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Megidézték a szabadságharc eseményeit

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János tagintézményének felsősei ünnepi műsorral idézték meg az 1848/49-es Forradalom 
és Szabadságharc történéseit és szellemiségét a Tamási Áron Művelődési Központ színháztermében. Az igényesen összeállított és kivitelezett 
irodalmi, zenés, énekes és táncos elemekkel gazdagított történelmi megemlékezés a diákok számára is befogadható, élményszerű formában 
dolgozta fel a korszak sorsdöntő történéseit, ismert helyszíneit, történelmi, irodalmi alakjait. Az utolsó előadást követően, melyet a város 
polgármestere és több önkormányzati képviselője is megtekintett, Bajner Imre igazgató köszönetet mondott mindazoknak a tanulóknak, 
pedagógusoknak és önkormányzati intézményeknek, akik lehetővé tették az öt alkalommal bemutatott március 15-i ünnepi műsor megva-
lósulását. Az igazgató külön is megköszönte Lakatosné Szakmándi Erika tanárnő rendezői munkáját, a táncokat betanító Juhász Márta és a 
műsor megvalósulásában sokat segítő Albrecht Enikő tevékenységét.                                                                                                               /írás, fotó: tl/

Ma már nincsen figura, 
téma, amit ne lehetne torta 
formájában megvalósítani. 
Igazi művészet lett a cuk-
rászat az elmúlt években. 
Ezekből kaptunk ízelítőt 
szombaton a Széchenyi 
Iskolában, ahol Daniné 
Koronczi Szilvia és segítő 
csapata ötödik alkalom-
mal rendezte meg a Jóté-
konysági Torta és Muffin 
Fesztivált.

Öt éves hagyománya van 
már a torta- és muffin fesz-
tiválnak Tapolcán, ame-
lyet annak idején Daniné 
Koronczi Szilvia álmodott 
meg. A növekvő érdek-

lődés mind a versenyzők, 
mind pedig a résztvevők 
számában évről-évre meg-
mutatkozik, olyannyira, 
hogy jövőre valószínűleg új 
helyszínt kell majd keresni – 
tudtuk meg a főszervezőtől, 
aki olyan cukrász szakem-
bereket nyert meg a zsűribe, 
akiknek neve garancia volt 
a színvonalra. Szombaton 
az eseménynek otthont adó 
Széchenyi István Baptista 
Technikum, Szakképző Is-
kola és Gimnáziumban ők 
látták és zsűrizték elsőként 
az artisztika, amatőr, gye-
rek, cukrász, cukorvirág és 
grillázs kategóriában indu-
ló alkotásokat. Hérics Máté, 

a Hérics Cake Shop dizájn 
tortaműhely tulajdono-
sa, Juhászné Szántó Csilla 
többszörös díjnyertes cuk-
rász, a Cake Land alapítója, 
és Steirlein-Reichert Mira 
többszörös világbajnok cuk-
rász szigorú szempontok 
alapján bírálta és kóstolta 
a 75 alkotást, amelyet 56 
versenyző nevezett a meg-
mérettetésre. A kapuk ebéd 
után nyíltak meg a nagykö-
zönség számára, majd Dobó 
Zoltán köszöntöje után sor-
ra következtek a szakmai és 
szórakoztató programok az 
iskola tornacsarnokában. 
Fellépett Peter Srámek is, aki 
fergeteges hangulatot kere-
kített. A rendezvény erede-
ti célját tekintve minden-
képpen sikeres volt, hiszen 

415-en váltottak belépőt, 
és 420-an vásároltak süte-
ménykóstoló jegyet, ezzel 
támogatva a tapolcai kézis 

lányokat és egy tapolcai kö-
tődésű, súlyosan, halmozot-
tan sérült kisfiú gyógykeze-
lését. /km/

Tortacsodák fesztiválja

A vándorkupa győztese Gellén Erika grillázs alkotása, 
az Öreg néne őzikéje című kompozíció  Fotó: helysz. f.



Többek között a Tapolca 
északi határába tervezett 
2x50 MW-os naperőmű 
kérdésében elfoglalt ál-
láspontjáról is kérdeztük 
dr. Navracsics Tibor terü-
letfejlesztési minisztert, 
országgyűlési képviselőt a 
Tapolcai Média stúdiójá-
ban március 10-én. A he-
lyi témák között szerepelt 
még a tragikus emlékű 
kisapáti vasúti átjáró “so-
rompósításának”  ügye, 
az ajkai sürgősségi ellátás 
helyzete, illetve a tapolcai 
kórház jövője is.

A 2022. január elsején Kis-
apátinál bekövetkezett tragi-
kus vasúti baleset hívta fel a 
figyelmet arra, hogy bizton-
ságosabbá kellene tenni a 
helyszínt, akkoriban felme-
rült egy sorompó létesítése is. 
Hol áll most ez az ügy?  

– A héten beszéltem a 
MÁV vezérigazgatójával, 
ahol szóba került a kisapá-
ti sorompó ügye is. Folyik 
a tervezés, a mostani költ-
ségvetési ütemezés szerint, 
a jövő évben tervezi a MÁV 
a sorompó kivitelezését. Én 
azért lobbizom, hogy hoz-
zuk előre és már az idei év-
ben valósuljon meg.

Minket tapolcaiakat is kö-
zelről érint és foglalkoztat az 
ajkai sürgősségi ellátás hely-
zete. A híreket hallva adódik 
a kérdés: mi a helyzet most, 
kaphatnak-e a tapolcaiak 
sürgősségi ellátást Ajkán?

– Többször tárgyaltam már 
az ajkai és a veszprémi kór-
házzal – hiszen ez utóbbi-
nak van alárendelve az ajkai 
intézmény-  de az országos 
kórházi főigazgatósággal 
is. Az ajkai kórház korábbi 
sürgősségi osztályát sürgős-
ségi ellátási ponttá minő-
sítették, egyébként az or-

voshiányból kifolyólag már 
korábban sem felelt meg az 
osztály kritériumainak.  Az 
ellátást  nem érinti, tovább-
ra is Ajkára fogják vinni a 
betegeket, kivéve, ha komp-
likáltabb esetről van szó. Ez 
eddig is így volt. A cél az, 
hogy meg tudjuk teremteni 
a feltételeket ahhoz, hogy 
az ajkai kórházban ismét 
betegellátó osztály működ-
hessen. Fontos, hogy je-
lenleg a betegeket Ajkán el 
tudják látni, illetve tudnak 
dönteni róla, hogy marad, 
vagy Veszprémbe kell át-
szállítani. (szerk: Azóta is-
mét osztályként üzemel a 
sürgősségi betegellátás Aj-
kán)

Egy korábbi interjúban em-
lítette, hogy Tapolca járás-
székhely, jelentős idegenfor-
galommal, ezért érdemes 
lenne átgondolni a tapolcai 
kórház  struktúráját. Re-
ménykedhetünk-e abban, 
hogy a jövőben lesz valami-
féle aktív ellátásunk, sebé-
szetünk, belgyógyászatunk, 
ha csak néhány ággyal is?

– Véleményem szerint, a 
tapolcai kórház fejlesztésé-
nek legnagyobb gátja a mai 
körülmények között nem 
más, mint az orvoshiány. 
Ismerem és támogatom 
Dobó Zoltán polgármester 
úr azon törekvéseit, hogy 
például teremtsük meg an-
nak lehetőségeit, hogy fiatal 
orvosok idejöjjenek Tapol-
cára. Szolgálati lakás, vagy 
bármilyen más megoldás 
is számításba jöhet, ebben 
érdemes gondolkodni. To-
vábbra is úgy gondolom, 
hogy a Balaton nyugati me-
dencéjében nincs egy olyan 
ellátó rendszer, mint a keleti 
medencében van. Balaton-
füredtől nyugatra nincs egy 
olyan kórház, amely komp-
likáltabb ügyeket képes 

lenne ellátni. Jelenleg zajlik 
az egészségügy, az ügyeleti 
rendszer  reformja, minden 
a feje tetején van. Én azon-
ban abban bízom, hogy tu-
dunk előrelépni valamilyen 
formában. Nem merem azt 
ígérni, hogy a tapolcai kór-
házból majd csúcskórház 
lesz, de azon leszek, hogy az 
ellátás stabilizálódjon, hogy 
megteremtsük a lehetősé-
gét annak, hogy orvosok 
jöjjenek ide, hogy tudjunk 
továbbépítkezni. Az, hogy 
egy egészségügyi infra-
struktúra milyen minőségű, 
az nem kis mértékben függ 
a környező utak állapotától 
is. Ezek együttese hozhat 
eredményt.  Ezért lobbizom 
a 77-es korszerűsítéséért 
is, hogy a beteg gyorsan és 
biztonságosan eljuthasson 
Veszprémbe és Ajkára is a 
másik úton.

Legutóbb egy interjúnkban 
a Tapolca határába tervezett 
2X50 megawattos naperő-
mű beruházásról szólva azt 
mondta, hogy nem lát ben-
ne semmit, ami arra utalna, 
hogy veszélyes lehet egy ilyen 
beruházás. Azóta Tapolcán 
fellángoltak körülötte a vi-
ták, a vitában résztvevők 
szakértőkre és kutatásokra 
hivatkozva a maguk igazát 

bizonygatják, pedig még a 
konkrét terveket sem láttuk, 
ahogy a szakhatóságok véle-
ményei sem születtek meg.

– Azért vagyok ebben a 
kérdésben nehéz helyzet-
ben, mert amikor megszó-
lalok, akkor sokan nem 
azt nézik, hogy Navracsics 
Tibor mit mond, hanem 
azt, hogy milyen párthoz 
tartozik, azt, hogy a kor-
mány minisztere vagyok. 
Amikor megszólalok, aka-
ratlanul is  átpolitizálok 
egy ügyet, ami helyi ügy. 
Ugyanakkor továbbra is 
csak azt mondhatom, hogy 
a mai napig egyetlen olyan 
információról sem tudok, 
ami ennek a beruházásnak 
a káros voltát bizonyítaná.  
Mindenki, aki arra hivat-
kozik, hogy ez egy értékes 
terület, az szerintem erősen 
megkérdőjelezendő. A ha-
rasztot gyermekkoromtól 
ismerem, tudom róla, hogy 
mezőgazdaságilag nem ér-
tékes terület, az állatok le-
geltetése pedig lehetséges  
egy napelemparkban is. 
Ugyanakkor látjuk, hogy 
mekkora probléma az ener-
giaszolgáltatásban a kiszol-
gáltatottság, a függőség az 
árakat és a politikai vonat-
kozásokat illetően is. /tl/
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Navracsics Tibor egészségügyről, naperőműről 
és a kisapáti sorompó ügyéről nyilatkozott

„... a tapolcai kórház fejlesztésének legnagyobb gátja a mai 
körülmények között nem más, mint az orvoshiány”  Fotó: tl

Szeptembertől önálló intézmény a Kazinczy iskola
Alapítványi támoga-
tásról, lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás tá-
mogatás igényléséről, és 
a Kazinczy Ferenc Tag-
intézmény önálló iskolá-
vá válásáról szavaztak a 
képviselők március 20-i 
rendkívüli ülésükön.

A képviselő-testületi ülést 
megelőzte a Buzás Gyu-
la vezette gazdasági és a 
dr. Décsey Sándor elnök-
letével működő humán 

bizottság ülése. A szak-
bizottságok mindegyi-
ke a napirendi pontokat 
vita nélkül fogadta el.  A 
testület az oktatási intéz-
ményekkel kapcsolatos 
témával kezdte az ülést. A 
Balatonfüredi Tankerületi 
Központ a Szász Márton 
Általános Iskola valamint 
a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézmény át-
szervezését kezdeményez-
te. Az anyag azért került a 

testület elé, mert a fenn-
tartónak az átszervezéssel 
kapcsolatban ki kell kér-
nie a vagyonkezelésében 
levő ingatlantulajdonos 
önkormányzat vélemé-
nyét. A Szász Márton Ál-
talános iskolával kapcso-
latos változás az, hogy az 
„autizmus spektrumza-
var, egyéb pszichés fejlő-
dési zavarral küzdő”, gyer-
mekek/tanulók ellátása 
bekerülhet az intézmény 
szakmai alapdokumen-

tumába. Az autizmussal 
érintett diákok eddig is 
megkapták az oktatást, 
fejlesztést mind a Köztár-
saság téri, mind pedig az 
Iskola utcai telephelye-
ken. Ez után pedig az ép 
értelmű, de pszichés fej-
lődési zavarral küzdő di-
ákok számára is speciális 
edukációs lehetőséget tud 
nyújtani az iskola. 
... Folytatás a 3. oldalon
 ... Fontos döntések ...  cím-
mel...
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Horváthné Somogyi Il-
dikó, Varga Károlyné 
és N. Horváth Erzsébet 
személyében, három ta-
polcai kitüntetettje is volt 
a  március 15-i nemzeti 
ünnep alkalmából rende-
zett állami kitüntetések 
és miniszteri elismerések 
átadási ünnepségének a 
Festetics Palotában, Bu-
dapesten.

Magyar Ezüst Érdemke-
resztet vehetett át Hor-
váthné Somogyi Ildikó, az 
Értelmi Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik Orszá-
gos Érdekvédelmi Szö-
vetségének alelnöke és a 
Veszprém Megyei Értelmi 
Fogyatékossággal Élők 
és Segítőik Országos Ér-
dekvédelmi Szövetsége 
Közhasznú Egyesületé-
nek elnöke, az Életlehe-
tőség Szociális Nappali 
Intézmény Nonprofit Kft. 
ügyvezetője a megválto-
zott munkaképességű-
ek és a fogyatékossággal 
élők támogatását szolgáló 
több évtizedes, áldozatos 
munkája elismeréseként. 
N. Horváth Erzsébet hely-
történész, író, a tapolcai 
Batsányi Színjátszó Kör 

alapító vezetője a telepü-
lés kulturális életében be-
töltött szerepe, valamint 
helytörténeti kutatásai 
és írásai elismeréseként. 
Varga Károlyné, a tapol-
cai Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum nyugalma-
zott igazgatóhelyettese, a 
Ráday Mihály Város- és 
Faluvédő Szövetség titká-
ra, a Tapolcai Városszépí-
tő Egyesület alelnöke és 
a Tapolcai Nőklub Egye-
sület elnöke, aki a város 
történetének kutatása és 
bemutatása érdekében 
végzett munkája, valamint 
közösségépítő tevékenysé-
ge elismeréseként vehette 
át dr. Navracsics Tibortól 
a Magyar Ezüst Érdemke-
resztet.– Az elismerés kö-
telez, akinek több adatott, 
annak többet is kell nyúj-
tania közössége számára – 
mondta Navracsics Tibor 

területfejlesztési miniszter. 
– Nemzeti ünnepen emlé-
kezünk azokra az őseink-
re, akik meghatározzák a 
közösség karakterét, akik 
bizonyítottak, akiknek ál-
landó helyük van az egész 
nemzet történelmében, 
akikhez mérjük magunkat. 
Így van ez szűkebb körben, 
például egy munkahelyi 
közösségben is, ahol elis-
merik a közösséget meg-
határozó személyiségek 
addig elvégzett munkáját. 
A kitüntettek többet tettek 
le az asztalra – mondta a 
miniszter, aki hozzátette, 
a nemzeti ünnepen átadott 
kitüntetésekkel megerősít-
jük saját büszkeségünket, 
közösséghez tartozásun-
kat, köszönjük a kitünte-
tettek átlagon felüli telje-
sítményét, és szeretnénk, 
ha így folytatnák-fogalma-
zott. /Töreky L, MTI/

Magyar Ezüst Érdemkeresztet 
vehetettek  át Budapesten

Első sor jobbról balra: N. Horváth Erzsébet, Horváth-
né Somogyi Ildikó, dr. Navracsics Tibor és Varga Ká-
rolyné                                                Fotó: helyszíni felvétel

A honvédelem érdeké-
ben tevékenykedő civil 
személyek részére tar-
tottak március 13-án 
ünnepséget a Stefánia 
Palota – Honvéd Kultu-
rális Központban már-
cius 15-e, nemzeti ün-
nepünk alkalmából.

Az eseményen elisme-
réseket adott át Gion 
Gábor, a Honvédelmi 
Minisztérium védelmi 
stratégiáért és humán-
politikáért felelős ál-
lamtitkára és Bozó Tibor 
vezérőrnagy, a Honvéd 
Vezérkar törzsigazgatója.
A Honvédelemért Ki-
tüntető Cím III. fokoza-
tát vette át Dobó Zoltán, 
akit a honvédelem érde-

kében huzamos időn át 
kifejtett tevékenységéért, 
valamint a Magyar Hon-
védség nyugállományú 
szervezetei érdekében 
végzett munkája elis-

meréséül tüntettek ki, 
a Tapolca és Környéke 
Honvéd Bajtársi Egyesü-
let elnökségének felter-
jesztése, indokai alapján-
tudtuk meg. /tl/

Honvédelemért kitüntetést vehetett át 
Dobó Zoltán Tapolca város polgármestere

Elismerés a honvédelemért         Fotó: önkormányzat

... Folytatás a 2. oldalról...
Ezért és az iskola által nyúj-
tott fejlesztő nevelés, mint 
lehetőség miatt egyébként 
szeptembertől a hivatalos 
neve is bővül majd a Szász 
Márton iskolának – tudtuk 
meg Szűcs Attilától a Bala-
tonfüredi Tankerületi Köz-
pont igazgató-helyettesé-
től.  Hasonló témában volt 
érintett a Kazinczy Ferenc 
Tagintézmény is, hiszen a 
határozati javaslat szerint a 
szakmai alapdokumentu-
mában a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető 
gyermekek ellátása kibővül-
het az „autizmus spektrum 
zavarral” küzdő tanulók el-
látásával. De jóval nagyobb 
volumenű a másik változás, 
ami a Kazinczy iskolát érin-
ti szeptembertől, vagyis, 
hogy kiválva a Bárdos Lajos 
Általános Iskolából, önálló 
iskolaként kezdheti meg a 
2023/2024-es tanévet. Kép-
viselői kérdésre, hogy mi 
indokolta a kiválást, Szűcs 
Attila elmondta, hogy a 
nagylétszámú iskolákat, 
főként ha feladatellátási 
helyeinek száma kettőnél 
több, igyekeznek optimá-
lis létszámúra alakítani. Ez 
a Kazinczy Iskola életében 
nagy változást nem okoz, 
hiszen eddig is őrizte önál-
lóságát. A dolgozói, tanári 
létszám nem változik, sen-
kinek nem szűnik meg az 
állása-tette hozzá. Elhang-
zott még, hogy mivel a Ka-
zinczy iskola létszámának 
növelésére van lehetőség, 
ezért a környék kisiskolái-
nak átszervezése után való-
színűleg új tanulókat is fo-
gadhat majd az intézmény, 
de a tetőtér beépítésének 
lehetősége – ahol új tanter-
mek is kialakíthatók -  egy-
előre nincs napirenden. A 
plusz feladatul kapott „au-
tizmus spektrum zavarral” 
küzdő tanulók ellátásával 
az utazó gyógypedagógiai 

szolgálat foglalkozik majd 
az intézményben. Szűcs At-
tila tankerületi igazgatóhe-
lyettes hozzátette, hogy az 
iskola vezetésének kérdése 
úgy alakul, hogy éppen le-
jár a Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola igazgatójának 
öt éves ciklusa, így ki kell 
írni a pályázatot.  A szep-
temberi induláshoz pedig 
később, a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola igazgatói 
állását is megpályáztatják 
majd.  A napirend vala-
mennyi határozati javas-
latát egybehangzó igennel 
támogatta a testület. A Szín 
és Vonal Művészetoktatási 
Közhasznú Alapítvány ké-
relemmel fordult Tapolca 
Város Polgármesteréhez. 
Az alapítvány több mint 
tíz éve működteti nagyon 
eredményesen Tapolca vá-
rosában a SZÍN-VONAL 
Alapfokú Művészeti Isko-
lát. A jelenlegi állami bér-
finanszírozási rendszer 
mellett a művészeti iskola 
fenntartása támogatás nél-
kül nem lehetséges, ezért 
a polgármester anyagi 
támogatását kérték. A tá-
mogatást a SZÍN-VONAL 
Alapfokú Művészeti Isko-
la fenntartására kívánja 
az alapítvány felhasználni. 
Alapítványi támogatásról 
van szó, ezért még akkor 
is, ha polgármesteri keret 
a forrás, a testületnek kell 
döntenie.  Végül egybe-
hangzó igennel voksoltak 
az 500.000 Ft-os kérelem-
ről. Utolsóként egy pályá-
zat beadásáról döntöttek 
a képviselők. A vízgazdál-
kodásért felelős miniszter 
– a pénzügyminiszterrel 
és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértés-
ben – pályázatot hirdetett 
lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás támogatására. 
Ezen indul a város, miután 
a testület az előterjesztést 
megszavazta. /km, tl/

Több mint egy hete zajla-
nak a Tópart járófelülete-
it megújító munkálatok. 
A költségekre a forrást a 
TOP-7.1.1-16-H-014-1 
azonosítószámú, „Épített 
és Szabadtéri terek infra-
strukturális fejlesztése, esz-
közbeszerzés” című vissza 
nem térítendő, 100%-os 
intenzitású, CLLD-
Közösen Tapolcáért pályá-
zat biztosítja. A következő 
hetekben folyamatosan 
dolgoznak majd a szakem-
berek, a felújítás szakaszos, 
így nem zárják le az egész 

Tópartot a látogatók elől. 
A felszedett térköveket a 
műszaki ellenőr javasla-
tára beárazták, és bruttó 
2700 Ft-os áron a helyi la-
kosok megvásárolhatják. 
Bővebb információt a Ta-
polca Kft-től kaphatnak az 
érdeklődők. Összesen kb. 
2700 négyzetméternyi tér-
kő várja így új gazdáját. A 
munkálatokkal a szakem-
berek igyekeznek, hiszen 
a Tapolca Tavasz Feszti-
vál idejére szeretnék, ha a 
helyszín már megszépült 
arcát mutathatná.

Fontos döntések az ülésen

Megvásárolhatja a lakosság
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Nőegylet már 1870-től lé-
tezett a városban, de a mai 
értelemben vett Nőklub, 
az immár 20 éve Varga 
Károlyné vezetésével mű-
ködő helyi civil szervezet 
elődje, 1973-ban kezdte 
meg működését Tapol-
cán. Az azóta eltelt fél év-
századot és a nemzetközi 
nőnapot együtt ünnepelte 
meg  a Tapolcai Nőklub 
Egyesület március 8-án, a 
Tópresszóban.

Az ünnepi rendezvény 
köszöntőkkel indult, ahol 
elsőként Varga Károlyné 
elnök szólt a jelenlévő szép-
számú tagtárshoz és meg-
hívott vendégekhez. Hang-
súlyozta, a Nőklub életében 
az elmúlt több évtized alatt 
sok minden megváltozott, 
de a vezérelvek: a  szociális 
érzékenység, a segítőkész-
ség, a városért tenniakarás, 
a közösségi szellem min-
denkor megmaradt. – Kö-
szönöm nektek ezeket az 
éveket, a sok kedves él-
ményt és emléket. Remé-
lem tudjátok, hogy jó ve-
letek együtt lenni, akkor is 

amikor térden állva bozó-
tot irtunk, amikor festünk, 
ételt osztunk vagy amikor 
éppen kirándulunk, tánco-
lunk, mulatunk a magunk 
kedvére. Köszönöm, hogy 
vagytok! – zárta gondola-
tait a klubvezető. Dobó Zol-
tán polgármester a nőnap 
apropóján, a humornak is 
teret adva köszöntötte a  
jelenlévő hölgyeket, klub-
tagokat. Elmondta, változik 
a világ, hiszen egyre több 
felelős beosztású nő dolgo-
zik mindenhol, ahogy sok  
munkahelyen is már a nők 
vannak többségben. – Mi 
férfiak sokszor úgy gondol-
juk, hogy majd megmond-
juk hogy ” mi hogy van” , 
“mi hogyan legyen”. Persze 
nem biztos, hogy úgy is 
van, ahogy mondjuk, leg-
feljebb csak ránk hagyjá-
tok- mutatott rá a polgár-
mester a nők társadalmi 
szerepvállalásának egyre 
inkább megtapasztalható 
változására, erősödésére. 
Dobó Zoltán gondolatait  
követően a jelenlévő férfi 
tagtársak, vendégek apró 
ajándékkal, virágokkal  lep-

ték meg a hölgyeket, majd 
a Tapolcai Musical Színpad 
két oszlopos tagja, Tasner 
Réka és Torma Tamás szó-
lóban és közösen előadott 
énekprodukciói szóra-
koztatták a jelenlévőket. 
Később egy kisebb videó 
összeállítást, méltatást is 
megtekintettek a tagtársak 
a klub utolsó két évtizedé-
ről, amely már szorosan 
összefonódott Varga Ká-
rolyné Edit nevével. A klub-
vezető, egyesületi elnök 

ennek apropóján a város el-
ismerését is átvehette a ren-
dezvényen. (Tapolca ön-
kormányzata az oklevéllel 
elismerését fejezte ki Varga 
Károlyné elnöknek a város 
közéletében betöltött ki-
emelkedő szerepvállalásért, 
a kitartóan magas színvo-
nalon elvégzett munkájá-
ért, a közösségépítésért, a 
közösségi élmény megte-
remtéséért)  Az oklevelet a 
város önkormányzata ne-
vében, jókívánságokkal ki-

egészítve Dobó Zoltán adta 
át “a Nőklub elhivatott és 
fáradhatatlan vezetőjének”. 
A Tapolcai Nőklub Egye-
sület vezetősége, tagjai pe-
dig egy külön emléklappal, 
személyre szóló ajándékkal 
és egy óriás csokor virággal 
köszönték meg elnökük el-
hivatott két évtizedes mun-
káját. Az ünnepi esemény 
jó beszélgetésekkel, va-
csorával,  élőzenés, táncos  
mulatsággal folytatódott a 
Tópresszóban. /Töreky L. /

Nőnapot tartott és egyben megünnepelte fennállása 50 évét a Nőklub

Két évtizede vezeti csapatát Varga Károlyné, Edit néni                                             Fotó: tl

48 percben a helyiekről, akik 175 éve 
megtették, amit megkövetelt a haza
Rendhagyó térben, stíl-
szerű időkeretben, len-
dületes előadásban mu-
tatta be az utókornak 
Tapolca 175 évvel ezelőtti 
múltjának egy szeletét, a 
szabadságharc időszaká-
nak helyi hőseit Hangodi 
László, a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum  fő-
muzeológusa a nemzeti 
ünnepet megelőzően, az 
ünnepre való lelki ráhan-
golódást célozva. 

A rendhagyó tárlatvezetés 
a 48 perc a múzeumban 
címet kapta és  A tapolcai 
múzeum kapcsolódásai 
1848-49-hez- alcímmel 
hirdette meg az intézmény 
március 11-e délutánjára. 
Hangodi László a Tapol-
cai Média érdeklődésére  
elmondta, a cél az volt, 
hogy ezúttal ne kimon-
dottan a városi múzeum 
kiállítótermeihez, az ott 
látható tárgyakhoz kötő-
dően hangozzanak  el a 
korszakhoz kapcsolódó 
helytörténeti ismeretek 
és érdekességek, hanem a 
múzeum épületén kívül, 
a kor egyes történéseinek 

valós, konkrét helyszíne-
in, az egykori iskolaudva-
ron, a Templom-dombon 
is. Megtudtuk, a rendez-
vény ebben a formában 
egyrészről a közelgő ün-
nepre való ráhangolódást 
szolgálta, másrészről a 
rendhagyó tárlatvezetésen 
résztvevő múzeumked-
velők számára jelenthet 
majd a jövőben még átél-
hetőbb, erősebb kötődést. 
– Az 1848/49-ben itt élő és 
dolgozó, a szabadságharc-
ban katonáskodó tapolcai 

nemzetőrök, honvédek, 
tisztek és altisztek emlékét 
és példáit idéztem meg, 
akik a 18. század elejétől 
egészen 1884-ig, a  kora-
beli tapolcai elemi iskola 
falai között töltötték gyer-
mekéveik egy részét. De 
felemlegettem a kor jeles 
tapolcai pedagógusainak 
az emlékét is, akik a haza 
hívó szavára, jó példát 
mutatva az utókornak, 
megtették kötelességüket  
– árulta el a főmuzeológus. 
/Töreky L./

Különleges tárlatvezetés Hangodi Lászlóval        Fotó: tl

A város önkormányzata, a megyei kormányhivatal ta-
polcai járási hivatala, a helyi pártok (FIDESZ, DK), 
számos tapolcai civil szervezet, köztük több hagyo-
mányőrző egyesület helyezte el a tisztelet és a megem-
lékezés koszorúit Miltényi huszárkapitány sírjánál, (az 
Egységben Tapolczáért Egyesület tagjai Tapolca egyéb 
1848/49-es emlékhelyein, a Panteon falnál, a Kossuth 
domborműnél és a Petőfi szobornál)              /Töreky L./

Fejet hajtottak a tapolcai 
bátor honvédek előtt

Jó hangulatban telt a jubileumi nőnap                Fotó: tl
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Kováts József kapitá-
nyunk huszár volt, már 
jóval 1848-at megelő-
zően is. Tizenkét évet 
szolgált le és főhadnagyi 
rendfokozatot szerzett 
a 10. „Vilmos” huszár-
ezredben. Szombathelyi 
születése ellenére miu-
tán 1844-ben leszerelt, 
Tapolcán telepedett le. A 
szabadságharc hírére ak-

tiváltatta magát és június 
második felétől a 7. hon-
védzászlóaljnál kapott 
beosztást, mint század-
parancsnok. Augusztus-
szeptember hónapokban 
a zászlóalj felszerelése és 
kiképzése Pápán zajlott. 
Kováts főhadnagy egyik 
önkéntes újonca Nagy 
Iván joggyakornok volt, 
a későbbi hírneves gene-
alógus, a „Magyarország 
családai czímerekkel és 
nemzékrendi táblákkal” 
című tudományos kö-
tetsorozat leendő tudós-
szerzője, aki ekkor még 
csupán egy 24 éves ifjú. 
Balszerencséjére Kováts 
kapitánnyal egy időben 
ugyanazon pápai szépasz-
szonynak udvarolgattak, 
amiből hamarosan egész 
sor szolgálati kellemet-
lensége keletkezett az 
ifjonti hadfinak. Kováts 
József és zászlóalja 1848 
őszén bekapcsolódott a 
Jellasics elleni hadműve-
letekbe, a szeptember 29-i 
pákozdi csata óráiban 
oldalbiztosítási feladato-

kat láttak el a Velencei-tó 
partján, majd csatlakoz-
tak a megvert ellenséget 
üldöző főerőkhöz. Ko-
vátsot október elején 
előléptették századossá 
és a hadügyminisztéri-
um állományába helyez-
ték, 1849 május végétől 
pedig az 5. „Radetzky” 
huszárezred kapitánya-
ként csatázott egészen a 

világosi fegyverletételig. 
A szabadságharc leveré-
se utáni megtorlások őt 
szigorúbban érintették, 
mivel 1848 előtt is kato-
náskodott s ezt súlyosbí-
tó körülményként vette 
figyelembe a császári, ki-
rályi hadbíróság. Tíz év 
várfogságra ítélték, amit 
a csehországi Olmützben 
(ma: Olomouc) kellett 
megkezdenie. Azonban 
1851-ben amnesztiával 
sokak mellett ő is kisza-
badult. Azt nem tudjuk, 
hogy időlegesen vissza-
tért-e Tapolcára, de azt 
tudjuk, hogy 1854-ben 
kivándorolt az USA-ba. 
Itt katonai szolgálatra 
szegődött, majd az észa-
kiak oldalán részt vett az 
1861–1865 közötti pol-
gárháborúban. Ezt követő 
későbbi életútjáról sem-
mit sem tudni.
Redl József a tapolcai vá-
rosbíró, Tausz József veje, 
kiszolgált császári, királyi 
katona, 1848 márciusában 
kereskedőként dolgozott. 
A forradalom kezdeti leg-

főbb politikai vívmánya, 
az áprilisi törvények nyo-
mán nálunk is megalakult 
a nemzetőrség, amelynek 
mindjárt az elején közfel-
kiáltással megválasztott 
őrmestere lett. Aztán az 
első adandó alkalommal 
jelentkezett a szerveződő 
honvédséghez önkéntes-
nek. Októberben lépett 
a sereg kötelékébe, egy-
idejűleg hadnagyi elő-
léptetést kapott a pesti 
14. honvédzászlóaljhoz. 
Novemberben átkerült 
a szintén pesti 13. zász-
lóalj Vácon állomásozó 
tartalék állományába és 
itt érte 1849 februárjá-
ban a főhadnagyi előlép-
tetés. Újabb áthelyezés-
sel a Feldunai Hadsereg 
főhadbiztosa, Danielisz 
János ezredes segédtiszt-
je lett, júniusban előlé-
pett századossá, a világosi 
fegyverletételkor pedig 
orosz hadifogságba esett. 
A pesti császári, királyi 
hadbíróság 1849. dec-
ember 31-én tárgyalta a 
büntetőügyét, s az ítélet 
értelmében közlegény-
nyé történő lefokozásával 
egyidejűleg kényszer-
sorozták 47. sorgyalog-
ezredhez a stájerországi 
Marburgba. Itt öt évig ette 
a komiszkenyeret, miköz-
ben visszaküzdötte magát 
a tizedesi rangra. 1855-
ben leszerelték és hazatért 
Tapolcára, ahol közmeg-
becsülés övezte polgár-
ként élt tovább. 1862-ben 
csendbiztossá, azaz a köz-
csendességre, vagyis a 
közbiztonságra felügyelő 
rendőrbiztossá nevezték 
ki, 1869-től pedig Tapolca 
mezőváros rendőrkapitá-
nya lett. Egyéb megbíza-
tásai között ellátta városi 
tűzoltó-parancsnoki és az 
útbiztosi munkaköröket 
is. Otthona a Torony ut-
cában, a mai Arany János 
utca 16. szám alatt volt, 
ahol napjainkban Tapolca 
Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézetének 
Hajléktalan Személyek 
Átmeneti Szállása és Nap-
pali Melegedője műkö-
dik. Redl kapitány 66 éves 
korában, 1885 júliusában 
hunyt el.
Csontos Károly kapitá-
nyunkról tudjuk a legke-
vesebbet. Már 1848 előtt 
is katonáskodott, egy 
közelebbről ismeretlen 
hadrendi számú huszár-
ezred őrmestereként tel-
jesített szolgálatot. 1848 
őszén jelentkezett a hon-
védséghez, ezt követően a 

47. (zalai önkéntes) hon-
védzászlóalj kötelékében 
találjuk hadnagyi rend-
fokozatban. Ott volt a Jel-
lasics elleni őszi hadmű-
veletekben, novemberben 
előléptették főhadnaggyá, 
1849 januárjától pedig az 
56. (keszthelyi) honvéd-
zászlóaljban folytatódott 
honvédtiszti pályafutása, 
immár kapitányi rang-
ban. Harcolt a tavaszi 
hadjárat csatáiban és ott 

volt Budavár bevételé-
nél. Június elejétől a sza-
badságharc leveréséig a 
Tokajban szerveződő 97. 
honvédzászlóalj főtiszt-
je, végül augusztus 13-
án Világosnál esett orosz 
fogságba. Császári, királyi 
hadbírósági elmarasz-
talásáról nem tudunk, 
valamikor 1867 előtt te-

lepedett le Tapolcán. Itt, 
mint sokat látott, tapasz-
talt katonaembert 1867-
ben megbízták Tapolca 
csendbiztosi teendőinek 
ellátásával, ám későbbi 
életútját az írott történeti 
kútfők hiánya miatt ho-
mály fedi.
Ők voltak hát Kossuth 
Lajos tapolcai kapitányai. 
Van kikre jó szívvel em-
lékeznünk így március 
idusa előnapjaiban. Meg a 

„Tapolczai Száztizenötök” 
ismert, de leginkább alig 
ismert további szabadság-
harcosaira: Török János 
alezredestől Vörös Mi-
hály honvéd közvitézig. 
Tisztelet emléküknek, bé-
kesség poraikra!

Hangodi László
történész-főmuzeológus

KOSSUTH TAPOLCAI HONVÉDKAPITÁNYAI 1848/49 (2. rész) 175 éve történt

Honvéd százados panyókás tábori sapkában

Vilmos_huszárezred_zászló

Csákójelvény
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Nyílt levél dr. Navracsics 
Tibor Területfejlesztési 
Miniszter és választott or-
szággyűlési képviselő Úr-
hoz a Tapolcai-medencére 
erőltetett naperőmű ügyé-
ben

A minap a képviselő úr 
nyílt propagandát folytatott 
a tapolcai naperőművet tá-
mogatva, ezért kérem, hall-
gassa meg az ellenzők érveit 
is. Senki nem akarja, hogy 
a kormány ne tegyen lépé-
seket az ország energiafüg-
gőségének mérséklésében, 
és nem ellenzi a naperőmű-
veket önmagában, azonban 
az ilyen beruházásoknak 
harmóniában kell lenni a 
lakosság eddigi életszínvo-
nalával, környezetével is, 
főleg egy olyan kisvárosban, 
mint Tapolca, amely ezer 
szállal kapcsolódik ehhez a 
tájhoz, ami megélhetésének 

fő potenciálja, és a jövőben 
is az lesz, ha hagyják. Turis-
ták tízezrei keresik fel a kör-
nyéket, hogy gyönyörköd-
hessenek nemcsak a város, 
hanem a medence szépségé-
ben, egyedülálló voltában. 
Ez a terület nem mellesleg a 
lakosság kikapcsolódásának 
forrása, a város terjeszkedé-
se is csak a Haraszt irányá-
ba lehetséges, hiszen ez az 
egyetlen lehetősége maradt 
a további fejlesztésre. Az 
üres ingatlanok száma jelen-
tősen csökkent, a Barackos 
lakó park üres telkei száma 
minimálisra redukálódott. 
Számtalan elsivatagoso-
dott terület, rekultiválásra 
váró bánya és iparterület 
van az országban ahol ész-
szerű lenne naperőműveket 
létesíteni, nem beszélve a 
tetőre szerelt napelemekről, 
ami mindenkinek a haszná-
ra válna. Tapolca az ország 
egyik kiemelkedően kelle-
mes települése közlekedési, 
intézményi, gazdasági inf-

rastruktúrával, és egyedül-
állóan gazdag természeti 
környezetével: a Balatonnal, 
a tanúhegyeivel, a Bakony 
közelségében, nem csak 
növényi kincseivel, hanem 
állatvilágban is gazdag élő-
hely. Mindezt az életet egy 
ilyen beruházás szinte örök 
időkre tönkretenné, a vá-
ros további terjeszkedését, 
fejlődési lehetőségeit elvág-
ná. Gondoljon mindenki 
Ajkára, ami egy gyönyörű 
Bakonyi település lenne, 
mégis mindenki a füstölő 
gyárkéményekre és a vö-
rös iszaptárolókra gondol, 
ha elhangzik a neve. Nem 
akarjuk, hogy Tapolca az 
ország legnagyobb (mert 
most az készül!) naperő-
művéről legyen hírhedt, 
hanem maradjon a Bala-
ton-felvidék gyöngyszeme 
továbbra is!
Tisztelettel várom válaszát, 
köszönettel:
Tóth Tibor
Tapolca, 2023. március 16.

OLVASÓI LEVÉL

Országgyűlési képvi-
selőként azt tartom 
feladatomnak, hogy 
lehetőség szerint a vá-
lasztókerület minden 
polgárát képviseljem. 
Mivel nem politikai, 
hanem helyi kérdésként 
kezelem az ügyet, bizto-
síthatom önt arról, hogy 
a végső döntés után azt 
teljes határozottsággal 
fogom támogatni és 
képviselni.
 
Tisztelettel,

Dr. Navracsics Tibor

területfejlesztési mi-
niszter, országgyűlési 
képviselő

Dr. Navracsics 
Tibor válasza 
Tóth Tibor nyílt 
levelére

2023. február 26-a és 
március 3-a között Por-
tugáliában, Leíria tele-
pülésen járt (további öt 
ország képviselői mel-
lett) a Széchenyi István 
Baptista Technikum négy 
munkatársa- tájékoztatta 
a Tapolcai Médiát Vellai 
László igazgatóhelyettes. 
Az ERASMUS+ prog-
ramban megvalósuló 
VR@Geoparks pályázat 
utolsó előtti meetingjén, 
döntően a készülő okta-
tási innovációs appliká-
ció bemutatása és teszte-
lése zajlott- tudtuk meg.

A geoparkok adottságai-
nak, geomorfológiájának, 
flórájának, faunájának, 
ásványainak és gasztronó-
miájának élményszerű be-
mutatása mellett tanítási 
óravázlatokat és az oktatá-
si anyag jobb megértését és 
bevésődését segítő inter-
aktív feladatokat tartalmaz 
a szóban forgó applikáció. 
Vellai László elmondta, a 
délelőttök aktív munkával 
teltek, hiszen a projekt zá-
róeseményén már a kész 
produktum bemutatására 
került sor Szicília szige-
tén, a Madónia Nemzeti 
Parkban. A képzés negye-
dik napján a CoSpaces 
oktatássegítő programot 
mutatták be a portugál 
vendéglátók, amely a ta-
nítás-tanulási folyamat 
megkönnyítését, segítését 
teszi lehetővé, illetve az 

egyszerűsítő program új 
lehetőségeket teremthet 
a diákok motivációjának 
erősítésére. A szakmai di-
gitális képzések mellett,  a 
délutánokat kirándulások, 
városnézések színesítették. 
Leíria, Nazare, Obidos, 
Fatima és Lisszabon lát-
nivalóinak megtekintése 
jelentős kultúrtörténeti 
ismeretanyaggal gazdagí-
totta a résztvevőket. De a 
középkort idéző várak, a 
színes utcák forgataga, a 
templomok és katedráli-
sok monumentalitása is 
pazar élményeket bizto-
sított. A meeting résztve-
vőinek-mint eddig min-
dig, mindenhol- a fogadó 
országokban-lehetőségük 
nyílt a helyi gasztronómia 
jellegzetességeit is meg-
kóstolni. Mint az óceán 
partján fekvő országokban 
mindenütt, Portugáliában 
is a halból készült ételek 

széles választékát kínálták 
a vendéglátók. A program 
záróeseménye a tanúsítvá-
nyok átadása volt a képzé-
sen résztvevő kollégák szá-
mára. Labovszky-Erdélyi 
Zsanett, Szarka Barba-
ra, Lukács Péter és Vellai 
László vehették át iskolá-
juk képviseletében a kiál-
lított dokumentumokat. 
Ezen a napon tette közzé 
a pályázatban közremű-
ködő olasz partner a 2023. 
március közepén tartan-
dó projektzáró konferen-
cia programtervezetét. A 
Széchenyi István Baptista 
Technikum, Szakképző Is-
kola és Gimnázium mun-
káját elismerve Mészá-
rosné Hardi Ágnes angol 
szakos oktatót kérték fel a 
palermói egyetemen tar-
tandó konferencia egyik 
előadójának- árulta el Vel-
lai László igazgatóhelyet-
tes. /tl, fotó: helyszíni/

Portugáliában jártak, hogy teszteljék 
és bemutassák az új VR. applikációt

Oktatási innováció a nemzetközi munka eredménye

Bejutottak 
a döntőbe
A Járdányi Pál Zeneiskola 
két tanulója, Király Emő-
ke és Király Alex márci-
us 08-án, a győri XIII. 
Országos Kodály Zoltán 
Szolfézs- és Népdalének-
lési Verseny Területi Vá-
logatóján kiemelkedő 
eredményt értek el.

Alex a II. korcsoport-
ban indult és a maximális 
300 pontból 297 pontot, 
Emőke a IV. korcsopor-
tosok között a maximális 
300 pontból 294 pontot 
szerzett. (A döntőbe ju-
táshoz 215 pont már elég 
volt.) Ezzel a remek telje-
sítménnyel mind a ketten 
továbbjutottak az orszá-
gos versenyre, amelyet 
2023. május 12-14 között 

rendeznek Debrecenben. 
Felkészítő tanáraik, Haga 
Kálmán és előző szolfézs 
tanáruk, Szigecsánné Fre-
und Teréz. /tl/

Sorra szállítja az eredményeket a Járdányiban tanuló 
tehetséges testvérpár                                     Fotó: zeneiskola

Te mezőfüggő vagy 
mezőfüggetlen vagy? Itt 
persze nem egy virágos 
rétre, mezőre kell gon-
dolni az biztos. De miről 
is szólhat ez az elmélet? 
Nos arról, hogy meny-
nyire tudod elvonatkoz-
tatni, függetleníteni ma-
gadat a körülötted lévő 
dolgoktól, helyzetektől, 
a téged körülvevő mező 
ingereitől. A látottak, az 
érzékeltek, a tapasztaltak 
mennyire befolyásolják 
a gondolkodásodat. Ké-
pes vagy-e önálló sze-
mélyként működni az 
életben, vagy a viselke-
désedet az fogja megha-
tározni, hogy mi történik 
körülötted.
Ha képes vagy arra, hogy 
ne azzal azonosítsd ma-
gadat, amit mások mon-
danak rólad, ha hiszel sa-
ját magadban és ha nem 
más véleménye alapján 
ítéled meg magadat és 
ítélsz meg másokat, ak-
kor mezőfüggetlen vagy. 
De ha képtelen vagy el-
szakadni a környezet 
ingereitől, akkor azok 
belső érzéseidre is hatást 
gyakorolnak, olyannyi-
ra, hogy irányításuk alá 
kerülve sajátodnak ér-
zed őket, holott nem is 
azok, csak a foglyuk let-
tél. Ezen elmélet teljesen 
összecseng Rotter kont-
rollhely teóriájával.

GOSZTOLA 
BRIGITTA

GRAFOLÓGUS



Az elmúlt évekhez hason-
lóan ismét nyári focitá-
bort szervez a TIAC VSE 
egyesülete.

Várják a sportolni vágyó 
8-14 év közötti gyermeke-
ket. A jó hangulatot és ki-
kapcsolódást a szakképzett 
edzők és segítőik garantál-
ják. A táborok 2 turnusban 
(5-5 nap) kerülnek meg-
rendezésre. Első turnus: 
2023.06.26.-2023.06.30-
ig, a második turnus: 
2023.08.07.-2023.08.11-ig 
lesz.
A táborok hétfőtől pénte-
kig, reggel 8 órától délután 
16 óráig tartanak, termé-
szetesen felnőtt irányítá-
sa, felügyelete mellett. A 
gyerekeknek háromszo-
ri étkezést (tízórai, ebéd, 
uzsonna) biztosítanak. Dél-
előttönként a Városi Sport-
telep pályáin tematikus 
edzéseket tartanak, délutá-
nonként pedig időjárástól 
függően a Tapolcai Városi 
Strandon vagy a Moziban 
pihenhetnek, kapcsolód-
hatnak ki a gyerekek.  A 
táborokat elsősorban a 
TIAC VSE igazolt játéko-
sai számára szervezik, ezért 
2023. április 30-ig csak az 
ő jelentkezésüket fogadják, 
ezt követően a létszámtól 
függően várják a további 
focit szerető gyermekek 
csatlakozását is. A jelentke-
zés véglegessé a részvételi 

díj elutalásával válik, a be-
fizetésről számlát állítanak 
ki. Turnusonként 40 (2×20 
fő) gyermeket tudnak fo-
gadni. A tábor részvételi 
díja 30.000 Ft/turnus/fő (A 
TIAC VSE igazolt játékosa-
inak 10% kedvezményt biz-
tosítanak).
Jelentkezés:
2023.06.26.-2023.06.30.-ig 
tartó turnus
Jelentkezni az alábbi linken 
lehetséges az űrlap kitölté-
sével:
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
gGvPY2jeKzKg7vUk6
2023.08.07.-2023.08.11.-ig 
tartó turnus
Jelentkezni az alábbi linket 
lehetséges az űrlap kitöl-
tésével: https://forms.gle/
Z9x7SxVYMiisS6WGA

Befizetés: A TIAC VSE 
számlaszáma: 11748052-
20501558 átutalással lehet-
séges. /hg/
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Juhász Gábor, a Batsá-
nyi János Gimnázium 
10.B osztályos tanuló-
ja, fiatal kora ellenére 
az élet több területén 
is kipróbálta már ma-
gát. Szívéhez mindig 
is közel állt a sport és a 
zene, amit most ötvözve 
a versenytáncban reme-
kel.

„- 2021 novemberé-
ben kezdtem el la-
tin társastáncolni a 
gyenesdiási EMotion 
Táncstúdióban.” – meséli 
Gábor. „-Nagyon meg-
fogtak benne a zenék, 
hiszen 5 éves korom óta 
rendszeresen dobolok. A 
lányokkal való, tisztelet-
adó bánásmódra is meg-
tanít a tánc, ennek a szép-
sége is megfogott. Fél éve 
kezdtem el versenyezni a 
sportban és idén február-
ban a partneremmel, Ke-
néz Almával 1. helyezést 
értünk el E kategóriá-
ban, az MTASZ (Magyar 
Táncsport Szakszövetség) 

Kaposváron megrende-
zett Nyugat-Magyaror-
szági versenyén. Tovább-
ra is versenyezni fogunk 

és megpróbáljuk a leg-
jobbat kihozni magunk-
ból és újabb sikereket 
elérni.” /hg/

A nők iránti tiszteletre is megtanít a tánc

Alma és Gábor a dobogó legfelső fokán            Fotó: h.f.

Március 15. alkalmából 
Sz alay-Bobrov niczky 
Kristóf Honvédelmi mi-
niszter, illetve dr. Ru-
szin-Szendi Romulusz 
altábornagy, a Honvéd 
Vezérkar főnöke elisme-
réseket és kitüntetéseket 
adott át.

A Budapesti Honvéd SE 
sportolói közül, Magyar-
ország Honvédelmi Mi-
nisztere Elismerő Okleve-
let és a Honvéd Vezérkar 
főnöke Emléktárgyat 
kapott Siklósi Gergely őr-
mester, tapolcai párbajtő-
röző. Gratulálunk az elis-
meréshez. /hg/

Kitüntették Siklósi Gergelyt

Siklósi Gergő (jobbról)

Nyári focitábor a TIAC szervezésében

Délelőtt edzésekkel, délután strandolással és mozizás-
sal várják a gyerekeket                                Fotó: TIAC VSE

A tapolcai kézilabdázás 
jövőjét jelentő legkisebb 
korosztályú sportolók is 
pályára léptek Alsóörsön. 
A TVSE fiatal sportolói 
reménykeltő eredménye-
ket produkáltak a hétvé-
gén. 

„-Az U9-es fiúk, életük első 
hivatalos meccsét Sümeg 
csapata ellen játszották és 
kiválóan megugrottàk a 
feladatot. Dinamikusan és 
jól játszottak együtt a srá-
cok, szépen alkalmazva 
a tanultakat. A második 
meccs fölényes győze-
lemmel zárult Hajmáskér 
csapata ellen. Kiváló ka-
pusteljesítmény és nagyon 
jó összjáték jellemezte a 
mérkőzéseket.” – értékelte 
a teljesítményt Gelencsér 
Csilla edző. „- Az U8-as 
kislányok két veszprémi 
csapattal játszották első 
mérkőzéseiket és mind-
kettőn nyertek, a rutinos 
játékosok vitték hátukon 
a csapatot, de a két újon-
cunk is remekül játszott. 
A U9-es lányok először, 

Veszprém csapatával mér-
ték össze tudásukat és na-
gyon szépen lehozták a 
győzelmet. Szép összjáték 
és jó védekezés jellemezte 
a mérkőzést. A második 
meccsen, Nemesvámos 
csapata volt az ellenfél, 
akik nagyon gyors iramot 
diktáltak. Kemény véde-
kezés fogadta a lányokat, 
ami egy kicsit meglepte 
a mieinket, de kitartóan 
küzdöttek az utolsó percig. 
A győzelem most nem si-
került, de legközelebb már 
tudjuk, mire lehet szá-
mítani.” – nyilatkozta az 
edző. /hg, fotó: helysz.f./

Beszálltak a versenybe
legkisebb kézilabdázók is

Első hivatalos mérkőzé-
seiket most játszhatták



A városházával szemben, 
a Hősök terén zajlott 
a hagyományos tojás-
fa díszítés, amely évről 
évre megmozgatja a ta-
polcaiakat, legfőképpen 
a város több aktív civil 
szervezetének tagságát. 
Idéntől a látványosságok 
sora kiegészült Varjas 
Judit kalocsai és kalota-
szegi óriás virágmintás 
húsvéti hímestojásával is, 
amelyet a városnak aján-
dékozott a Halas lépcső 
alkotója.

Kora délutántól nagy volt 
a nyüzsgés a Hősök te-
rén, ahol többek között a 
Tapolcai Nőklub Egyesü-
let, a Városért Egyesület, 
a Tapolcai Városszépítő 
Egyesület és a Tanúhegyek 
Egyesület tagjai, önkor-
mányzati dolgozók, az Idő-
sek Nappali Ellátásának 
dolgozói és gondozottjai, a 
vasutas nyugdíjasok, ovis 
és kisiskolás csoportok, és 
a hozzájuk csatlakozó ta-
polcaiak, a legfiatalabbak-
tól, az idősebb korosztá-
lyig azon dolgoztak, hogy 
a hagyomány folytatódjék, 
hogy ismét színes tojásru-
hába öltözzön a város. A 
Fő térről, a Kis királylány 
szobor mellől nem vélet-
lenül került új helyre az 
esemény, hiszen a régi fa 
kinőtte a feladatot, már ta-
valy is emelőkosaras autó 
kellett a feldíszítéséhez. Az 
idei tojásfa és tojáslugas 
díszítést, egy óriás, nagy-
jából 130 centiméter ma-
gas, népművészeti ihleté-
sű motívumokkal festett 
(hungarocell) tojás felállí-

tásával is megkoronázták 
a résztvevők. Az óriásto-
jást Varjas Judit alapozta, 
festette, lakkozta fárad-
hatatlanul négy napon 
át és nagyon impozánsra 
sikeredett. Az alkotó el-
mondta, legújabb mun-
kája kifejezetten a város 
számára, tartós, időtálló 
technológiával készült, és 
reményei szerint, minden 
év hasonló időszakában 
kiállítják majd a szerve-
zők a helyszínen. Varga 
Károlyné, a Tapolcai Nő-
klub Egyesület vezetője 
szerint, a tojásfa díszítés 
már sokéves hagyomány 
a városban, Boczkó Gyula 
ötlete alapján, még a Vá-
rosért Egyesület és Nőklub 
együtt indította útjára. 
– Az új helyszín lehetővé 
teszi, hogy az eredeti cél-
kitűzés megvalósulhas-
son: aki erre jár, családok, 
ovis, iskolás csoportok 
felakaszthassanak a fára 
egy-egy szép, festett tojást. 

Több lehetséges helyszín 
közül végül az önkor-
mányzattal egyeztetve a 
Hősök terét találtuk a leg-
jobbnak, itt egy igazi “to-
jásfa park” vár mától min-
denkit, elérhető ágakkal, 
óriástojással és egy szép, 
szintén könnyen díszíthe-
tő tojáslugassal- mondta 
el érdeklődésünkre a Nő-
klub vezetője. /Töreky L./
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Tojásfa helyett már egy igazi tojáspark 
épült, benne egy óriás húsvéti tojással

Az apró gyerekektől a szépkorúakig, mindenki a város 
húsvétváró parkján dolgozott                                 Fotó: tl 

A park éke, Varjas Judit 
óriás hímes tojása Fotó: tl




