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Gyakorlatilag egész hétvégén lógott az eső lába, ám az időjárás végül megkegyelmezett, a diszeli szüreti felvonulás pedig megtartatott szep-
tember 17-én, szombaton délután. A hintóról évről évre sziporkázóan szónokló Sály Gyula kisbíró, a fiatal lovas lányok, a szőlőfürtökkel, sző-
lővesszőkkel és egyéb szüreti kellékekkel feldíszített mezőgazdasági járművek, lovaskocsik, egy komplett, platóról zúzó kemény rockzenekar 
(a Somnium), a népviseletbe öltözött batsányis táncosok, a megmosolyogtató jelmezek mögé bújt felvonulók a korábbi évekhez hasonlóan 
a templomtól indultak és a kultúrház udvarán értek célba. Az ünneplőket a településrész kedvelt rendezvényhelyszínén a szokásos jókedv, 
színpadi produkciók sokasága, közös eszem-iszom, később pedig szüreti bál várta a nap utolsó óráiban.                                       Fotó:  Töreky L.                                                              

Diszelben nem feledik a hagyományokat

A Tapolca észa-
ki részére tervezett, 
nagyságrendileg 50 
milliárdos, magánte-
rületen, magánberuhá-
zásként megvalósuló(?) 
napelempark ügyében 
hívott össze szakmai, 
képviselői fórumot a 
város önkormányzata. 

Az eseményen a befek-
tető képviselői, a terve-
zett projekt különböző 
részelemeinek szakértői, 
a város polgármestere, 
főépítésze, Tapolca ön-
kormányzati képviselői, 

érintett helyi civilek, 
földtulajdonosok kaptak 

szót. A közel három órás 
megbeszélés előrelendí-

tette a 100-150 hektárnyi 
területet érintő naperő-
mű park ügyét, szakmai 
oldalról ugyanis érthető 
és meggyőző érvekkel 
védték meg, illetve tá-
masztották alá a beru-
házás létjogosultságát 
az érintettek számára. 
Az eseményt a Tapolcai 
Média facebook olda-
lán élőben közvetítette, 
az felvételről jelenleg is 
megtekinthető ugyanott, 
továbbá Tapolca Város 
Hivatalos (facebook) Ol-
dalán egyaránt. “Egyfajta 
zöld mintaprojekt lehet 

a tapolcai napelempark 
amennyiben megvaló-
sul”- talán ez a mondat 
jellemzi leginkább a be-
fektető, a kivitelező és a 
szakértők álláspontját, 
akik igyekeztek a témá-
ban felmerült minden 
szakmai jellegű, technikai 
vagy történetesen laikus 
kérdésre is kielégítő vá-
laszt adni, amelyek több 
tapolcai önkormányzati 
képviselő tett fel és lakos-
sági részről felmerült.
...Folytatás az 5. oldalon 
kék keretben, a lap al-
ján...

Meggyőző érvek a napelempark mellett- élőben közvetített szakmai fórum

A befektető képviselői, meghívott szakértők a fórumon 



“Finanszírozhatatlan 
lenne a jelenlegi gázár” 
– értekeztek az önkor-
mányzat cégei, intézmé-
nyei
Az energiahordozók 
árai, különösen a tapol-
cai távfűtés kazánjait is 
tápláló gáz szabadpiaci 
árának drasztikus emel-
kedése miatt technikai 
értekezletre hívta ösz-
sze a legfontosabb vá-
rosi intézmények kép-
viselőit Dobó Zoltán 
polgármester a hivatal 
udvari tanácstermébe a 
közelmúltban. Előzete-
sen arra a kérték az érin-
tetteket, hogy vizsgálják 
meg, saját területükön, 
intézményeikben milyen 
energiatakarékossági in-
tézkedésekre lesz lehető-
ség a közeljövőben.

Az eseményen részt vett 
Gáspár András, a Tapol-
cai Városgazdálkodási 
Kft. igazgatója, Sikos Rita, 
a Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Intézet 
igazgatója, Horváth Zol-
tánné, a Tapolcai Kert-
városi Óvoda vezetője, 
Rédli Károly, a Csermák 
József Rendezvénycsar-

nokot és a Tamási Áron 
Művelődési Központot is 
üzemeltető Tapolca Kft. 
vezetője, Mezőssy Ta-
más, a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft. igazga-
tója, dr. Décsey Sándor, 
a Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum igazgatója, 
Barczáné Tóth Boglárka, 
a Tamási Áron Művelő-
dési Központ intézmény-
vezetője, Töreky László, a 
Tapolcai Média kft. ügy-
vezetője, dr. Iker Viktória 
jegyző és a város több 
önkormányzati képvise-
lője is. Dobó Zoltán pol-
gármester arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az ener-
giapiacon bekövetkező 
drasztikus árnövekedés a 
város költségvetésére is 
veszélyt jelent, az intéz-
mények, önkormányzati 
épületek őszi-téli fűtése 
gyakorlatilag finanszí-
rozhatatlan lenne a város 
számára. Ha a jelenlegi, 
nagyjából tizennégysze-
res gázár marad, vagy 
nem mérséklődik jelen-
tősen az emelkedés előt-
ti  gázárhoz közelítve, 
illetve nem kapnak az 
önkormányzatok valami-
féle kompenzációt, úgy 

időleges, illetve részle-
ges fűtésszüneteltetéssel, 
esetleg intézménybezá-
rásokkal is számolni kell. 
Számos észrevétel, taka-
rékossági ötlet mellett 
elhangzott, amennyiben 
nagyobb mértékű válság-
intézkedésre lenne szük-
ség, úgy az  elsősorban 
a polgármesteri hivatal 
épületének fűtését, illetve 
a kulturális-sport intéz-
mények és szolgáltatások 
(könyvtár, múzeum, mű-
velődési központ, ren-

dezvénycsarnok, mozi, 
strand stb.) működését, 
szervezését érinti majd, 
míg az óvodai-, bölcső-
dei- és idősellátást nem. 
A polgármester nyoma-
tékosította, a munkahe-
lyek megtartása, illetve a 
felsorolt szociális ellátási 
területek jelenlegi szín-
vonalának (az érintett 
épületek belső hőmér-
sékletének) biztosítása 
továbbra is elsőbbséget 
élvez az intézményrend-
szeren belül. /Töreky L./
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“Finanszírozhatatlan lenne a jelenlegi gázár” – 
értekeztek az önkormányzat cégei, intézményei

Rédli Károly, Gáspár András és Puskás Ákos. Koráb-
ban a covid, most a fűtés árának drágulása állíthatja 
újabb kihívások elé az önkormányzatot                Fotó: mr

A jelen piaci energia árak 
mellett, el kell gondol-
kodnunk azon, hogy a 
fűtési szezonban a hivatal 
épületében, illetve a ta-
polcai sport- és kulturális 
célú közintézményekben 
mindössze temperáló fű-
tést ( 4-10 Celsius fok) 
engedélyezünk – tájékoz-
tatta  a Tapolcai Médiát 
Dobó Zoltán egy techni-
kai értekezletet követően 
a Wesselényi utcai fűtő-
műnél.

A város polgármestere 
szerint, ha ezt a kényszerű 
döntést meghozza város, 
még akkor is a korábbinál 
jóval magasabb, akár a ta-
valyi évhez képest dupla 
gázszámlát fizethet Tapol-
ca. Ennek oka, hogy a piaci 
villany, illetve gázár jelen-
leg 8-14-szer magasabb a 
korábbinál. Ugyanakkor 
konkrét intézkedéseket 
csak a szakemberekkel és a 
városi képviselő-testülettel 
történt részletes egyezte-
téseket követően hoznak 

majd meg – hangzott el. – 
Vizsgáltuk és továbbra is 
figyeljük, hogy az ország 
más településein milyen 
módon kezelik a drasz-
tikusan megemelkedett 
gázár okozta problémákat. 
Áldozatok nélkül bizto-
san nem leszünk képesek 
túlélni ezt az időszakot, 
de nem szeretnénk a vá-
ros megtakarításait egyes 

létesítményeink fűtésére 
elkölteni. Számunkra fon-
tosabb, hogy az egyéneket, 
a tapolcai családokat, a he-
lyi idős- és gyermekellátást 
segíthessük a korábbi szín-
vonalon, továbbá, hogy  in-
tézményeink dolgozóinak 
munkahelyeit, megélhe-
tését megvédjük- hangsú-
lyozta Dobó Zoltán.
                             /Töreky L./

Temperáló fűtésben gondolkodnak, 
de így is dupla lehet a gázszámla

Dobó Zoltán a Wesselényi utcai fűtőműnél tájékoztat-
ta a városi sajtó munkatársait                                 Fotó: tl
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A tapolcai zsidó közös-
ség, a hajdani áldozatok 
leszármazottai, a Hit 
Gyülekezete helyi szer-
vezetének képviselői, zsi-
dó egyházi vezetők és a 
tapolcai önkormányzat 
képviselői az 1944-ben 
Tapolcáról elhurcolt zsidó 
és nem zsidó származású 
áldozatokra emlékeztek 
a Csányi utcai hajdani 
gettó épületek falán el-
helyezett domborműnél, 
márványtáblánál, majd a 
tapolcai izraelita temető-
ben szeptember 11-én. Ez 
utóbbi helyszínen a közel-
múltban igényesen meg-
újult a szertartási épület, 
melynek belső terében, 
a temetőre nyíló vasajtót 
egy nemrégiben elkészült 
művészi szépségű “üveg-
mozaik díszkapu” öleli 
körbe. Az alkalomból 
városunkban járt a haj-
dani nagy tapolcai bor-
kereskedő Lessner család 
Kanadában élő leszárma-
zottja, Lessner Iván is, aki 
Darlene Mace képzőmű-
vésszel, a vallás, a család 
és Tapolca történetét egy-
aránt szimbólumokban 
bemutató üvegmozaik al-
kotójával érkezett.

A túlélők képviseletében 
koszorút helyezett el a Csá-
nyi László utcai emlékmű-
nél Wollák Tiborné és dr. 
Vidosa Károlyné. Tapolca 
város önkormányzata ne-
vében Dobó Zoltán pol-
gármester, a Hit Gyüle-
kezete tapolcai csoportját  
képviselve pedig Mézes 
András, Domokos Gábor 
és Szabó Tamás.  Az elhur-
colt 326 tapolcai család, 
összesen 734 tagját érintő 
tragikus eseményekre em-
lékeztető emléktáblánál 
Lessner Iván helyezett el 
virágot. Mézes András, a 

HIT gyülekezet pásztora 
beszédében arra figyel-
meztetett, hogy emlékezni 
kell, hiszen a tiszteleten és 
szereteten túl, akire emlé-
kezünk, azokkal közössé-
get is vállalunk. Úgy fogal-
mazott,  “életük nem volt  
független tőlünk, ahogy 
a haláluk sem”… Nagy 
megtiszteltetés és ajándék, 
hogy Wollák nénivel, a 
túlélővel és túlélő társaival 
együtt állhatunk ezen a he-
lyen. És itt leszünk mindig, 
amíg csak tehetjük, hiszen 
elfogadhatatlan az, ami 
megtörtént. Elie Wiesel 
azt mondta, ha elfeledjük a 
halottakat, az olyan, mint-
ha még egyszer megölnénk 
őket…. - idézte meg a híres 
amerikai író, 
holokauszt túl-
élő gondolatait 
Mézes András. 
Totha Péter 
Joel vezető tá-
bori főrabbi 
arra mutatott 
rá, hogy imát 
kell monda-
ni azokért a 
zsidó és nem 
zsidó testvé-
rekért, akik 
választási lehe-
tőségek híján 
kényszerültek 
választani a 
lehetetlen és 
az iszonyat 
között, akik-
nek a teljes 
tehetetlenség 
közepette szinte semmi-
lyen módjuk nem volt sa-
ját sorsukat alakítani. – A 
tapolcai Iskola utcát (Ma 
Csányi László utca) egy 
több, mint három méteres 
deszkafallal választották el 
a város többi részétől. Itt 
jelölték ki a gettó határát, 
a mozgástér lehetőségét… 
A Tapolca és Vidéke Újság 

1944 július 24-i számában 
így tudósított : “…Hétfőn, 
a reggeli órákban elvitték a 
Tapolcáról a gettóba össze-
sűrített zsidókat. Megtisz-
tult a levegő, fellélegezhet a 
közösség, mert a zsidókér-
dés százszázalékos meg-
oldása csak ezen a módon 
következhetett be…” Nem 
az a kérdés, hogy vajon az 
itt élők miért nem voltak 
akkoriban olyan buzgók a 
keresztényi szeretet gya-
korlásban, hanem az, hogy 
azóta szembenéztek-e az-
zal, ami itt történt… Em-
lékezzünk az odaveszett 
családjainkra és ne enged-
jük, hogy még egyszer ez 
megismétlődhessen! – fo-
galmazott a főrabbi, aki a 

múlttal való 
szembenézés 
f o n t o s s á g á -
ra hívta fel a 
figyelmet. A 
jelenlévők ké-
sőbb az elmúlt 
i d ő s z a k b a n 
számos pozi-
tív változáson 
átesett tapol-
cai izraelita 
temetőhöz vo-
nultak, ahol 
a közelmúlt-
ban igényesen 
megújult szer-
tartási épület-
ben dr. Vidosa 
Károlyné ezzel 
az idézettel 
köszöntötte a 
szépszámú je-

lenlévőt:  ” a közös emléke-
zés mindannyiunk jövője”. 
Később köszönetet mon-
dott a MAZSIHISZ vezeté-
sének, amely pénzzel segí-
tette a szertartási helyiség 
és a temetőt körbevevő fa-
lazat megújulását, Tapolca 
város önkormányzatának  
és a helyi Hit Gyülekezeté-
nek a segítséget és gondos-
kodó figyelmet. Külön kö-
szönet járt mindazoknak,  
akik a temető kitisztításába 
rengeteg munkát, energi-
át fektettek az elmúlt idő-
szakban, kiemelten  Varga 
Károlyné és az általa veze-
tett Nőklub tagjai, illetve 
a Batsányi János Gimná-
zium igazgatója, Varga 
Tiborné és Riba Erzsébet 
tanárnő együttműködé-
sét, a tapolcai gimnazisták 
munkáját  említette meg a 
helyi zsidóság képviselője, 
amelyek az eredményes 
pályázatokhoz és a siker-
hez elengedhetetlenek vol-
tak. Dr. Vidosa Károlyné 

örömét és köszönetét  fe-
jezte ki, hogy a veszprémi 
hitközségtől megkapták 
ajándékba a zsinagóga régi 
bútorzatát… Az esemé-
nyen részt vett  Lessner 
Iván,  a híres tapolcai bor-
kereskedő família Kana-
dában élő leszármazottja, 
aki a nemrégiben elkészült 
“üvegmozaik díszkapu” öt-
letgazdája volt és Darlene 
Mace, aki a több,  mint 
háromezer darabból álló 
kézzel vágott ólomüveg-
ből álló művészi mun-
kát kivitelezte.  Az alkotó 
(Vidosa Márta fordította 
angolról, magyarra a sza-
vait) elmondta,  2019-ben 
ismerkedett meg Lessner 
Ivánnal egy közös barát-
juk 70. szülinapi partiján. 
Később, közös beszélgeté-
seik alkalmával került szó-
ba, hogy szeretne valamit 
tenni Tapolcáért a leszár-
mazottak és barátai irán-
ti tiszteletből, úgy, hogy 
az a következő generáció 
számára is érték marad-
jon.  Iván azt vallja, hogy 
“a legnagyobb vesztesége-
ink a legnagyobb tanító-
ink”.  Így támadt a gondo-
lat, hogy valamiféle kaput 
kellene megalkotni, egy 
kaput, amelyen áthaladva 
valamiféle szellemi, lelki 
átalakuláson mehetünk 
keresztül …Hangodi Lász-
ló történész, főmuzeológus 
a helyi zsidó kulturális ha-
gyományokról, a Lessner 
család történetéről, annak 
várostörténeti jelentőségé-
ről fogalmazott meg gon-

dolatokat, de szót ejtett a 
szóban forgó ólomüveg al-
kotásról is. Ez utóbbi törté-
netéről, az ólomüveg kapu 
szimbólumvilágáról egy 
friss, magyar-angol nyel-
vű kiadványt is bemuta-
tott Hangodi László, amely 
Lessner Iván rokonának, 
Lessner Irénkének igényes 
munkája. – Ez az emelke-
dett hangulatot árasztó, 
szimbólumok sokaságával 
díszített művészi munka 
átvisz bennünk a jelenből 
azoknak az emlékkertjébe, 
akik már nem lehetnek kö-
zöttünk, rajta Tapolca és a 
helyi zsidóság történetével. 
Büszkék lehetünk erre az 
alkotásra, hiszen azt bizo-
nyítja, hogy a tapolcai zsi-
dóság története nem zárult 
le, helyben is és távolból is 
vannak folytatói, tovább-
írói…Totha Péter Joel rá-
mutatott, az üvegmozaik 
munka a Lessner család-
nak és annak az izraelita 
közösségnek állít méltó 
emléket, amely egykor Ta-
polcán élt. A főrabbi az is-
tentisztelet során, a  zsidó 
emberek elleni gaztettekre, 
a holokausztra utalva arra 
figyelmeztetett,hogy ami 
egyszer minden józan ész 
ellenére megtörténhetett, 
az európai kultúra alap-
jainak és a legalapvetőbb 
bibliai parancsolatok meg-
szegése, az megtörténhet 
máskor is. “Valamit mégis 
tennünk kell, így hát nem 
tehetünk mást, mint emlé-
kezünk” – fogalmazott.
                               /Töreky L./

„Ne engedjük, hogy a tragédia megismétlődhessen!”
A helyi megemlékezésen részt vett a nemrégiben elkészült üvegmozaik kapu kanadai alkotója, Darlene Mace

Darlene Mace, Lessner Iván és Vidosa Károlyné  Fotók: tl

A Hit Gyülekezetétől Mézes András, Domokos Gábor 
és Szabó Tamás helyezett el koszorút az emlékfalnál

Köszönet járt 
mindazoknak, 
akik a helyi zsidó 
temető
kitisztításában 
szerepet
vállaltak, illetve 
anyagi
forrásokkal
segítették
a szertartási
helyiség és
a kőkerítés
felújítását



Patonai Szilvia, a Nagy-
boldogasszony Római 
Katolikus Általános Isko-
la megbízott igazgatója 
szerint, a nevelő- oktató 
munkát az első együtt 
töltött naptól el kell kez-
deni, és az értékrend 
folyamatos átadásával, 
kitartóan, a mindenna-
pi konfliktusokban való 
segítő-tanító részvétellel 
és felelősségteljes meg-
oldáshoz segítéssel kell 
végezni. Ebben a peda-
gógus személyes mintát, 
útmutatást nyújthat- fo-
galmazott. 

-  Iskolánkba lépve min-
denki olvashatja mottón-
kat, Bosco Szent János 
idézetét: „Legyetek a gyer-
mekekkel, előzzétek meg 
a bűnt ésszel, hittel és sze-
retettel. Legyetek szentek, 
és szentek nevelői. Vegyék 
észre a gyermekeink, hogy 
szeretjük őket.” Egy gyer-
mek felnevelése hatalmas 
lehetőség, de nagy feladat 
és óriási felelősség is egy-
ben. Munkáját a szülővel 
való folyamatos kapcso-
lattartás, sok esetben dön-
tések előtti konzultáció, 
személyenkénti odafigye-
lés határozza meg. A mai 
magas szintű tanulmá-
nyokkal kapcsolatos elvá-
rásokat, illetve az érték-
rend által kijelölt irányt, 
az egészséges életmódhoz 
tartózó napi rendszeres 
sportolás beiktatását csak 
pontosan meghatározott, 
gondossággal kialakított 
napirenddel tudják a gyer-
mekek teljesíteni. Ennek 
a napirendnek a kialakí-
tásában és betartásában, a 
gyermek testi és szellemi 
fejlődését érintő legfonto-
sabb kérdésekben (ilyen 

például a továbbtanulás) 
a pedagógus és a szülő fo-
lyamatos kommunikációja 
szükséges. Egymást és a 
gyermeket segítve, együtt-
működve kell meghatá-
rozni a nevelés minden fá-
zisában a gyermek részére 
legjobb, legmotiválóbb, 
értékrendünket hitele-
sen tükröző, a gyermek 
személyiségéhez pasz-

szoló irányt, mely hosszú 
távon is komplex módon 
fejleszti személyiségét , és 
számára további fejlődé-
si irányokat tesz lehetővé. 
Ez a szülő – pedagógus 
és pedagógusok közötti 
egyeztető egyénre szabott 
személyes közös munka, 
elengedhetetlen részét ké-
pezi a biztonságot nyújtó 
iskolai környezet kialakí-

tásához, melyben a gyer-
mek és szülő együttesen 
érzi a pedagógus feltétel 
nélküli segítő szándékát. 
Iskolánk napi életének és 
munkájának újragondolá-
sában ezek a gondolatok 
vezettek, ebben szeret-
nénk a szülők segítségére 
lenni-hangsúlyozta a ta-
polcai katolikus általános 
iskola új igazgatója. 
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A taliándörögdi Űrtáv-
közlési Földi Állomást 
1978-ban helyezték 
üzembe, több, mint ne-
gyed évszázadon ke-
resztül kötötte össze a 
Föld bolygó távoli he-
lyeit. A különleges és 
sok kívülálló számára 
titokzatos létesítmény 
hajdani dolgozói né-
hány évente találkozó-
kat szerveznek, szept-
ember 14-én a diszeli 
Artemisz Vadászház 
adott otthont a nosztal-
gikus és baráti hangula-
tú nyugdíjas munkatár-
si összejövetelnek.

Az eseményre a Tapolcai 
Média is meghívást ka-
pott, a helyszínen  Dér 
Ferenc, az állomás nyu-
galmazott létesítmény-
vezetője adott interjút 
lapunknak.
Tőle megtudtuk, a köz-
nyelvben csak Szput-
nyikként emlegetett 
különleges építményt 
az Intersputnik Nemzet-
közi Űrkommunikáci-
ós Szervezet programja 
keretében hozták létre a 
Varsói Szerződés tagálla-
mai polgári űrtávközlési 
célokra.
– Kellett egy 
elektroszmogtól mentes 
hely, ezért esett a vá-
lasztás a taliándörögdi 
völgykatlanra. Az a frek-
vencia amit mi használ-
tunk egyenes vonalban 
terjed, nem volt szük-
séges egy dombtetőre 
építeni az állomást, a na-
gyobb távolság pedig el-
hanyagolható tényező a 
40 ezer kilométer szink-
ronpályás műholdak tá-
volságának relációjában.
A munka, amit végez-
tünk, a nemzetközi első-
sorban televíziós, kisebb 
részben telefonos össze-
köttetések megteremtése 
volt, gyakorlatilag a Föld 

bolygó kétharmadának 
távoli területei között,  
Ausztráliától Brazíliáig. 
Ami a kettő között van 
és nem északi- vagy déli 
sarkhoz közeli terület, 
ott már tudtunk össze-
köttetéseket létesíteni. 
Ahogy változott a világ 
és 1993-ban két új an-
tennával csatlakoztunk 
az Intersat rendszerhez, 
már óceánon átívelő te-
lefonos beszélgetésekre 
szolgált a létesítmény. 
Akkoriban még nem vol-

tak elterjedtek a tenger 
alatti optikai kábelek,a 
Magyarországról a ten-
geren túlra menő telefo-
nok fele, kétharmada a 
taliándörögdi állomáson 
keresztül bonyolódott. 
A technika fejlődésé-
vel az akkori tulajdonos 
MATÁV kiszállt az űr-
távközlési iparból, ami 
a Szputnyik polgári célú 
alkalmazásának végét je-
lentette 2005-2006-ban.  
A kollektíva viszont a 
kezdetektől fogva szinte 

változatlan, nyugdíjasa-
ink összetartanak, ennek 
köszönhetően rendsze-
resen baráti találkozókat 
szervezünk, konkrétan 
Pintér Károly kollégánk 
vállalja magára ezt a fel-
adatot nagy-nagy  lel-
kesedéssel. A pandémia 
miatt két találkozónk 
is kimaradt, most ezt 
pótoljuk be- árulta el a 
Taliándörögdi  Űrtáv-
közlési Állomás nyugal-
mazott vezetője. /Írás, 
fotók:Töreky L./

A kezdetektől együtt az űrtávközlésben- találkoztak a “szputnyikosok”

Munkatársak és hozzátartozók, akiket egy munkahely és közel harminc év kötött össze

Dér Ferenc: a pandémia 
miatt két találkozónk is 
elmaradt, most pótoljuk

Villog  vagy  nem villog, 
fehér, vagy piros, majdnem  
egyre megy - légy körülte-
kintő!
A vonatok gyakran késnek, 
ezt már megszoktuk. Időn-
ként meghibásodnak a jel-
zőlámpák a vasúti kereszte-
ződésekben? Lehet ehhez is 
hozzá kell szoknunk, pedig 
már harminc éves a jog-
sim és én, korábban nem 
tapasztaltam ilyesmit (ez a 
tény persze korántsem je-
lenti azt, hogy nem is volt 
ilyen). Ezúttal konkrétan 
a Tapolca-Kisapáti össze-
kötő út fénysorompójáról 
van szó, amely több fiatal 
szörnyű halálát okozó bal-

eset „szemtanúja” volt ja-
nuár első napján. Azóta a 
fénysorompó mellé valódi 
fizikai akadályt, állam-
polgári és önkormányzati 
kérésre egy félsorompót 
is ígért a MÁV, igaz a vas-
út jelenleg azt sem tudja 
mindig biztosítani, hogy 
jól működjön az, ami van. 
A napokban rémült posz-
tokban számoltak be róla 
internetezők, hogy fehéren 
villogó fénynél, vagy nem 
működő berendezésnél 
megjelenik a vonat a szó-
ban forgó kereszteződés-
ben. Megkérdeztem egy 
valóban szakavatott hozzá-
értőt, azt mondta, hogy ez 
„normális”. Ha a jelzőlámpa 
rendszer bármilyen okból 

meghibásodik, a berende-
zést lekapcsolják a hibát 
észlelve, a vonat pedig na-
gyon lassan, körültekintő-
en, közben hangjelzést adva 
közelíti meg a helyszínt. Vi-
szont arra is jó volt ez a be-
szélgetés, hogy KRESZ is-
mereteimet felfrissítsem. A 
tanulságot pedig levontam, 
a fehéren villogó fényso-
rompó a közhiedelemmel 
ellentétben nem biztonsá-
gos szabad utat jelez, csak 
azt, hogy itt egy vasúti át-
járó van, és a fénysorompó 
működik. Nagyon vigyázz, 
mert Murphy óta tudjuk, 
hogy bizony „ami elromol-
hat, az el is romlik. Ami pe-
dig nem romolhat el, az is 
elromlik!”

JEGYZET

 Új tanév és új irányvonalak a katolikus iskolában
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Azokat jutalmazták, akik virágokkal, növényekkel széppé teszik környezetünket
A város önkormányzata, 
a  Tapolcai Városszépí-
tő Egyesület, a Városért 
Egyesület és a Vállalko-
zók Területi Ipartestülete 
két év Covid okozta szü-
net után, idén ismét meg-
rendezte a Virágos Tapol-
cáért versenyt, amelynek 
idén 27 díjazottja bizo-
nyította, hogy érdemes 
szép kertet építeni, elő-
kertet gondozni és min-
denki örömére virágok-
kal díszíteni a tapolcai 
társasházi erkélyeket. 
Az eredményhirdetés, a 
díjkiosztó és állófogadás 
helyszíne a Tamási Áron 
Művelődési Központ első 
emeleti aulája volt e hó 
16-án.
A meghívottakat, a 
virágosítási versenyen 
sikeresen induló tapol-
caiakat, a szponzorok 
(Ádám kert Kft., Dégi Kft, 
Fülöpkert Kft, Elemér vi-
rágboltja, és a Rompos 
Bt.) képviselőit dr. Décsey 
Sándor a Tapolcai Város-
szépítő Egyesület elnöke 
köszöntötte és méltatta.  
Hangsúlyozta, minden 
szép udvarral, előkerttel 
és erkéllyel a város szebb 

és több lesz, majd kife-
jezte reményét, hogy az 
újraindulás nehézségein 
túljutva, az elkövetkező 
években a korábbiaknál 
is többen indulnak el a 
Virágos Tapolcáért moz-

galom versenyén. Dobó 
Zoltán polgármester ha-
sonló gondolatok mentén, 
a város köszönetét tolmá-
csolta azok irányába, akik 
számára fontos, hogy mi-
lyen környezet várja őket 
otthon és ezzel másoknak 
is örömet okoznak, példát 
mutatnak. A köszönet sza-
vait követően dr. Décsey 
Sándor és Varga Károly-
né a szervezők nevében 

ünnepélyesen átadták a 
Tiszta udvar, rendes ház 
díjakat, táblákat, oklevele-
ket és a szponzorok által 
biztosított 5000 forintos 
vásárlási utalványokat. / 
írás, fotók: Töreky L./
 A „Családi ház” kategó-
ria idei díjazottjai: Hor-
váth Rolandné, Horváth 
Melánia-Gyenge Tibor, 
Sáfár Gáborné, Péringer 
Károlyné, Kvassay Jenőné, 
Locsmándi István, Molnár 
József, Siffer Attila, Szabó 
Tibor, Dr. Málikné Panyi 
Mária, Herendi Ágnes, 
Tóthné Füstös Gabriella, 
Szabóné Mózner Ibolya, 
Tapolcai Idősek Otthona,
Az „Előkert” kategória 
idei győztesei: Fehérvári 
Miklósné, Parragi Ferenc-

né, Kocsor Lászlóné, Ka-
zinczy tér 13. Társasház, 
Szegi Zsanett, Kiss József-
né, Szabó József, Lantosné 
Tóth Valéria-Lantos Lász-

ló, Kocsis Lászlóné,
Az „Erkély” kategória idei 
díjazottjai: Dányi Józsefné, 
Lakossy Gyuláné, Gombóc 
Jenőné, Nusal József.

Díjazónak és díjazottnak egyaránt nagy öröm volt az ünnepségen való részvétel

Kvassay Jenőné Fenyves utcai példaértékű előkertje A verseny győzteseinek népes tábora a TÁMK-ban

Minden szép
udvarral,
kerttel, előkerttel 
és erkéllyel
a város egyre 
szebb és több lesz, 
ráadásul
példaként
is szolgál a
közösség számára

Bányásznap szomorú aktualitással
A magyarországi Bá-
nyásznap évről évre 
a bányászok nehéz és 
küzdelmes munkájának 
megbecsülésére figyel-
meztet. 

Az Országos Bányászati 
és Kohászati Egyesület, 
a Tapolca és Vidéke Bá-
nyászati Hagyományőr-
ző Egyesület, valamint a 
Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszerve-
zetének helyi képvise-
lői, hajdani bányászok, 
hozzátartozók és a vá-
ros önkormányzatának 
képviselői idén is koszo-
rúzási ünnepséget ren-
deztek az alkalomból a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ előtt álló bá-

nyász emlékműnél, ahol 
Podányi Tibor nyugalma-
zott okleveles bányamér-
nök mondott beszédet... 
Az eseménynek idén szo-
morú aktualitást adott 
Orbán Tibor (1933-2022) 
bányamérnök, a Bakonyi 
Bauxitbánya hajdani fel-
ső vezetője, Tapolca város 
díszpolgárának napokban 
bekövetkezett halála./tl/

Koszorúzás a bauxitbá-
nyászat ikonikus, helyi  
emlékművénél          Fotó:tl

...Folytatás a címoldalról...

Szinte minden szóba ke-
rült, ami csak szóba ke-
rülhetett a témában, a táj-
érték, a látkép változása, a 
hőterhelés, a hangterhelés, 
“miért pont Tapolca?”, a 
védősávok, a vegyszerhasz-
nálat, a visszatükröződés, a 
napelempark fenntartása, 
élettartama, a város ter-
jeszkedési lehetőségei, a 
környéken lakókra, a he-
lyi környezetre, erdőkre, 
legelőre, a vadon élő álla-
tokra gyakorolt hatások, a 
létesítmény munkaerő igé-
nye, a város projekttől re-
mélt anyagi és egyéb hasz-
nai (iparűzési adó várható 
mértéke), a majdani üze-
meltetés mikéntje, az enge-
délyeztetés és megvalósítás 

hatósági és önkormányzati 
engedélyeztetési folyama-
ta, a város terjeszkedési le-
hetőségei stb. A szakértők, 
a befektetők igyekeztek 
eloszlatni azokat a félelme-
ket, amelyek arról szóltak, 
hogy az üzemeltetéssel 
környezeti kárral, negatív 
hatással kellene számol-
ni, éppen ellenkezőleg, az 
élővilágra és a környezetre 
leginkább pozitív hatással 
lesz a naperőmű- mutat-
tak rá és igyekeztek állítá-
sukat bizonyítani elkép-
zeléseik mentén, illetve a 
már megvalósult, műkö-
dő  projektek példáján. Az 
is elhangzott, hogy több 
konkrét kérdésre csak azt 
követően lehet pontos, 
számokkal alátámasz-
tott választ adni, ha majd 

minden érintett hatóság 
véleményezte a beruházó 
terveit.  (Ugyanakkor mint 
rossz példa került szóba 
a Halápi út mentén már 
működő napelempark, 
amelynél – mint az el-
hangzott- technikai, ter-
vezési hibát vétett annak 
gazdája.) A megbeszélés 
végül azzal zárult, hogy a 
jelenlévő  önkormányzati 
képviselők, illetve bizott-
sági elnökök egyenként ki-
fejezetten hasznosnak, in-
formatívnak ítélték meg a 
megbeszélést, ugyanakkor 
szerintük már korábban, 
mindennemű önkormány-
zati, bizottsági tárgyalást 
megelőzően lett volna 
hasznosabb összehívni, 
megszervezni a fórumot… 
/Töreky L./
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Mármint római kor. Is-
mét ókori érmét gurított 
napfényre Tapolca földje, 
újabb és tényszerű időbeni 
kapaszkodót szolgáltatva 
városunk római kori előd-
településének kronológiá-
jára. Amely elődtelepülést 
a jeles tudós régész Rómer 
Flóris kutatásai szerint 
Caesariana néven jegyez-
ték anno. Már a múlt őszön 
is termett egy császárkori 
érmet ugyanez a városszéli 
kaszáló a Szent György-
hegy emelkedni kezdő 
északi lankái és a déli vá-
rosperem közötti síkon. (S 
lelőhelyvédelmi okokból 
talán maradhatunk is eny-
nyiben.) Akkor egy karak-
teres férfi ércportré tekin-
tett fel a barázdából a 2. 
század messzi időhomályá-
ból a 21. század (aznap épp 
derűs) őszi egére. Az antik 
bronz arcél Antoninus Pius 
császár profilképe volt egy 
sestertius típusú pénzen. 
Ő maga 138 és 161 között 
császárkodott a Római Bi-
rodalom uralkodójaként.
Most a közelmúltban az 
ugyanitteni ismételt vé-

letlenszerű éremtalálás 
tovább gyarapította város-
történeti ismereteinket és 
a Tapolcai Városi Múzeum 
érmészeti gyűjtemény-
részét. Ez alkalommal a 
maiorina pénztípusba tar-
tozó érem talált napvilágra, 
amely kicsit fiatalabb a ta-
valy őszi társánál. A 4. szá-
zadban élt II. Constantius 
császár bronzverete, aki 
meg 337–361 között gya-
korolta birodalomirányító 
főhatalmát. Meglehetősen 
megkoptatták a használat, 
majd a földbenhányódás 
évszázadai, s így nem is 
volt könnyű a kormegha-
tározási elemzőmunka. A 
maguk korában mindkettő 
pénzecske az elterjedt, sőt, 
a legelterjedtebb típusokat 
képviselték, szóval semmi 
szenzáció úgy általában. A 
hordozott történeti infor-
máció ellenben kiemelten 
érdekes és értékes, hiszen 
megerősítő bizonyítékai a 
már korábbról ismert tény-
nek, nevezetesen, hogy az 
érmekkel datálható idő-
szakban a mai Tapolca köz-
igazgatási területén ókori 

római polgárok, telepesek 
éltek, dolgoztak, alkottak, 
születtek és haltak. Meg 
néha észrevétlenül elpoty-
tyantottak az erszényük-
ből vagy a tarisznyájukból 
egy-egy szökni indult apró-
pénzt.
Lassacskán lehet, hogy 
érdemes volna megraj-
zolni Tapolca és határa 
római kori éremtérképét, 
mert már igazán szépen 
megpettyegtetett numiz-
matikai területvázlatot 
adna ki. E két érmen kívül 
ott sűrítenék még a térképi 
jeleket a gesztenyelombos 
Templom-dombi régésze-
ti feltárások 1986-os sze-
zonjának sírból kikerült 
4. századi bronzverete, az 
1990-es évek eleji Arany Já-
nos utcai árokásási bronz-
aprók, a 2006 őszi kisebb 
ásatás maiorina érméje a 
plébánia kapuja előtti ku-
tatóárokból, a 2007-es más-
félszázas darabszámú Szent 
György-hegy-tövi kincsle-
let éremtömege, a 2010. évi 
Vörösmarty Mihály utcai 
kerti találás centenionalis 
érmécskéje, meg egy fél 
marék follis típusú apró-
pénz két évvel ezelőttről, 
a Fenyős-dombi Haraszt 
földjéből.

A két mostani éremről még 
két adalék. Meg mert öröm 
is írni erről, hiszen a meg-
találó valahol saját múze-
umpedagógiai nevelés (is). 
Horváth Dániel most ugyan 
a pannonhalmi bencés gim-
názium felsőbbéves diák-
ja, de hosszú éveket töltött 
a Tapolcai Múzeumbarát 
Diákkör szakköri köteléké-
ben. Mint megtalálónak így 
hát nem volt kérdés, hogy 
az ókori pénzeknek hol az 
illendő helyük, s ekképpen 
már a találás másnapjain 

azok a városi múzeumban 
örvendeztették tovább az 
érintett szakembereket. E 
két történeti gyűjteményi 
éremgyarapodásunk nu-
mizmatikai meghatározá-
sát pedig Szabadics László 
múzeumpártoló barátunk 
végezte, aki az idén pont 15 
éve segíti az intézményrészt 
önkéntes éremtani szak-
értőként. Hálás köszönet 
mindkettejüknek!

Hangodi László
történész-főmuzeológus

RÓMA! RÓMA!

Pénzérmék, amelyek azt bizonyítják, hogy környékün-
kön római polgárok éltek és dolgoztak              Fotó: hl

Aki egészségben megéri 
a 90 éves életkort, arról 
azt gondoljuk, hogy sze-
rencsés ember. A tapolcai 
katonatiszt, Kovács Sán-
dor élete a sikeres katonai 
karrier mellett sem volt 
habostorta, de emberi, 
családi tragédiák mellett, 
legalább izgalmakban, 
kalandokban, dolgos és 
sikeres hétköznapokban 
is bővelkedett. Az idős, 
de ma is jó egészségi ál-
lapotnak örvendő, Ta-
polcán és Balatongyörök-
Becehegyen élő 
nyugalmazott alezredes-
sel születésnapja alkal-
mából készítettünk inter-
jút.

1951-ben tisztté avatták. 
1956-ban főhadnagy Bu-
dapesten, ahol akkoriban 
beválasztották a forradal-
mi bizottságba. Jelentős 
fordulat,  1968-ban mint 
őrnagy vonul be a magyar 
csapatokkal Csehszlo-
vákiába... 18 évet Eger-
ben szolgált, Tapolcára a 
harckocsizókhoz 1969-
ben került. Élete egyik 
nagy kalandja, a magyar 
honvédség vietnámi sze-
repvállalásához kötődött 
1974-ben, ahol alezredes-
ként teljesített szolgálatot. 

A nyolcvanas évek elején 
néhány évet Budapesten, 
a mozgósítási csoportfő-
nökségen dolgozott, majd 
1983-ban nyugdíjba vo-
nult. Közben elvégezte a 
közgazdasági egyetemet 
belkereskedelmi szakon, 
nem véletlen, hogy a civil 
életben is megtalálta az 
érvényesülés lehetőségeit. 
Többek között vendég-
látósként dolgozott saját 
kocsmájában Káptalantó-

tiban, amit 98-ban adott 
el. Közben balatongyörök-
becehegyi  pince-nyaraló-
jánál szőlőt, bort termelt, 
igaz két éve már nem csi-
nálja, nem bírják a lábai. 
Nagyon röviden ennyi 
Kovács Sándor személyes 

szakmai életútja, de a né-
hány mondat mögött any-
nyi minden van a katonai 
szolgálat izgalmas napjai 
és a dolgos hétköznapok 
mellett a családi életét 
érintő tragédiákon és örö-
mökön keresztül, amit egy 
féloldalas cikk aligha képes 
visszaadni. Mindenesetre 
ma már kevés ( talán sen-
ki) magyar mondhatja el, 
hogy aktív szerepet vállalt 
az 56-os eseményekben, 
majd parancsot teljesítve a 
csehszlovákiai bevonulás-
ban és a pusztító vietnami 
háborúban egyaránt. - Itt 
ültem az irodámban Tapol-
cán. Szólt a telefon, a vonal 
végén Pénzes ezredes. Azt 
mondja, úgy döntöttem, 
hogy az ősszel kiküldöm 
Vietnámba. A lélegzetem 
is elállt. Elvittek bennün-
ket egy gyorstalpalóra 
Szentendrére, szeptember-
ben pedig elindult velem 
és katonatársaimmal a gép 
Vietnámba. A szerepünk 
elviekben az volt, hogy 
a békét ellenőrizzük, de 
szörnyűségeket láttunk, 
azt, hogy helikopterekről 
lövik az embereket mint a 
nyulakat. Nem lehetett sok 
mindent csinálni, mert a 
megfigyelésben négy ná-
ció vett részt, a kanadaiak 

kilépése után a lengyelek, 
a magyarok, az indoné-
zek és az irániak. Ezek az 
országok csak akkor avat-
koztak közbe, ha minden-
ki közülük azonosan ítélte 

meg a közelünkben zajló 
katonai cselekményeket. 
Ha azonban mi valamit 
megállapítottunk, akkor 
az indonézek azt mond-
ták, hogy nem, és fordítva, 

gyakran mi mondtunk el-
lent a lengyelekkel egyet-
értésben. Jártuk a hadak 
útját, volt mikor körbe-
lövöldöztek bennünket, 
de szerencsénk volt, meg-
maradtunk. Szerencsénk 
volt abban is, hogy minket 
magyarokat szerettek kint, 
mert mi minden vietnámi 
emberhez kedvesek vol-
tunk, emberi módon bán-
tunk velük, ha valamit tud-
tunk adni, akkor adtunk 
is....Nagy élmény volt visz-
szatérni a nyolcvanas évek 
elején feleségemmel egy 21 
napos nosztalgikus láto-
gatásra- mesélte az elmúlt 
hetekben 90- születésnap-
ját ünneplő nyugalmazott 
katonatiszt. /Töreky L./

Vietnámba és Csehszlovákiába is szólította a parancs  

Nagy élmény volt visszatérni immár békeidőben...

A 90. születésnapján kö-
szöntötte őt Dobó Zoltán

1974. Vietnám
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A Tiac VSE felnőtt labda-
rúgó csapata utolsó két 
mérkőzésén összesen 3 
pontot szerzett, így az 5. 
forduló után 11. helyen 
várja a folytatást a megyei 
I. osztályban.

Az idény kezdetét köve-
tően Dobján Krisztiánt, 
Kocsis Norbert követte a 
vezetőedzői pozícióban, 
azonban az új tréner mun-
káját továbbra is segítő 
korábbi edző értékelte az 
utolsó két mérkőzést. „- Az 
első fordulóból elhalasztott 
Ajka Kristály elleni találko-
zón mindkét csapat rendkí-
vül tartalékosan szerepelt, 
ez a játék képét is erősen 
meghatározta. A szünetig 
gyakorlatilag nem kellett 
védenie a kapusoknak, mi-
vel többnyire a mezőnyben 
pattogott a labda. A legve-
szélyesebb helyzetek így is 
előttünk adódtak, de több 

alkalommal az utolsó pil-
lanatban avatkoztak be re-
mekül a hazai védők.
A fordulás után a nagyobb 
labdabirtoklásra helyeztük 
a hangsúlyt, azonban a jól 
tömörülő védelem mögé 
nehezen sikerült bekerül-
ni, inkább távoli lövésekkel 
próbálkoztak játékosaink. 
Egy felívelés után a védel-
münk azonban csak össze-
hozott egy gólt a hazaiak-
nak, akik így a semmiből 
megszerezték a vezetést. Já-
tékosaink megpróbálkoz-
tak az egyenlítéssel, de nem 
sikerült komoly helyzetet 
kialakítani, ezzel szemben 
a Kristály egy beívelés utá-
ni hibából tovább növelte 
az előnyt és megszerezte a 
győzelmet. Elmondható, 
hogy a helyzet nélküli talál-
kozón a hibáinkkal gólokat 
ajándékozva az ellenfélnek 
elvesztettük a mérkőzést. 
Az ajkai mérkőzést köve-

tően a pápai Perutz FC- t 
láttuk vendégül. Több hét 
után játszott újra hazai 
mérkőzést csapatunk, az 
NB3-as szereplést anya-
gi okok miatt nem vállaló 
Pápa ellen. A megfiatalí-
tott vendégek kis közjáték 
után végül vállalták a mű-
füves pályán való játékot, 
de sok örömük végül nem 
lett benne. A kezdő sípszót 
követően végig rendkívül 
szervezetten és fegyelme-
zetten játszó csapatunkon 
nem találtak fogást a fia-
tal vendégek, letámadása-
inkból rendre helyzetbe is 
kerültünk. Egy ilyen lab-
daszerzés után, egy szépen 
felépített támadásból a fél-
idő derekán a végig jól ját-
szó Dobján Adrián talált a 
kapuba egy bombagóllal. A 
szünet előtt, a pár perccel 
korábban beálló Szekér Ba-
lázs szögletét segítették a 
kapuba a vendégek, így két 

gólos előnnyel fordultunk. 
A szünet után a fölény még 
nagyobbá vált, nagysze-
rű csapat teljesítménnyel 
épített csapatunk tetsze-
tős támadásokat, melyek 
egyikéből előbb Csik Zsolt 
növelte az előnyt, majd 
pár perccel később Orbán 
Balázs és Mékli Miksa is 
betalált. A vendégek szá-
mára az volt a kérdés, hogy 
sikerül-e egyáltalán hely-

zetet kialakítani a máso-
dik félidőben. A szépítést 
azonban a mi védelmünk 
hozta össze, egy hátsó lab-
dakihozatalt sikerült pon-
tatlanul megoldani, így 
végül kapott góllal ugyan, 
de megszereztük az idei 
első győzelmet.” Folytatás 
hétvégén Zirc csapata ellen 
idegenben, egy rendkívül 
nehéznek ígérkező össze-
csapáson. /hg/

Megszerezte idei első győzelmét a TIAC

A Tiacnál kialakult bizonytalanság ellenére a csapatok 
rendszeresen edzenek                                      Fotó: Havasi

Komoly múltra tekint 
vissza az Európai Mobili-
tási Hét programsorozat 
városunkban, hiszen idén 
immár huszadik alkalom-
mal rendezte meg a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnok csapata.

A társadalom környezet-
tudatosságát erősíteni hi-
vatott rendezvénysorozat, 
amely fel kívánja hívni a vá-
roslakók és a városvezetés 
figyelmét a megnövekedett 
autóforgalom okozta kör-
nyezeti, baleseti és város-
képi problémákra. Fontos 
a közlekedési mód felelős-
ségteljes megválasztása, a 
fenntartható, környezet- és 
emberbarát városi közleke-
dés előnyeinek bemutatása, 
a közösségi, a kerékpáros 
és a gyalogos közlekedés 
fejlesztésének szükséges-
sége. A rendezvény egyik 
hosszú távú célkitűzése, 
hogy rávegye a rendsze-
rint autóval munkába, is-
kolába vagy kikapcsolódni 
járó polgárokat, hogy az 

utazáshoz fenntartható al-
ternatív közlekedési mó-
dokat vegyenek igénybe, 
ilyen módon járuljanak 
hozzá az egészség és élet-
minőség javításához. Hor-
váth Dorothy főszervező 
elmondta, a céljuk az volt, 

hogy a legkisebbektől a 
legnagyobbakig mindenki-
nek programot nyújtsanak. 
Így a szeptember 16-22-ig 
tartó esemény első napját 
az óvodásoknak szentelték, 
akiket aszfaltrajz verseny-
re invitáltak a csarnokhoz, 
azonban az esős idő miatt 
végül a küzdőtéren készül-
tek a szebbnél szebb alko-
tások. A következő napon 
került sor a XXVIII. Egész-
ség- és Aerobiknapra, ahol 
jóga, gyerekjóga, gerinctré-
ning, spinning, world jum-
ping, alakformáló aerobik, 
zumba, masszázs és szauna 
várta az érdeklődőket. A 
nap sztárvendégei Gáspár 
Kata aerobikoktató és Dr. 
Hevesi Kriszta egészségfej-
lesztő-, sport-, és szexuál-

szakpszichológus voltak. 
A programok két keréken 
folytatódtak, hiszen terep-
kerékpáros kiránduláson 
vehettek részt a sportos 
élet szerelmesei, gyönyörű 
útvonalon a balatongyö-
röki Szépkilátóig vezetett 
útjuk. A csarnoknál há-
rom hónapig megtalálha-
tó mobil pumpapálya is 
megihlette a szervezőket és 
ügyességi versenyre várták 
az általános iskolásokat, 
akik nagy elánnal vetették 
bele magukat a megmé-
rettetésbe. A pumpapálya 
egyébként nagyon szépen 
teljesíti a tőle elvártakat, 
hiszen szinte nincs olyan 
nap, hogy ne lenne tele a 
tér gyerekekkel és ne spor-

tolnának. Biztosan nagyon 
fog hiányozni, ha letelik a 
három hónapos használati 
idő. A keddi napra „Sétálj 
velünk!” – Nordic Walking 

túrát terveztek a szervezők. 
Az immár hagyomány-
nyá vált FÖLDönfutók 
futóversenyre a város és a 
környék általános- és kö-
zépiskolásait hívták meg, 
akik különböző kategóri-
ákban és távokon mérette-
tik meg magukat. A Mo-
bilitási Hét záróprogramja 
a nagy népszerűségnek 
örvendő bringás reggeli és 
az Autómentes Nap, ekkor 
a Köztársaság téren péksü-
teményekkel, forró teával 
kedveskednek a munkába, 
iskolába kerékpárral, rol-
lerrel, gördeszkával köz-
lekedőknek.  Ezt követve 
a Kisfaludy utcában foly-
tatódnak az események, 
ahova kitelepül a Rendőr-
ség, a Tűzoltóság, az Egész-
ségfejlesztési Iroda, a Lelki 
Egészség Központ. Lesz 
újra gokart pálya, balance 
bike és mászófal, interaktív 
programok és kerékpáros 
ügyességi pálya. /hg/

Jubilált az Európai Mobilitási Hét

Testi és lelki tréningeken is fejleszthették magukat 
akik kilátogattak a sportnapra

A programsorozat célja, felhívni a figyelmet az alterna-
tív közlekedési formákra, az autókkal szemben Fotók:h.f.

Remek időben, csodálatos tájakon vezetett a túra
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GRAFOLÓGUS

Attól függően, hogy 
mennyire vagy nyitott a 
külvilág ingereire, meny-
nyire szeretsz ismerked-
ni, mennyire van igényed 
megosztani a gondolata-
idat, érzéseidet, vélemé-
nyedet másokkal, Carl 
Gustav Jung szerint le-
hetsz introvertált - befelé 
forduló - vagy extrovertált 
- külvilág felé orientált. 
Azonban egyikünk sem 
tisztán ez vagy az, mind-
annyian rendelkezünk 
mindkét személyiségdi-
menzióval. Aki szívesen 
barátkozik és közel enged 
magához másokat, az is 
bezárkózik bizonyos hely-
zetekben. Aki a saját kis 
világában érzi jól magát, 
az is igényli olykor a társa-
ságot, és aktív résztvevője 
a nyüzsgésnek. Alapvető-
en mégis meghatározható, 
hogy nyitottabb, vagy zár-
kózottabb ember vagy-e. 
A két személyiségtípuson 
belül még megkülönböz-
tetünk érzékelő, gondol-
kodó, érző és intuitív tí-
pust, attól függően, hogy 
az érzékszerveidre ha-
gyatkozol, ha a külvilág 
ingereinek befogadásáról 
van szó, vagy az eszedre, 
esetleg a szívedre hallgat-
va cselekszel és gondol-
kodsz, vagy a megérzé-
seidre támaszkodva élsz. 
Ezek a típusok, kombiná-
lódva, keveredve is megje-
lenhetnek egy személyen 
belül.

GOSZTOLA 
BRIGITTA

Bemutatkozott a TVSE 
ifi női kézilabdacsapa-
tának új edzője Klespitz 
Róbert és egyben első 
bajnoki mérkőzésüket is 
lejátszották a lányok. 

Hazai pályán kezdték 
meg szereplésüket az 
U19-es bajnokságban a 
TVSE női kézilabdázói, 
az Ács Kinizsi csapatát 
látták vendégül. Klespitz 
Róbert a csapat újdonsült 
edzője értékelte a látotta-
kat: – A mérkőzést három 
részre tudnám felosztani. 
Az első 20 percben tel-
jesen megilletődötten, 
sok hibával játszottunk, 
melynek következtében a 
vendégcsapat el is tudott 
lépni 6-7 góllal. Ennek 
oka valószínűleg az első 
meccs miatti izgatottság 
lehet, ezt azonban hamar 
le kell vetkőznünk, így 
nem lehet mérkőzést kez-
deni.
Az összecsapás második 
szakaszában viszont azt 
láttam a lányoktól, amit 

szeretnék a szezon többi 
meccsén, agresszív vé-
dekezés, labdaszerzések, 
könnyű gólok. Ezeknek 
köszönhetően sikerült 
visszajönnünk a meccs-
be, sőt, félidőben már 
vezettünk is. A második 
félidő egy teljesen ki-
ki párharcot hozott, hol 
egyik, hol másik csapat 
dominált, de ellépni sen-
kinek sem sikerült. Végül 
sajnos nekünk volt ke-
vesebb szerencsénk, és 1 
góllal kikaptunk. Összes-
ségében azonban dicséret 
illeti a lányokat, a korai 
nagyobb hátrány ellené-
re sem adták fel és hatal-
mas szívvel és akarattal 
visszaküzdötték magukat, 
ebből lehet és kell is pro-
fitálni a későbbiekben. A 
szurkolóknak köszönjük 
a biztatást, reméljük a 
következő hazai mecs-
csen is támogatnak min-
ket. - mondta az edző. A 
mérkőzés végeredménye 
Tapolca VSE : Ács Kinizsi 
35:36 lett. /hg/

Mindössze egy gólon 
múlott a győzelem

A lányok keményen küzdöttek, azonban ez most saj-
nos nem volt elég a győzelemhez      Fotó: helyszíni felv.




