki-
segítő és falazó kőműves 
szakmákból tettek ered-
ményes vizsgát Martonné 
Tompos Lívia, Szám Péter, 
Bognár Vincze Dorottya, 
dr. Májerné Tobak Edit 
és Jokeszné Szarka Zsó-
fia Ágnes osztályfőnökök 
osztályainak diákjai.   “Ta-
polca egy iskolával szegé-
nyebb lett a mai napon” 

– kommentálta a szomorú 
tényt honlapján az évzá-
ró eseményről szóló be-
számolójában a Gönczy. 
Az évzáró ünnepségen 
Szaniszló Edit igazgatónő 
elmondta, hogy a tanul-
ni vágyókat a jövőben a 
Veszprémi Szakképzési 
Centrum Szent-Györ-
gyi Albert Technikum és 
Kollégiuma fogadja ne-
velőivel, oktatóival, kol-
légiumával. Bátorította a 
diákokat, hogy ragadják 
meg az eléjük kerülő le-
hetőségeket, tekintsenek 
bátran a jövőbe, majd ok-
levelek és jutalomtárgyak 
átadásával értékelte egyes 
diákok képzés alatti tel-
jesítményét. A rendezvé-
nyen Tapolca Város Ön-
kormányzatát Puskás Ákos 
alpolgármester képviselte 
és jelen volt Szóvári Adél, 
az iskola előző igazgatója 
is. A véglegesen megszűnő 
Tapolca-Diszeli tanintéz-
mény végül két szomorú 
versrészlettel tudatta az 

interneten, hogy nincs to-
vább:  „A szárny megnőtt, 
üresen áll a fészek,  Csak 
álom volt a régi jó világ, 

És mint a fecske alkonyati 
szélnek, Ma szárnyat bon-
tott egy sereg diák.” /Wass 
Albert/ „Nincs menekvés! 

Élni s lenni kell, Fájdal-
makban is magasodva, És 
nem cserélni soha senki-
vel!” /Sárközi György/. /tl/

A diszeli iskola legutóbbi ballagása egyben az utolsó is volt az intézmény életében Fotó: isk.
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...folytatás a címoldalról.. 
A témák változatosak vol-
tak, hiszen Győrffy Vil-
lám Andrásék történelmi 
visszatekintésbe ágyazott 
solymász bemutatója mel-
lé, olyan előadások tár-
sultak, mint az “Óra mű-
tárgya” sorozat, amelyben 
elsőként Hangodi László 
osztotta meg a múzeumi 
“sólyomtolldarabról” és 
“fába nőtt puskáról” szó-
ló, harcászati, régészeti 
tudásban, de humorban 
is megcsillanó története-
it. A „Habarczok és áza-
lagok”  titokzatos című 
előadás Szilaj Rezső tanár 
úr nevéhez kötődött, aki 
egy régi, mára szétesett 
és megsárgult, ugyanak-
kor  gazdagon illusztrált 
természettudományos 
könyv kapcsán rántotta 
le a leplet a múltban kü-
lönleges neveken illetett 
élővilág csodáiról. Tapolca 
díszzászlóiról, azok törté-
netéről, jellegzetességeiről 
dr. Décsey Sándor osztotta 
meg ismereteit. Mészáros 

Zsuzsannát Gyula vezér 
Lovasbirodalmából isme-
rik a legtöbben, ahol, mint 
kiderült az állattartás és 
a füstölt húsok mellett, 
a régi fűszernövények, a 
16. század  hagyományos 
ételeinek előállításhoz 
szükséges alapanyagok is 
megteremnek. Zsuzsától 
minden fontosat megtud-
hattak azok, akiket érdekel, 
hogy őseink ételeit miként 
állíthatjuk elő ma is. Ha 
Tapolca, akkor a borászat 

témája sem maradhatott 
ki az előadások közül, de 
Tóth Bálintnak, a hagyo-
mányos borkészítés érde-
kességeit felmutató előadá-
sával még nem ért véget a 
program, hiszen később 
még elemlámpás múzeu-
mi raktárlátogatás, Szilaj 
Rezső elektromozógép 
bemutatója, kurátori tár-
latvezetés is várta a látot-
takkal, hallottakkal kifeje-
zetten elégedettnek tűnő 
közönséget. /Töreky L./

Jó előadásokban és jó hangulatban sem 
volt hiány a tapolcai múzeumi éjszakán

Mészáros Zsuzsanna bebizonyította, hogy ma is előál-
líthatók a 16. század ételei, ízei                               Fotó: tl

A XXVI. Országos Cse-
csemő- és kisded gon-
dozói Verseny döntőjét 
– két év kihagyás után- 
idén Kalocsán rendezték 
meg.

A megyei forduló nyer-
tesei, Hederics Eszter, 
Patkó Lilla és Szollár 
Zsanna, Batsányi János 
Gimnázium és Kollégi-
um 11. A osztályos  ta-

nulói “Anyákok” csapata 
szépen vette az akadá-
lyokat és végül a rangos 
3. helyen végeztek a kö-
zépiskolások kategóriájá-
ban. A nem mindennapi 
eredmény dicséri  Sza-
bóné Takács Mária áldo-
zatos felkészítő munkáját 
is- adta hírül büszkén a 
gimnázium, amely továb-
bi szép eredményeket kí-
vánt a csapatnak . /tl/

Csecsemőgondozásból 
országos harmadikok
a batsányis gimnazisták

Takács Mária és büszke tanítványai az oklevéllel Fotó: isk.

Két csillag a sportszállónak
Örömhírt jelenthetett be 
a napokban a tapolcai 
Sport- és Turistaszállót 
üzemeltetető, önkormány-
zati tulajdonú Tapolcai 
Diák- és Közétkezetető 
Kft.

A  Magyar Turisztikai 
Minőségtanusító Testület 
megvizsgálta és a napokban 
KÉT CSILLAG  használa-
tára jogosította az intéz-
ményt közösségi szálláshely 
kategóriában. A 2021-ben 
teljes felújításon átesett 
Sport- és Turistaszálló esze-
rint a korábbinál magasabb 
színvonalú szolgáltatást 
nyújt. Megtudtuk, az el-
múlt időszakban esztétikai 
értelemben is igényesen 
megújultak a szálló szobái 

és étterme,  a vendégeket 
zuhanyzós,  WC-vel kiegé-
szült fürdőszoba, kádkilé-
pő, törölköző, tv, minibár, 

légkondicionáló, ingyenes 
wifi hozzáférés fogadja az 
utóbbi időszakban. A most 
megítélt minősítés 2025. 
május közepéig érvényes- 
áll a tanúsítványban. /tl/

Esztétikailag is szembeötlő a változás                Fotó: hg

A minőségi
felújítás meghozta
az eredményt, 
hiszen magasabb 
kategóriát
képvisel és egyre
népszerűbb
a szálláshely
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...Folytatás a címoldal-
ról... Idén ballagtak elő-
ször olyan tanulók, akik 
labdarúgóosztályba jár-
tak. A nemzeti tizenegy 
közelmúltban aratott si-
kerei példa lehet számuk-
ra szorgalom és kitartás 
szempontjából is, céljuk 
elérése érdekében. Far-
kas Gergő kapta a Bárdos- 
emlékplakettet, melyet 
minden évben a 8 éven át 
kitűnő bizonyítvánnyal 
rendelkező diákok kapnak. 
Simon- Vass Mária és Lo-
vász Zsuzsanna tanárnők 
munkáját köszönte meg a 
szülői munkaközösség és 
a tantestület nyugdíjba vo-
nulásuk alkalmából. 

A Kazinczy Ferenc tagin-
tézményéből szombaton 
két osztály 36 nyolcadiko-
sa ballagott el. 

A tanulók zászlós bevo-
nulását követően elsőként 
Bodor Tamás intézmény-
vezető köszöntötte a diá-
kokat, szüleiket és a város 
önkormányzatának kép-
viselőit, Dobó Zoltán pol-
gármestert, Puskás Ákos és 
Pass Sándor alpolgármes-
tereket és dr. Iker Viktória 
jegyzőt. Később a kitűnő 
tanulók jutalmazása követ-
kezett, a nyolcadikosok a 
helyszínen, pedagógusaik, 
diáktársaik, szüleik jelen-
létében vehették át okle-
veleiket, ajándékaikat. (A 
kitűnők jutalmazásába 
ezúttal az önkormányzat 
is bekapcsolódott, hiszen 
ingyenes mozijeggyel já-
rult hozzá teljesítményük 
elismeréséhez, akinek pe-

dig a magatartása is példás 
volt, azok a fővárosi nagy-
cirkusz előadását is meg-
tekinthetik hamarosan-
hangzott el az eseményen.) 
A jutalmakat Bajner Imre 
igazgató és Bodor Tamás 
intézményvezető adta át 
a legeredményesebb vég-
zősöknek, Bakler Zitának, 
Egyed Tamarának és Sab-
ján Szonja Reginának a 
8.a- osztályból, Csipszer 
Csengének és Üveges Bog-
lárkának a 8.b-ből. Neve-
lőtestületi díszoklevélben 
részesültek tanulmányi 
eredményeikért, tanulmá-
nyi versenyeken elért si-
kereikért, példamutató kö-
zösségi munkájukért pedig 
Egyed Tamara és  Csipszer 
Csenge végzős tanulók. A 
nyolcadikosok nevében 
Csipszer Csenge és Sabján 
Szonja búcsúzott az intéz-
ménytől, úgy fogalmazott 
egyikőjük:  “…talán nem is 
volt olyan, amit ne szeret-
tünk volna iskolánkban…”. 
A ballagókhoz Bajner Imre 
igazgató szólt. – Köszön-
jük, hogy része lehettünk 
gyermekkorotoknak… Ma 
lezárult életetek egy nagy 
és fontos korszaka. Gon-
doljatok vissza az elmúlt 
évekre, amikor megtanul-
tatok kiállni egymásért, 
amikor igazi közösséggé 
lettetek… Ma nem har-
minchat  14 éves diák  bú-
csúzik az iskolától, hanem 
két igazi osztályközösség, 
akiket Zsuzsa és Éva néni, 
osztályfőnökeitek terel-
gettek a helyes útra. Kívá-
nom nektek, hogy leendő 
új közösségeitek is jók le-
gyenek, de az iskolát, amit 

most magatok mögött 
hagytok, soha ne feledjé-
tek! – kérte az igazgató, 
aki Grünceiszné Józsa Zsu-
zsanna nyugdíjba vonuló 
tanárnőtől, osztályfőnök-
től is elköszönt maga és a 
kollégák nevében. 

A  diákok szavalatait, bú-
csúgondolatait követő-
en Bajner Imre igazgató 
szólt a 2021/22-es tanév 
nyolcadikosaihoz a szom-
bati ballagási ünnepsé-
gen a TBLÁI Batsányi 
János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Tagintéz-
ményben. 

Az iskolát támogató alapít-
vány által adományozott 
Batsányi-díjat idén Seges-
di Ferenc vehette át és 29 
tanuló kaphatott sikeres 
nyelvvizsgájának elisme-
réséül értékes könyvutal-
ványt a szülői munkakö-
zösségtől.  A ballagáson, 
illetve a tanévzárón a tanu-
lók, diákok, pedagógusok, 
szülők mellett részt vettek 
Tapolca város önkormány-
zatának képviselői, a város 
polgármestere és alpolgár-
mesterei is. 
– Amikor szüleitek 2014-
ben iskolát választottak 
számotokra, elsősorban az 
angol nyelv magas szintű 
elsajátítását helyezték elő-
térbe. Ezen a téren is di-
cséreteset alkottatok, ame-
lyet számtalan nyelvvizsga 
bizonyítvány megszületése 
mutat… Köszönjük, hogy 
néhány nappal ezelőtti is-
kolai  búcsú műsorotok-
ban arra emlékeztettetek 
bennünket pedagóguso-

kat, hogy nem csak taní-
tottunk, hanem neveltünk 
is bennetek, hiszen meg-
tudhattuk, tanáraitok gon-
dolatai, bölcsességei évek 
távlatából is élénken él-
nek bennetek… Kívánom, 
hogy maradjatok mindig 
nyitottak a világra, de ne 
felejtsétek el, hogy kérdez-
ni csak az tud igazán, aki 
megfelelő háttértudással 
rendelkezik. Ezt a közép-
iskolában fejleszthetitek 
és tudom, hogy képesek 
vagytok rá! …Vigyázzatok 
fiatalságotokra, szépsége-
tekre, adjatok időt magatok 
és a világ megismerésére! 
– tanácsolta a ballagó ba-
tsányis diákoknak Bajner 
Imre, majd a tagintézmény 
vezetőivel közösen kiosz-
totta a Batsányi Emlékla-
pokat a végzősöknek. Ha-
gyomány, hogy évről évre 
a Batsányi János Általános 
Iskoláért Alapítvány kura-
tóriuma Batsányi-díjban 
részesíti azokat a szemé-
lyeket, akik az iskoláért 
végzett közösségi munká-
jukkal azt kiérdemlik.  Dr. 
Komjátiné Nyakó Györgyi 
intézményvezető bejelen-
tette, a kuratórium idén 
Segesdi Ferencnek, a szülői 
munkaközösség leköszönő 
elnökének ítélte meg az el-
ismerést. – Feri több mint 
egy évtizedig volt tagja, 
nyolc évig pedig elnöke 
a szervezetnek. Mindig 
rácsodálkoztunk kitűnő 
szervező munkájára, ki-
meríthetetlen energiájára, 
örökre emlékezetesek ma-
radnak az általa szervezett 
rendezvények. Bármiben 
számíthattunk rá… – mél-
tatta a kitüntetett munká-
ját az intézményvezető.

A Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Általá-
nos Iskola ballagói szom-
baton délelőtt iskolájuk 
épületéből a közeli plé-
bániatemplomba vonul-
tak, hogy ott egy szép és 
megható szertartást kö-
vetően búcsúzhassanak 
el iskolájuktól. A tanu-
lók előtt  Csonka Nándor 
atya, majd Rohály János 
igazgató mondott ünnepi 
beszédet.

A templom padsoraiban 
helyet foglaló szülők, roko-
nok, pedagógusok, város-
vezetők előtt  Csonka Nán-
dor, a katolikus általános 
iskola lelki igazgatója szólt 
a végzősökhöz. – A világ 
hallatlan lehetőséget kínál 
számotokra. Hallatlan böl-
csességeket, ismereteket, 

mindenféle információkat 
kínál, és ez így van jól. Az 
elmúlt nyolc évben meg-
tanulhattátok azt a böl-
csességet, hogy meg kell 
különböztetni a dolgokat, 
el kell választani a szentet 
a profántól,  a jót a rossz-
tól, az igazat a hamistól…
Ahogy a filozófus mondja, 
ne a látszatvilágban élje-
tek, hanem az igaziban… 
Egyetlen út van, ami – 
higgyétek el- célra vezet, 
ez a szeretet útja. Hiszem, 
hogy olyan képességeitek 
vannak, olyan adottságokat 
kaptatok a teremtő Isten-
től, hogy ezt az utat végig 
tudjátok járni, célba értek, 
és leéltek egy boldog életet. 
Ehhez kívánok nektek sok 
bölcsességet a megkülön-
böztetés adományával. Kí-
vánok nektek szép új életet, 
egy új kezdetet Krisztus és 
a szeretet útján!… - fogal-
mazott Nándor atya.
Rohály János igazgató el-
sőként a kitűnő tanuló 
nyolcadikosoknak adta át 
a tanulmányi munkájukért 
járó megérdemelt elisme-
réseket, majd a ballagók-
hoz intézve szavait, feltéve 
a költői kérdést: vajon mi 
szakíthatja ki az embert 
Isten szeretetéből? – Van 
biztos fogódzó az életben, 
az pedig a Jóisten, az Is-
ten szeretete, amit semmi 
és senki nem pótolhat… 
Mindenhez, amiért élni 
érdemes, sok-sok erő, küz-
dés, erőfeszítés és kitartás 
kell. A lustaság, a nemtörő-
dömség és a rosszindulatú 
döntés legyőzéséhez pedig 
biztonságot ad a Jóisten, 
és ha Isten velünk, ki el-
lenünk! Kedves nyolcadi-
kosok, szeretném megkö-
szönni nektek az itt töltött 
időt, az elért szép tanul-
mányi eredményeket. Kö-
szönöm a szülőknek is azt 
a sok erőfeszítést, amellyel 
támogatták gyermekeiket. 
Köszönjük, hogy a nevelés-
ben társaitok lehettünk…- 
szólt a köszönet hangján a 
diákokhoz és a szülőkhöz 
egyaránt a tapolcai egyházi 
iskola igazgatója. Az ünne-
pi gondolatokat követően 
a szülői munkaközösség 
két tagjának, Fogas Zsu-
zsannának és Kovács Aliz-
nak mondott köszönetet 
az iskola “az évekig tartó 
önzetlen munkáért”, majd 
szavalatokkal, egyházi és 
világi énekekkel, dalokkal, 
később a templom előtt 
elengedett kék lufikkal  bú-
csúztak a láthatóan köny-
nyekig meghatódott vég-
zősök.

Búcsú az általános iskolától - Évzáró ünnepségek városszerte

A Batsányi tagintézmény nyolcadikosai vonulnak be az ünnepség helyszínére Fotó: tl



A 29. Országos Ifjúsá-
gi Sajtófesztivál rekord 
számú látogatót fogadott 
2022. május 20-án az Új-
pesti Rendezvénytérben.

A programra több mint 
kétezer fiatal jött el sze-
mélyesen. Azok számára, 
akik távolmaradtak, az 
NMHH ( Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság) 
jóvoltából két csatornán 
közvetítették a fesztivál 
eseményeit, amelyet Kecs-
kés István és Deutsch Ta-
más nyitott meg. A tapol-
cai Alabárdos diákújság 
munkatársai szerencsések 
voltak, ők Tapolca Vá-
ros Önkormányzatának 
és  polgármesterének tá-
mogatásával elutazhattak 
és átvehették díjaikat a 
Budapesti rendezvényen- 

számolt be az eseményről 
Zentai Csaba, a Bárdos 
Lajos Általános Iskola 
tanára. – Újdonság volt, 
hogy online is követni le-
hetett a Sajtófeszt esemé-
nyeit, ugyanis az NMHH 
támogatása jóvoltából két 
csatornán streamelték a 
programot. Az egyiken a 
Sajtófesztivál és Klíma-
nap eseményeit, továb-
bá a Nagy Diák Tesztek 
döntőit követhették élő-
ben, vagy nézhették visz-
sza, a másik csatornán 
a Média pódium prog-
ramjait láthatták az ér-
deklődők. Itt zajlottak a 
2022. évi Tehetségkutató 
Diákmédia Pályázat és a 
Net Biztos díjátadója, to-
vábbá a Csodák tárháza 
program előadásai, vala-
mint a pódiumbeszélge-

tések olyan médiasztá-
rokkal, mint Szente Vajk 
és Lil Frakk vagy Szecsó 
youtuber, influenszer. Az 
online közvetítések óri-
ási sikert arattak: a prog-
ramon résztvevő 2.000 
diákmédiás mellett a két 
csatornán már több mint 
40 ezren tekintettek bele 
a Sajtófesztivál program-
jának közvetítésébe az 
interneten. A rendezvé-
nyen adták át a DUE Te-
hetségkutató Diákmédia 
Pályázat díjait is, ahol hét 
kategóriában jutalmazták 
a legtehetségesebb, leg-
ügyesebb, médiával fog-
lalkozó fiatalokat.
Az év diáklapja, általános 
iskolai kategóriában:
1. Libikóka (Hétvezér Ál-
talános Iskola, Székesfe-
hérvár)

2. Alabárdos (Bárdos La-
jos Általános Iskola, Ta-
polca)
3. Padtárs (Eötvös Ká-
roly Általános Iskola, Vo-
nyarcvashegy)
Ezúton is köszönjük 
Tapolca Város Önkor-
mányzatának, és Dobó 
Zoltánnak, városunk pol-
gármesterének a támoga-
tását, hogy elutazhattunk, 
és átvehettük a díjat a Bu-
dapesti rendezvényen!

A siker „kovácsai”, di-
ákújságíróink, akiknek 
köszönhetően országos 
elismertségnek örvend 
iskolaújságunk, az ALA-
BÁRDOS: Orbán Dániel, 
Bogdán Imre, Szűcs Má-
tyás, Csarmasz Bálint, 
Soós Ádám, Fejes Viktor, 
Tanács Szabina, Szabó 
Norbert, Haga Szabolcs, 
Király Emőke, Hekli Nán-
dor és Szabó Anna. 
                      /Zentai Csaba/ 
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“Oly jó a nyár, szép dallal vár…”
Az elmúlt napokban egy-
re több biztos jele mu-
tatkozott annak, hogy 
hamarosan vége az idei 
tanévnek. Éppen elmúl-
tak a bizonyítványba ke-
rülő érdemjegyek miatti 
küzdelmek és izgalmak, 
a leadandó tankönyvek is 
már az iskolakönyvtárban 
pihenhették a tanév meg-
próbáltatásait, ráadásul a 
tanítás után egyre többe-
ket csábítottak magukhoz 
a városi strand medencéi.

Talán pontosan ezért volt 
furcsa, hogy erre az időre 
esett az iskolaév mégiscsak 
egyik leghangulatosabb és 
– minden kétséget kizáró-
an – egyik legsikeresebb 
rendezvénye. Török Atti-
láné, Tapolca város dísz-
polgára, a Bárdos iskola 
egykori pedagógusa, és a 
Tapolcai Kamarakórus kar-
nagya kezdeményezésére 
ugyanis ismét megrendez-
ték a nyárköszöntő kórus-
találkozót. Nem is lehetett 
volna mindehhez jobb és 
alkalmasabb helyszínt ta-
lálni a Járdányi Pál zeneis-
kola udvaránál, a hatalmas 
gesztenyefa árnyékában. 
Három dalos közösség, a 
Bárdos iskolából a gyer-
mekkórus és a Kicsinyek 
Kórusa, valamint a Tapol-
cai Kamarakórus lépett fel 
egymás után.
A koncert közös énekléssel 
indult, a „Viva la musica” 
hangjai sokakat becsábí-
tottak az udvarba, így ha-
mar betelt minden mara-
dék ülő- és állóhely is. A 
Sellyei-Cseh Ágnes vezette 
Kicsinyek Kórusa külö-

nös lelkesedéssel készült a 
fellépésre, hiszen ekkora 
közönség előtt most mu-
tatkoztak be először. Az 
izgalom hamar elszállt és 
a harmadikosok és negye-
dikesekből álló énekkar ra-
gyogó előadással örvendez-
tette meg a hallgatóságot. 
Kodály: Fehérliliomszál, 
Bakonyi népdalcsokor, Ba-
lázs Árpád tavaszébresztő, 
Daróczi-Bárdos fogócska 
című műveinek előadá-
sát vastapssal jutalmazta a 
közönség. Igazi szünidőt 
váró, nyári hangulatú mű-
sort állított össze Király 
Eszter, a Bárdos Lajos 
Gyermekkar vezetője. Ör-
vendetes volt látni a felsza-
badult éneklést, hallani a 
kristálytiszta szólamokat, 
a magabiztos szólókat. Ba-
lázs Árpád-Cserfábul van, 
és Tavaszlesen  darabjai, 
Gastoldi-Tavasz, Bárdos 
Lajos-Tünde-nóta, és Falu 
végén, Karai József-Hív 
a messzeség! , Mozart- 
Ó, felvirradt a szép óra!, 
műveinek professzionális 
előadása méltán vívta ki 
a közönség tapsban kife-

jezett hangos elismerését. 
Az iskolásokat zongorán 
Takácsné Németh Magdol-
na, a Járdányi zeneiskola 
zongora tanszakának ve-
zetője kísérte, aki maga is 
tagja a Tapolcai Kamara-
kórusnak. Az ő műsoruk 
koronázta meg az estet. 
Török Attiláné vidámsá-
got és humort sem nélkü-
löző darabokat választott, 
olyan műveket, amelyek 
jól megmutatták, hogy 
hogyan kovácsolja közös-
séggé a több mint két év-
tizede fennálló, gálakórus 
minősítéssel rendelkező 
énekkart a muzsika, ho-
gyan lehetséges a jókedvű 
felszabadultsággal való 
szórakoztatás. Előadásuk-
ban szárnyalt a Szárnyas 
pletyka (Henryk Gorecki), 
de dalba foglalták azt is, 
hogy bizony, Oly jó a nyár 
(Somorjai József). A kon-
cert a három fellépő kórus 
közös éneklésével zárult, 
ahol a Balatoni legények 
vidám történeteit meg-
éneklő népdalba, negyedik 
kórusként már a közönség 
is bekapcsolódott. /km/

Bárdos siker az Ifjúsági Sajtófesztiválon

Ragyogó előadások, igazi nyárköszöntő hangulat Fotó: h.f.

Tapolcai Nevelésügyért 
kitüntetésben részesült 
a Város napja alkalmá-
ból Keszler Gyula.

A kitüntetett 1957. már-
cius 14-én Tapolcán 
született. Tanulmányai 
és munkája hol
elszakította szülőváros-
ától, hol visszarepítette. 
Kezdeti tevékenysége 
a könyvek világában 
nyitott utat számára, 
amikor érettségi után a 
Batsányi János Művelő-
dési Központ könyvtá-
rosaként segédkezett a 
kultúra világában, majd 
Kővágóörsön immár 
vezetőként a Körze-
ti Művelődési Házban 
dolgozott. Köveskálon 
mint képesítés nélküli 
pedagógus tette próbára
tehetségét, elhivatott-
ságát - ami rengeteg 
tapasztalattal is fel-
vértezte. Tudásszomja 
1981-ben a szegedi Ju-
hász Gyula Tanárkép-
ző Főiskolára vezérelte, 
ahol földrajz-népmű-

velő szakos tanári dip-
lomát szerzett. Tanul-
mányainak befejezése 
után,
sokszínű tevékenysége 
elismeréseként 1987-
ben Veszprém megyé-
ért arany fokozat ki-
tüntetésben részesült. 
Tapasztalatait 1989-től 
kollégiumi nevelőtanár-
ként kamatoztatta.
Eredményes munká-
jának elismeréseként 
2000-ben a már önálló 
intézménnyé vált Kol-
légiumvezető-helyet-
tesi munkájával bízták 
meg 2007 augusztusáig, 
amelyet 2017 január-
jától kollégiumvezetői 
megbízás követett. Pe-
dagógiai munkája, a 
diákok értékrendjének 
formálása és követke-
zetes betartatása; testi-, 
lelki és szellemi fejlő-
désének szem előtt tar-
tása és segítése révén, a 
kollégium pedagógiai 
programjában is meg-
mutatkozott. Vezető-
ként új és hasznos te-
vékenységeket javasolt 
a kollégium lakóinak, 
figyelemmel követte a 
hátrányos helyzetű di-
ákok sorsát,  segítve 
életüket. Megbízatását 
2020. júliusában egész-
ségügyi okból kénysze-
rült visszaadni. Kollégi-
umi nevelői munkáját 
mindmáig lelkiismere-
tesen végzi, mutatva az 
utat a következő peda-
gógus nemzedék szá-
mára.

A sikeres diákújságíró csapat                                   Fotó: isk.

A VÁROS KITÜNTETETTJEI
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2022. 06. 17.
Ásványi Eszter

Fricz Ádám
2022. 06. 18.

Turcsi Alexandra
Futó Balázs

2022. 06. 18.
Magyari Nikoletta

Patus Dániel
2022. 06. 25.

Horváth Szilvia
Kekk Sándor
Király Vivien
Som Zoltán

Házasságkötés

Jókedv, pincék, borok, dalok, helytörténet 
Gyepűtiprást, azaz egy ko-
rabeli szőlőhegyi hagyo-
mány vidám bortúrában, 
pincelátogatásban testet 
öltött és közel két évtize-
de újraéledt hagyományát 
elevenítették fel ismét Di-
szel településrészen júni-
us 25-én  a Tapolca Kft. 
szervezésében.

Az esemény Hangodi Lász-
ló főmuzeológus, történész 
Diszel múltját bemutató 
hangulatos helytörténeti 
előadásával indult, majd öt 
helyi szőlősgazda borainak 
kóstolásával folytatódott.
Hagyományosan a temető 
kapujánál gyülekeztek azok 
a helyi és vendég résztve-
vők, akik pénzükért talpas 
poharat és a Trió pincészet 
jóvoltából azonnali kós-
tolót kaphattak a hegy le-

véből. Az asztalról ezalatt 
nem hiányzott a csipegetni 
való házi sonka, májas, kol-
bász és egyéb füstölt “disz-
nóságok” sem, amelyek 
minősége, semmihez sem 
fogható íze, a borok mellett 
azonnal kivívta a jelenlé-
vők elismerését. A jókedv 
már ekkor kialakult és  lát-
hatóan a kánikulai meleg 
sem viselte meg a borozni 
vágyókat, akik hamarosan 
Tóth Bálint borász, helyi 
önkormányzati képviselő 
pincéjéhez vonultak, hogy 
ott elmerüljenek a termé-
szetes, fajtaélesztő és egyéb 
borászati adalékok nélkül 
készült, natúr nedűk vilá-
gában. A Csobánci Bor-
manufaktúra bemutatója 
után a Marika Vendégház 
részesítette kedves fogad-
tatásban és nem melléke-

sen jó borokban a Diszeli 
Gyepütiprás résztvevőit. Itt 
a Batsányi Népdalkör asz-
szonyai is megmutathatták, 
hogy jókedv nincs dalok 
nélkül, csokorba kötötték 
hát a legvidámabbakat, 
hogy fokozzák a hangula-
tot…
Ezután a Sajtos pince, 
majd a Csóka pince kö-
vetkezett… A hegyjárás 
a településrész megújult 

kultúrházánál ért véget, 
ahol a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft. biztosí-
totta, hogy a közös vacsora 
olyan finom legyen, mint 
az elmúlt órákban a diszeli 
borok voltak. Az esemé-
nyen TV-s kollégáink is 
részt vettek, az ott készült 
videós összeállításunk a 
Tapolcai Média internetes 
felületein is megtekinthető.          
                              /Töreky L./

Elindult a menet, hogy jó borokat kóstoljon      Fotó: tl

GRAFOLÓGUS

Amikor azt tudod mon-
dani: Igen, ez vagyok Én!, 
amikor kibontakoztatha-
tod a benned lévő tehetsé-
get, képességeket, amikor 
azzal foglalkozhatsz, amit 
szeretsz és amiben jó is 
vagy, ha boldog vagy, ha 
a lelkedben béke van, ak-
kor mondhatod el magad-
ról, hogy megvalósítottad 
önmagad. Általában csak 
akkor kapjuk fel a fejün-
ket, és mondjuk valakivel 
kapcsolatban, hogy meg-
valósította önmagát, ha 
valami nagy, látványos 
dolgot tesz le az asztal-
ra. Holott lehet, hogy 
a szomszédban három 
gyermeket nevelő anyuka 
is, azzal, hogy a családjá-
nak él, megvalósította ön-
magát, csak közben nem 
volt tűzijáték és trombi-
taszó. Ahol, amiben bol-
dog vagy és önmagadat 
adhatod a legjobb tudá-
sodnak megfelelően, ahol 
jól érzed magadat, az a te 
utad. A legkisebbnek hitt 
cél sokszor jóval többet ér, 
mint amit világmegváltó-
nak gondolunk. Saját utad 
megtalálása, önmagad 
beteljesítése, a kézírásod 
zónaarányaiban, az írásod 
szabályosságában, dina-
mizmusában, dőlésében, 
tagolásában, a kivitelezés 
nyomatékában, ritmusá-
ban, az aláírásod szöveg-
hez viszonyított méreté-
ben fog megmutatkozni.

GOSZTOLA 
BRIGITTA




