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A gyermekvállalást népszerűsítették

Szeptember 24-én, az ötlet megszületése óta ötödször rendezett országos gyerekemelést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, hir-
detve a gyermekvállalás, a családalapítás fontosságát. A gyerekeket szüleik pontban 11 órakor emelték fel a magasba mindenütt, köztük Ta-
polcán is. Idén a mintegy három tucatnyi hazai mellett, számos határon túli település is csatlakozott a kezdeményezéshez, így szinte biztosra 
vehető, hogy megdőlt a korábbi rekord. Az esemény, ahogy arról fotóink is tanúskodnak, egyben szórakoztató családi nap is volt a kisgyerme-
kes családok számára. /tl/                                                                                                                                                                                                                       Fotó: mt

A jó zene a fesztivál védjegyévé vált az elmúlt években. 
A dzsessz mindig jó hangulatot teremt                 Fotó: tl

Jubilált a pisztráng fesztivál
Jubilált a Pisztráng és 
Borfesztivál, két év szü-
net után idén immár 
tizedik alkalommal 
rendezték meg az orszá-
gos hírnévnek örven-
dő tapolcai kulturális-
gasztronómiai- boros 
eseményt szeptember 
utolsó és október első 
két napján.

A háromnapos szórakoz-
tató, zenei és egyéb prog-

ramokban, illetve bor- és 
kézműves áru kínálatá-
ban is gazdag rendezvény 
az időnként eleredő eső, 
az őszies, változékony 
időjárás ellenére is be-
váltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Tavaly a 
legfőbb fesztiválgazdák, 
Mezőssy Zoltán és Végh 
Tamás vendéglősök a 
maszkviselés és védettsé-
gi kártyák időszakában, 
a fesztiválokra vonatko-

zó járványügyi előírások 
miatt nem szervezték 
meg az eseményt. Akkor 
úgy hangzott a jogosnak 
ható érvelés, hogy a ju-
biláló Tapolcai Pisztráng 
és Borfesztiválnak egy jó 
hangulatú eseménynek 
kell lennie, amely a „ba-
rátság, hecc, pisztráng!- 
szlogen szellemében mű-
ködik...
...cikkünk a 4. oldalon 
folytatódik...
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16.8 milliós helyi szociális segélyalap, szökőkút felújítás, 
városi ingatlan értékesítés a napirendek között
12 napirendi pontot tár-
gyalt meg, ebből 11-et 
elfogadott Tapolca Város 
Képviselő-testülete. Volt 
név szerinti szavazás a 
költségvetést érintően, 
vita a szökőkút javítása 
körül, de alapjában nyu-
godt, konstruktív lég-
körben zajlott a szept-
ember 30-i ülés.

Néhány tisztázó kérdést 
követően elfogadta a tes-
tület a polgármester tár-
gyalásairól szóló beszá-
molót, majd név szerinti 
szavazással a város ez évi 
költségvetésének módo-
sítását is, amelyre a 2022. 
évben beérkezett több-
letbevételek (többek kö-
zött  az iparűzési adó ki-
eséséből származó állami 
kompenzáció beérkezése) 
és a kiemelt előirányza-
tok közötti átcsoportosí-
tások miatt került sor. A 
költségvetés bevételi- és 
kiadási főösszege a mó-
dosítás után 5 milliárd 
930 millió 163 ezer forint 
lett. A témához kapcsoló-
dóan elhangzott, a város 
egy szociális alapot hozott 
létre, amelyet 16 millió 
800 ezer forinttal tölt fel 
első körben. Dobó Zoltán 
polgármester elmondta, 
a város szociális bérlaká-
saiban élők esetében nem 
törlik el a helyi lakáspi-
aci bérlemény áraknál 
lényegesen alacsonyabb 
lakbért, de azok egy ne-
gyedévi befizetését és a 
lemondott tűzijátékon 
megspórolt pénzt ebbe a 
szociális alapba teszik. A 
forrásból az elbírálást kö-
vetően azok a tapolcaiak 

részesülhetnek, akik igé-
nyüket, rászorultságukat 
az önkormányzatnál jel-
zik és ott pozitív elbírálást 
kapnak.
Egyhangúlag támogatták 
a képviselők a város terü-
letrendezési eszközeinek 
módosítását is, amelynek 
szabályos engedélyezési 
folyamata immár két éve 
tart. A napirendi pont 
részleteit  Gyarmati Ta-
más főépítész ismertette. 
Támogatták a jelenlévők, 
hogy Tapolca Város Ön-
kormányzata szerződést 
kössön a Tapolcai Kertvá-
rosi Óvoda Darányi Ignác 
utcai intézményegységé-
nek udvarában található 
burkolatok felújítására, 
bővítésére, javítására egy 
zalaszántói kivitelezővel, 
biztosítva hozzá a költ-
ségvetést terhelő mint-
egy 10.4 millió forintot. 
A képviselők egyhangú 
döntése alapján, nyolc 
éves hagyományt követ-
ve,  önkormányzati támo-
gatást kapott a Pisztráng 
fesztivál. A három napos 
kulturális, gasztronómiai 
esemény megrendezését 
a területfoglalási díjak je-
lentős részének elengedé-
sével, összességében 4.6 
milliós támogatásban ré-
szesítette a testület.
Konstruktív viták  után 
( az energiaválságra való 
tekintettel halasszák el 
vagy inkább adjanak utat 
a beruházásnak)  végül 
megszavazta a testület 
Malom-tó meghibásodott 
és üzemen kívül helyezett 
szökőkútjának felújítását, 
melyre egyetlen, 3.2 mil-
liós árajánlatot kapott a 

város. Korábban néhány 
képviselő az árajánlat 
részletesebb kibontását 
kérte, ez mára megtörtént. 
A tapolcai önkormányzati 
képviselők, a DRV ille-
tékesei, helyi vezetői és a 
bizottságok is alaposan 
áttekintették korábban 
azt a javaslatot, amely a 
tapolcai szennyvízhálózat 
és  szennyvíztisztító te-
lep államnak történő át-
adásáról szólt. Az ülésen 
viták nélkül támogatták 
a képviselők az állami tu-
lajdonba vételt célzó ha-
tározatot. A képviselők 
egyhangúlag szabad utat 
adtak ahhoz, hogy  elin-
dítsa a város a hajdani, ma 
már használaton kívüli 
mentőállomás állami tu-
lajdonból önkormányzati 
tulajdonba történő vé-
telét. Az épületegyüttest  
településüzemeltetési cé-
lokra kívánja használni 
a jövőben a város. A bi-
zottságok és öt képviselő 
támogatta, hat képviselő 

pedig tartózkodott a volt 
Tamoil kút teljes rekulti-
váción átesett területének 
értékesítése ügyében. Vi-
ták nem voltak, viszont 
Dobó Zoltán polgármes-
ter részéről elhangzott, 
“a területre a mai napig 
egyetlen nagyvállalat tett 
konkrét vételi ajánlatot. 
Ez a cég egy elektronikai 
áruházat létesítene a hely-
színen”. Napirenden kívül, 
Tóth Bálint, Diszel önkor-
mányzati képviselője kér-
dezett rá a 77-es út men-
tén lévő, a költségvetésbe 
már másfél éve beterve-
zett fedett buszmegálló 
telepítésének elhúzódásá-
ra. Válaszként elhangzott, 
nehezen találtak tervezőt 
a feladatra. A közútkezelő 
engedélye már megérke-
zett, a tervező mostaná-
ban adja be a terveket a 
tapolcai hivatal építésügyi 
osztályára, remélik az ősz 
folyamán elkészül a léte-
sítmény.
                     /Töreky László/

A szökőkút amikor még működött. Most a város meg-
teremtette a lehetőségét a felújításának        Fotó: archív

Egy 90 éves, de fitt 
nagymama, aki évti-
zedek óta nem szorul 
orvosra, süt és főz, te-
vékenyen részt vesz a 
háztartási munkákban, 
de gyakran még azt sem 
engedi, hogy a bevásár-
lással bajlódjanak a vele 
egy háztartásban élő 
hozzátartozói.  Major 
Jánosné, született Buják 
Katalint köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmá-
ból Dobó Zoltán polgár-
mester a napokban.

Kati néni, aki fiú iker-
testvérével 1932. szept-
emberében látta meg a 
napvilágot, elmondta, 

már 16 éves korában 
megházasodott és rá egy 
évre megszülte első kis-
lányát, majd öt évre rá 
egy fiúnak is életet adott. 
Azóta három unokával is 
büszkélkedhet az idősen 
is vidám alaptermészetű 
özvegyasszony. Megtud-
tuk, aktív éveiben férjé-
vel közös munkahelyen 
és hasonló beosztásban, 
a hajdani mohácsi ter-
melőszövetkezet alkal-
mazottjaként, mint ál-
latgondozó járult hozzá 
a család megélhetéséhez. 
– Nagy megértésben, 
boldogságban éltünk az 
urammal- árulta el az 
ünnepelt.  Kati néni és 

90-es évek közepén el-
hunyt férje, az időközben 
megházasodott és Ta-
polcán letelepedett  fiú-

gyermeküket követve, a 
nyugdíjazásuk után köl-
töztek Tapolcára 1986-
ban. /Töreky L./

Egy 90 évesen is fitt nagymama

Dobó Zoltán és Kati néni                                          Fotó: tl

SZÜLETÉSNAP
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Megújul a Kazinczy téri szabadidős park

Józsa Zoltán, a Jókis Alap 
Kft. ügyvezetője és Dobó 
Zoltán polgármester a 
napokban aláírta a ki-
vitelezői szerződést, így 
hamarosan elkezdődhet 
a Kazinczy tér 3-5-7. szá-
mú Y épületek és a fűtő-
mű melletti szabadidős 
park, játszótér megúju-
lása.

Több generáció számára 
nyújt majd szép parkosított 
környezetben kikapcso-
lódást, játék- és sportolási 
lehetőséget az a többfunk-
ciós közösségi tér, amely a 
tervek szerint hamarosan 
megvalósulhat a Kazinczy 
tér 3-5-7 számú Y épületek 
és a fűtőmű melletti régi 
játszótér, illetve a rossz ál-
lapotú aszfaltos sportpálya 
területén. A kivitelezésre 
a Balatoni Fejlesztési Ta-
nács pályázatán elnyert 40 
millió forint és város által 
biztosított mintegy 25 mil-

liós önrész áll rendelke-
zésre- tájékoztatott Dobó 
Zoltán polgármester, Pus-
kás Ákos alpolgármester és 
Buzás Gyula, a városrész 
önkormányzati képviselő-
je még februárban. Akkor 
elhangzott, a régi tenisz-
pálya helyén parkosított 
zöldterület lesz, az idők 
folyamán erősen elhasz-
nálódott focipálya helyén 

pedig egy kisebb sportpá-
lya és egy rugós testedző 
eszközökkel felszerelt “fel-
nőtt játszótér” épül majd. 
Ezzel párhuzamosan par-
kosítanak is majd a szak-
emberek, fákat, cserjéket, 
bokrokat ültetnek és nap-
vitorlákat is elhelyeznek 
majd a hőség elleni haté-
kony védelem érdekében- 
tudtuk meg. /tl/

Az önkormányzat megkötötte a szerződést a kivitelezővel

Józsa Zoltán ügyvezető és a város polgármestere Fotó: tl

A Nemzeti Kulturális 
Alap pályázatán elnyert 
közel egymillió forintból 
szervezhet idős gondo-
zottjai számára tartal-
mas zenei-, tánczenei-, 
irodalmi-, illetve hely-
történeti előadásokat a 
tapolcai alapellátás in-
tézményrendszeréhez 
tartozó,  Idősek Nappali 
Ellátása. A rendezvény-
sorozat szeptember 22-
én, csütörtökön indult el 
Sajcz Gábor: Tangótól a 
Müsettig /virtuóz dara-
bok harmónikán/- című 
házikoncertjével, amely-
re sokan voltak kíváncsi-
ak.

Szabó Ágota, az idősek 
napközi otthonának intéz-
ményvezetője lapunknak 
elmondta, a rendezvény-
sorozat a “Boldog és tar-
talmas időskor, kulturális 
program az idősek nappali 
ellátásában” – című NKA-s 
pályázathoz kötődik és ez 

év december végével zárul 
le. Megtudtuk, a rendez-
vények mindegyikére vár-
ják, sőt külön meghívják 
gondozottjaikat, illetve az 
Őszi Napfény Klub nyug-
díjasait is, akikkel évek óta 
jó kapcsolatot ápolnak.
Korábban is voltak ha-
sonló események az ott-
honban, de most először 
nyílt alkalom arra, hogy 
egy rendszeres, tartalmas, 
ugyanakkor szórakoztató 
programsorozattal hozza-
nak szép színeket, fényeket 
az idős korosztály szür-
ke őszi, téli hétköznap-
jaiba. A hat zenei témájú 
koncertet, melyeket Sajcz 
Gábor és Domján Tamás 
prezentál majd, Hangodi 
László történész, főmuze-
ológus és N. Horváth Er-
zsébet író, helytörténész 
4-4 részes, a témák alap-
ján érdekfeszítőnek ígér-
kező helytörténeti, illetve 
irodalmi előadássorozata 
egészíti ki. /Töreky L./

Kulturális programokra 
nyert forrást az idősnapközi

Szabó Ágota köszönti a résztvevőket                    Fotó: tl

Rovaroknak építettek “hotelt” 
Igyekszünk a megszo-
kottaktól eltérő módon 
is segíteni a hazánkban 
élő állatfajokat, nem 
csak a 2 vagy 4, hanem 
a 6-8 lábbal rendelke-
zőket is. Ennek apropó-
ján jött egy rovarhotel 
elkészítésének ötlete, 
amit a 2. osztály egy 
családi délután kere-
tein belül készített és 
helyezett el az iskola 
udvarán- tájékoztatott 
Gergelyné Bajsz Niko-
letta, a Batsányi tagin-
tézmény pedagógusa.

– A megvalósításban az 
osztályfőnök gondos irá-
nyítása mellett lelkesen 
és aktívan vettek részt 
a gyerekek és a szülők 
egyaránt. Miután min-

den a helyére került, já-
tékkal, piknikkel, sötéte-
désig tartó jó hangulatú 
beszélgetésekkel zárult 
a nap. Az „Állatvédelem 
gyerekeknek” önkéntes 
projekt az Állatorvos tu-
dományi Egyetem Állat-
védelmi Központjának 
szakmai támogatásával 
2021-ben indított pá-
lyázatot óvodák számára 
állatvédelem témában. 
Idén már általános is-
kolák is jelentkezhettek, 
így az országban 120 
óvoda és 50 általános 
iskola kaphatta meg az 
Állatbarát óvoda/általá-
nos iskola címet. Sikeres 
pályázatunknak köszön-
hetően a 2022-23-as tan-

évben tagintézményünk 
is viselheti az Állatba-
rát iskola címet. Annak 
érdekében, hogy minél 
inkább megfeleljünk 
a címnek, – a korábbi 
évekhez hasonlóan – 
különböző programok-
kal készülünk, hogy a 
gyerekek figyelmét is 
felhívjuk az állatvédelem 
fontosságára. Ellátoga-
tunk az állatmenhelyre, 
kutyás érzékenyítő fog-
lalkozást szervezünk és 
idén is tervezzük a mára 
már több éves hagyo-
mánnyal rendelkező ál-
latkerti örökbefogadást 
is megvalósítani- szólt a 
közeljövő terveiről is a 
tanítónő. /tl/

Lelkesek és aktívak voltak a fiatalok, akik felnőttek irá-
nyításával készítették el a „rovarszállót”          Fotó: isk.

Menedékház soklábúak-
nak                     Fotó: iskola

A tudomány mai állása 
szerint, a Nap az utóbbi 4.5 
milliárd évben nem emel-
te az energia árát- olvasom 
a viccesnek és komoly-
nak egyaránt minősíthető 
megállapítást egy  interne-
tes fórumon. Annyit azért 
hozzátennék, hogy szerin-
tem a Föld sem, legfeljebb 
az emberek, vállalatok. 
Persze értem én a viccet, 
főleg ha van is benne va-
lami. Kisvárosunk számos 
lakójának szürkeállomá-
nyát az utóbbi hónapban 
az a probléma foglalkoz-
tatta, hogy vajon érde-
mes-e hagyni egy befekte-
tőnek, hogy a város északi 
határában, a  mezőgazda-
sági művelésre gyakorla-
tilag alkalmatlan harasz-
ton, magánterületen egy 
nagy (100-150 hektárnyi) 
területen napelemparkot 
létesítsen. Ez idáig két 
nyílt fórumot is szervez-
tek az illetékesek  a téma 

köré, hogy akikben fenn-
tartások, félelmek, kriti-
kák fogalmazódtak meg, 
feltehessék kérdéseiket. A 
válaszok és feltételes vála-
szok  elhangzottak, parázs 
vitát azonban az előzetes 
várakozások ellenére nyo-
mokban sem tartalmaztak 
ezek a fórumok. A kérde-
zők jellemzően elfogadták 
a befektető, a szakértők 
érveit. Azt is, hogy a vég-
ső vita, majd a döntés az 
önkormányzati képvise-
lők kezében lesz akkor, 
ha a konkrét tervek elké-
szülnek. Nem most, nem 
azonnal, hanem majd ak-
kor, mikor már valós lesz 
a kép, tehát szakhatóságok 
által elfogadott  terveket  
tesz le a befektető az asz-
talra. Addig is had marad-
jon meg az a régi  hitem, 
hogy a napsugárzásnál, 
a napenergiánál jelenleg 
aligha létezik olcsóbb, biz-
tonságosabb, környezet-
kímélőbb energiaforrás a 
Földön. /Töreky László/

JEGYZET



...Folytatás a a címoldal-
ról...

Idén egy nedvesebb idő-
szakot fogott ki a feszti-
vál, ám ez nem járt nagy 
károkkal, hiszen látha-
tóan nem szegte kedvét 
senkinek, ezrek fordultak 
meg a Malom-tó körül, 
turisták és helyiek egy-
aránt élvezhették három 
színpadról a több, mint 
két tucatnyi jazz, illetve 
rokonműfajaiban jártas 
hazai zenekar, hangsze-
res, énekes előadó pro-
dukcióját, mellette pedig 
a látványos, illetve ní-
vós kísérő programokat 
(gasztro- show Szarka 
Zsófival a plébániakert-
ben, Virágh András és 
Gion Zsuzsanna koncert-
je a katolikus templom-
ban, lézer show a nagy-
tónál, fényfestés, stb...), 
miközben 15 boros pavi-
lon kínálta a környék leg-
jobb borait és láthatóan 
jól fogyott a sokfélekép-
pen elkészített tonnányi 
tapolcai sült pisztráng, 
a fesztivál névadó cse-
megéje is. A fesztiválhoz 
kapcsolódó érdekesség 
volt, hogy a Nohab GM 
Alapítvány bevetette 
egy balatonkerülő sze-

relvényhúzás erejéig a 
nemrégiben felújított és 
komoly értéket képviselő 
amerikai haranggal ellá-
tott M061-010-es moz-
donyát.  A nosztalgia sze-

relvény utasainak legfőbb 
programja a vonatozás 
élménye mellett, a több 
órányi Pisztráng fesztiváli 
részvétel lehetősége volt. 
/Írás, fotók: Töreky/        
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Lézer-show, majd látványos fényfestés tette hangulatossá a fesztivál esti óráit

Az utasok a fesztiválon, a 10-es a négyeske mellett

A déli városkapu-park színpadáról is szólt a zene, so-
kan hallgatták egy-egy pohár bor társaságában

facebook.com/pisztrang.fesztival

Minőségi, környékbeli borokat kínáltak a pavilonok, 
de borkülönlegességekre is ráakadhattak az ínyencek

A pisztránghoz és a jó borokhoz mindig jó hangulati 
alapot teremt a kiváló muzsika

Festői környezetben sok száz turista érezte jól magát

Az emlékek megörökítése nem maradhat el, fotónkon 
a tapolcai fesztivált hirdető óriás betűsor

Buszon érkezett városunkba Petőfi 

Múzeumbusz a Fő téren szombaton egész nap Sohár Lili imádja a verseket

A városközpontban, a Fő 
téren a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum interaktív múzeum-
busza várta a látogatókat a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ, Petőfi Klub szer-
vezésben, hogy ne csak 
azok tanulmányozhassák, 
élvezhessék a költőóriás 
gazdag életútját, akik a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeumba 
ellátogatnak, hanem azok 
is, akik valamilyen okból 
nem tudnak eljutni oda. 
Az Idősek Napja alkalmá-
ból az ÉN-KÉP-TÉR Szo-

ciális és Mentálhigiénés 
Alapítvány szervezésében 
néhány méterrel odébb, 
az út másik oldalán szűrő-
buszokkal várták azokat, 
akik egészségi állapotuk-
ról szerettek volna valós 
képet kapni.

Regisztráció a szűrésre
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Szeptember 29-én ün-
nepélyes keretek közt 
átadták a közönségnek a 
megújult Tapolcai Halas 
Lépcsőt, illetve leleplez-
ték annak új információs 
tábláját.

Varjas Judit helyi alko-
tó nyolc napig dolgozott 
a nemrégiben elkészült  
Arany János utcai falfesté-
sen, 22 napig (sok hűvös, 
szürke, esős napot kifog-
va) pedig a tópartra veze-
tő, ma már világhírnévnek 
örvendő lépcsőlejárat fes-
tésén. Az utóbbihoz közel 
80 liter festéket és lakkot 
használt fel, hogy a 2016-
ban általa megálmodott és 
megfestett street art kü-
lönlegesség újragondolva, 
de eredeti kisugárzását 
megőrizve kaphasson új 
arcot. A művész minden-
kinek köszönetet mon-
dott, aki egy-egy jó szóval, 
egy csokival, vagy bármi 
egyéb módon támogat-
ta a munkáját. Elmondta 
azt is, tisztában van vele, 
hogy alkotása megosztó, 
de ahogy fogalmazott, a 
tudása, képességei legjavát 
adta, hiszen “a lehető leg-
jobbat, legszebbet akarta 
kihozni a feladatból”. A 
Malom-tóhoz levezető lép-
csőnél sokan várakoztak 

szeptember 29-én, késő 
délután, hogy tanúi legye-
nek a Halas Lépcső újbóli 
átadásának. Dobó Zoltán 
polgármester a város ne-
vében köszönte meg, hogy 
Judit tehetségét és szorgal-
mát Tapolca szolgálatába 
állította, továbbá mun-
kájával, erőfeszítéseivel 
példát mutatott mindenki 
számára. Varjas Judit be-
mutatva a halas lépcső 
motívumait, az elvégzett 
munkát, annak nehézsé-
geit és örömeit, arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a vi-
lágon egyedülálló az, hogy 
egy street art alkotást fel-
újított valaki. – Ki merem 
mondani, ugráltam örö-
mömben, amikor felkért a 
város, hogy újítsam meg a 
Halas Lépcsőt. 2016-ban, 
a mű születésekor nem 
volt egyszerű dolgom, hi-
szen új volt a feladat, nagy 
volt a kihívás, amelyből 
sokat tanultam, többek 
között  perspektívából és 
anyaghasználatból is. Ez-
úttal tisztában voltam vele, 
hogy a korábban megalko-
tott jellegtől nem szabad 
eltérni, hiszen így vált is-
mertté, így szerették meg 
az emberek. Végül három 
helyett kettő koi ponty 
mellett döntöttem, felül 
pedig egy tavirózsát festet-

tem, amely egy központi 
helyről nézve adja ki leg-
szebb arcát. Az oldalfala-
kat nagyobb felületen von-
tam be a munkába, a tóban 
élő hínárfajokat ábrázolva, 
illetve a lépcsősor előtti 
részeket is megfestettem, 
hogy még komplexebb, 
nagyobb alkotás szület-
hessen… Külön öröm volt 

számomra, amikor Pass 
Sándor alpolgármester fel-
kért, hogy az Arany János 
utcában, a hajdani B52 
bejáratának oldalfalára is 
készítsek díszítő festést. 
A két munkát stílusában 
és tematikájában egyként 
kezeltem… sokak bátorí-
tása is segített, hogy tudá-
somhoz, lehetőségeimhez 

képest a lehető legjobbat 
hozzam ki a feladatból- 
fogalmazott Varjas Judit, 
aki családjának, párjának, 
minden segítőjének, tá-
mogatójának külön, név 
szerint is köszönetet mon-
dott  a jó hangulatú, de 
megható pillanatokat is 
tartogató átadó ünnepsé-
gen. /Töreky László/

“Egyedülálló a világban, hogy megújult egy street art alkotás”

Csoportkép az ünnepélyes átadás eseményeit követően. A fotón elöl virággal a ke-
zében Judit és párja Janó, mellettük Dobó Zoltán polgármester                         Fotó: tl

„A zene egyedülálló és nélkülözhetetlen erőforrás”
“A zene lelki táplálék, 
amely semmi mással nem 
pótolható. Aki nem él vele, 
lelki szegénységben él és 
hal. Vannak a léleknek ré-
giói, melyeket csak a zene 
világít meg, rendeltetése 
belső világunk megis-
merése” – idézte Kodály 
Zoltán zeneszerzőt Péni 
Béla, a Tapolcai Járdányi 
Pál Zeneiskola igazgatója 
a Zene Világnapja alkal-
mából tartott közös ta-
nár-növendék koncertet 
megelőző köszöntőjében 
a Tamási Áron Művelődési 
Központban október 3-án, 
hétfőn.

Az igazgató a kor kihívá-
sait is megemlítve hangsú-
lyozta, Magyarország ren-
geteg hangszeres művészt, 
karmestert és zeneszerzőt 
adott a világnak, amely a 
hazai zeneoktatásnak is kö-
szönhető. – Ennek vagyunk 
mi is részei az alapfokú 
művészeti oktatással, mely 
nélkül nem lennének kö-
zépiskolások, akadémisták 
és később nem lennének 
művészek sem. Sajnos nap-

jainkban nagy kihívásokkal 
kell szembenéznünk, töb-
bek között azzal is, hogy a 
mindennapi életben egy-
re kevesebb értékes zenét 
hallgatunk, miközben az 
üzleti alapon gyártott és 
marketing eszközökkel 
népszerűsített, terjesztett 
divatzenék minden kor-
osztály figyelmét elvonják, 
ízlésüket átalakítják. Az ál-
talános iskolákban lecsök-
kent, a középiskolák fel-
sőbb évfolyamaitól  pedig 
megszűnt énekoktatás nagy 
felelőséget jelent számunk-
ra. Értékőrzés, értékmen-
tés, a minőség közvetítése 
is a feladatunkká vált, amit 
a szülők is joggal várnak el 
tőlünk…- fogalmazott Péni 
Béla, aki szerint a pasz-
szív befogadó irányultság 
jellemző korunkra, pedig  
értékesebb az aktív, reaktív 
folyamatokba történő be-
kapcsolódás, a hangszeres-
énekes tanulás, a közösségi  
élmények, a zenélés gyakor-
lása, a tanulás, a  siker és a 
kudarc kontroll alatti meg-
élése, az akaraterő fejleszté-
se. Ebben segít a zene, mint 

egyedülálló és nélkülözhe-
tetlen erőforrás- hangsú-
lyozta az igazgató.  A felve-
zető gondolatokat követően 
sorra léptek színpadra az 
iskola legtehetségesebb ta-
nulói és tanáraik.  A szín-
padon zongorakísérettel 
előadott egyéni, vagy éppen 
duóban megszólaló hang-
szeres produkciók, továbbá 
a zenekari keretek között 
felcsendülő muzsikák egy-
aránt szép zenei élményt kí-
náltak a klasszikus műfajok 
kedvelőinek. Ugyanakkor 
a jazz műfaj, illetve az Eu-
rope rock együttes 80-as 
években népszerű, legna-
gyobb slágerének, a The 
Final Countdown igényes 
zenekari feldolgozása sem 
maradt ki a repertoárból.
Paganini A-moll szonátá-
jának első tételét Farkas 
Mihály (gitár), Román Iván 
(hegedű) adta elő. Mozart 
Menüttjét Almási Ádám és 
tanára Péni Béla tolmácsolta 
kürtön.  Kabalevszkij C-dúr 
koncertjének első tételét 
Király Emőke Mária zongo-
rakíséretével Király Emőke 
adta elő fuvolán. J.S Bach 

Arioso című művét Király 
Lajos interpretálta fuvolán. 
Ed Koshinski vérpezsdí-
tő művét, a The Dance of 
the Drums-ot Tóth Péter és 
Fazekas Ádám ütősök ját-
szották el a közönségnek. 
Boguslaw Furtok bőgő-
re írt szerzeményét Gadó 
Sára tolmácsolta. A Járdá-
nyi csellózenekara Smeta-
na Moldvájával remekelt, 
a fuvola zenekar pedig egy 
Colin Evans művel, a Take 
it from the top -al lopta be 

magát a közönség szívébe.  
A cselló és a fuvola zenekar 
együtt a svéd Europe zene-
kar Végső visszaszámlálás 
című dalát adta elő, Végül 
Terry Gilkison: The Jungle 
Book című művével zár-
ta a koncertet Zavaczkiné 
Fehér Éva (fuvola), Tóth-
Rompos Patrícia (fuvo-
la), Kovács Adrienn (csel-
ló), Farkas Mihály (gitár) 
Haga Kálmán harsona és 
Tóth Péter, Fazekas Ádám 
(ütőshangszerek). /Töreky /

A vonós zenekar az iskola büszkesége                    Fotó: tl
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Akár Hőseink Hónapjá-
nak is címezhetnénk az 
októbert, hisz két forra-
dalmunk, szabadsághar-
cunk szereplőit, emlékét 
is idézzük ilyenkor hó-
nap elején, meg majd a 
hónap utolsó hetében is. 
Hóeleji vigiliánk óráiban 
1848/49 bátraira, aradi 
tábornokmártírjaink-
ra, vértanú miniszterel-
nökünkre s mindahány 
megtorlást szenvedett 
szabadsághősünkre gon-
dolva emlékezünk, im-
már 173. alkalommal.

A kegyeletes főhajtás mel-
lett e mostani évforduló 
újfent kiváló alkalom a 
saját hőseinkre való em-
lékezésre is. Hiszen példás 
áldozatvállalás volt, amit 
az akkori, kevéssel több, 
mint 3300 lelket számláló 
Tapolca szabad mezőváros 
népe, annak 378 nemzet-
őre és legalább 115 hon-
véd közvitéze, altisztje és 
tisztje megcselekedett „A 
haza veszélyben van!” és 
a „Honunk percei drá-
gák!” jelszavak elhang-
zását követően. Tapolcai 
honvédtisztjeink összesen 
11-en voltak, közülük a 
szabadságharc leverése-
kor öten hordtak arany-
szín hadnagyi/főhadnagyi 
gallérvonásokat, azaz az 
atillagalléron viselt rend-
fokozati jelzést. De ide 
számíthatunk még két to-
vábbi ifjú honvédtisztet, 
akik 1849 vértanús őszén 
Tapolca mai közigazgatási 
területén találtak időleges 
rejtekező menedéket. Két 

szomszédos malomban, 
két hadnagy. A két ma-
lom a diszeli Gyűr-hegy 
tövében, az Eger-patak 
vizén álló-járó Csabi-ma-
lom és a Szarvas-malom 
volt, Diszelhez egészen 
közel. Az egyszeres arany 
gallérvonást viselt két haj-
dan-hősünk pedig Császár 
Károly és poklostelki Ács 
Ferenc Komárom-várhadi 
hazatért hadnagyok vol-
tak. Császár hadnagy a 
Szarvas-malomban, Ács 
hadnagy a Csabi-malom-
ban töltötte a megtorlások 
időszakának lassan telő 
hónapjait, bár mindket-
tejüket oltalmazta az el-
vileg büntetlenséget ígérő 
komáromi kapitulációs 
menlevél. A szabadság-
harc kitörése idején mind 

a ketten diákok voltak 
még: Császár Károly 22 
éves ifjoncként Pápán, Ács 
Ferenc pedig 20 esztendős 
joghallgatóként Győrben. 
Azt nem tudjuk, hogy 
már ekkor ismerték-e 
egymást, de mindketten 
1848 szeptemberében je-
lentkeztek önkéntes fegy-

veres szolgálatra. A két 
újoncot Kosztolányi Mór 
alezredes önkéntes mozgó 
nemzetőrzászlóaljába osz-
tották be, majd ott voltak 
a Jellasics elleni őszi had-
műveletekben. Császár 
1849 elején a 70. honvéd-
zászlóalj őrmestere, majd 
júliusban hadnagya lett. 
Ács Ferenc 1848 novem-
ber végén átkerült az 56. 
honvédzászlóaljhoz, mint 
tizedes. Az 1849. június 
20-21-iki peredi csatában 
tanúsított tántoríthatatla-
nul bátor magatartásáért 
soron kívül őrmesterré 
léptették elő, augusztus 
30-tól pedig hadnagy lett. 
Ekkor már az ellenséges 
ostromzár alatt álló komá-
romi erődrendszer védői 
között találjuk, s ugyanitt 
szolgált csapata köteléké-
ben Császár hadnagy is. 
A Klapka György tábor-
nok parancsnoksága alatt 
október 4-ig ellenálló vé-
dősereg e napon tette le a 
fegyvert. A kapituláció fe-
jében a császáriak szabad 
elvonulást, büntetlen ha-
zatérési lehetőséget kínál-
tak és adtak a legyőzöttek-

nek. A két ifjú honvédtiszt 
is a nyugati Balaton-felvi-
dék irányába igazította a 
lépést, majd szerencsésen 
hazaértek.
A levert szabadságharc 
után idővel elérkező bé-
kekorszak éveiben Csá-
szár Károly Gyulakeszi-
ben telepedett le, s itt 
töltötte hátralévő évtize-
deit. Ács Ferenc Diszel-
ben élt, gazdálkodott, 
gyermeknevelt és versírói 
tevékenységet folytatott. 
Külső munkatársa lett a 
születőben lévő tapolcai 
polgári lapkiadásnak, fe-
lügyelőbizottsági elnökké 
választották az itteni ta-
karékpénztári részvény-
társaságnál, mindeközben 
egy pillanatra sem feledte 
1848/49-es szolgálatának 
emlékét-élményét. 1914-
ben még látta az 1. világ-
háborúba nótázva, felvi-
rágozva útra kelő diszeli 
és tapolcai regrutákat. Az 
ekkor keletkezett hazafias 
ihletettségű verseit Á. F. 
szignó alatt publikálta a 
Tapolczai Lapok című heti 
újságban. 
Időjártával aztán mindket-
tejüket Csobáncváralján 
végbúcsúztatták. Császár 
Károlyt már 1898 január 
végén a gyulakeszi teme-
tőben – 72 évet élt. Ács 
hadnagyot pedig 1916 
májusában a diszeli teme-
tőkertben. A búcsúzók, 
mint az „utolsó zalai hon-
védhadnagytól” köszöntek 
el tőle, mert utolsó élet-
éveire tényleg ő maradt az 
egyedüli, egykor e rangban 
szolgálva-küzdő ’48-as me-

gyebeli honvédtisztünk. 88 
évet élt meg. Utolsó had-
nagy, de nem a legutolsó 
hajdani Kossuth-katona. 
Egy nála 2 évvel fiatalabb, 
de 14 évvel tovább élt sza-
badságharcos lovastüzér 
kenyerese lett (talán) az 
egész ország legutolsó-
ként távozó 1848/49-es 
hadastyána. Név szerint 
Joó Ignác Raposkáról, aki 
élete 101. évében, 1930 
áprilisában (!!) tért hosszú 
élete utáni végső nyugo-
vóra a faluvégi temető Ta-

polca felé tekintő szélében. 
A történet különlegessége 
mellett az szinte lélekeme-
lő erejű, hogy az oldalági-
atyafisági és közösségi em-
lékezet őt még mainapság 
is meg-megemlegeti, amely 
szerint: „Ez a Joó Ignác ab-
ban a ’48-as időben kikérte 
a jussát a szülői örökség-
ből, amit meg is kapott. S 
amit jussolt, azt bevitte a 
forradalomba – adakozás-
képpen. Ilyen ember volt 
ez a Joó Ignác”.

Hangodi László
történész-főmuzeológus

Szomszédhadnagyok és egy honvédmatuzsálem(1849 – 2022)

Második alkalommal ren-
dezték meg az Országos 
Kis Bajtársak találkozóját 
Pákozdon, a Nemzeti Ka-
tonai Emlékparkban. Az 
esemény közel húsz tapol-
cai diák számára jelentett 
különleges, élménydús 
napot szeptember 17-én, 
a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége és 
a Tapolca és Környéke 
Honvéd Bajtársi Egyesü-
let elnökének, Nacsa Fe-
rencnek  támogatásával, 
irányításával.

Nacsa Ferenc lapunknak 
elmondta, a programot 
Bajner Imre, a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola igazgatója, valamint 
Dobó Zoltán polgármester 
is támogatta, az utóbbi biz-
tosította a 18 tapolcai diák 
utaztatását. A rendezvény 
megnyitóját követően a je-

lenlévők megkoszorúzták 
a Magyar Honvédség bé-
kefenntartó alakulatainak 
feladatai során elhunyt 
katonák emlékhelyét a Bé-
kefenntartók Emlékpark-
jában, valamint a Magyar 
Honvédség volt alakulatai-
nak és az ott szolgált kato-
náknak az emlékoszlopait. 
A protokoll ünnepséget 
követően meglátogatták a 
fiatalok és kísérőik a prog-
ramsátrakat és bemutató-
helyeket, ahol a legnépsze-
rűbb eszköz a repülőgép 
szimulátor,a tűzszerész 
robot és a repülőgép lézer-
lövészet szimulátor volt, 
ez utóbbi a 21. századi 
csúcstechnikát képvisel-
te. A kispuska lövészetet 
megelőzte a lézerpuskák-
kal való célbalövés, az aka-
dálypálya és a kézigránáttal 
célbadobás. A régi és az új 
kézifegyverek bemutatóhe-

lye az 1948 – 2020 közötti 
lőfegyvereket és fejlődésü-
ket mutatta be, de a helyszí-
nen felpróbálhatók voltak 
a legújabb kevlár golyóálló 
mellények is,  ezek súlyát és 
érzetét fegyverrel a kézben 
tapasztalhatták meg a fiata-
lok, akik a bemutató helye-
ken és az állomáshelyeken 
pontokat gyűjthettek. Eze-
kért később a programra 
jellemző ajándékok jártak. 
Sokak számára jelentett 
nagy élményt a pákozdi 
csatát bemutató terem, 
ahol a szabadságharc veze-
tőit, a korabeli haditanács 
tagjait, a csata eldöntőit és 
tervezőit viaszbábuként 
mutatták meg a kiállítók. A 
rendezvény befejezéseként 
megtekintették a tapolcai 
fiatalok is az első világhá-
ború lövészárok rendszerét, 
amit a diákok végigjárhat-
tak és ott korabeli fegyve-

rekkel és hagyományőrző 
katonákkal találkozhattak. 
Végezetül a pákozdi csata 
emlékmű megtekintésével 
vettek búcsút a gyerekek a 
II. Kis Bajtársak Országos 
Találkozó rendezvénytől. 
A Magyar Honvédség ál-
tal biztosított ellátás és 

kiszolgálás felhőtlen prog-
ramot biztosított a résztve-
vő közel 600 fiatal, köztük 
18 tapolcai diák számá-
ra, amiért nagy köszönet 
jár a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségének- 
hangsúlyozta Nacsa Fe-
renc.  /tl/

Élménydús nap Pákozdon, a katonai hagyományok és a modern honvédelem jegyében

Ismerkedés a modern harcászat fegyvereivel    Fotó: h.f.



TAP     LCAI ÚJSÁG   7SPORT2022. október 7.

A Tapolcai Trappolók 
Egyesület szervezésé-
ben rendezték meg a II. 
Taigetos Special elnevezé-
sű futóversenyt a Bauxit 
Sportcentrumban.

Arról szerencsére nem volt 
szó, hogy a gyengén telje-
sítőket ledobják a mélybe, 
mint a legenda szerint az 
ókori görögök a csenevész 
csecsemőket, abban azért 
mindenképpen fenn állt a 
hasonlóság, hogy a résztve-
vők folyamatos eredmény-
kényszerben voltak. Egy 
1000 méteres zárt pályán 
kellett futni körbe-körbe, 
és az eredeti, ötletes alap-
szabály szerint 10 kilomé-
ter után elkezdődnek a ki-
esések.
A nevezett versenyzők 
száma (30 fő) miatt ezt 
15 km-re módosították a 
szervezők. Az első 15 kilo-
méteren csak sérülés, vagy 
időtúllépés következtében 
lehet kiesni, attól fogva 
minden kilométer végén 
az utolsó helyen állónak ki 
kell állnia, számára véget 
ért a verseny, mehet meg-
enni a gyrosát és meginni 
a Mythos sörét. A táv csak 
egyénileg teljesíthető, és az 
is különlegessé teszi, hogy 
bár körverseny, tilos a le-
körözés. A mezőny mögött 
az úgynevezett söprögető 
fut, ő is a verseny résztve-
vője, de őt már nem előz-
heti meg az élen álló. Idén 
ezt a „hálás” szerepet Nagy 
Miklós vállalta magára, aki-
nek ez remek utolsó edzés 
volt élete megmérettetése 
előtt, hiszen pár nappal 
később már a görögorszá-

gi Spartathlonon verseny-
zett. (Miklós emberfeletti 
teljesítményéről következő 
lapszámunkban olvashat-
nak. – a szerk.) A söprö-
gető folyamatosan figyelte, 
tájékoztatta és kieséssel „fe-
nyegette” az éppen utolsót, 
majd az idő elérkeztével 
ő mondta ki az „ítéletet”, 
vagyis közölte vele, hogy 
ki kell állnia. Az illemhely 
és az orvosi ellátás beleszá-
mít a versenyidőbe, ezért az 
esetleges kiállásokat „takti-
kusan” kellett megoldani. 
Az nyerte a versenyt, aki az 
utolsó körben is pályán volt 
és teljesítette azt. – Idén 
harmincan neveztek a ver-
senyre, ez sajnos kevesebb, 
mint tavaly, azonban látjuk 
az okát. Rengeteg futóver-
senyt rendeztek ebben az 
időszakban és sajnos emi-
att szétszóródtak a verseny-
zők. Nagyon élvezték, akik 
itt voltak tavaly, kicsit olyan 
volt az első, mint a One way 
ticket, itt sem tudták még a 
résztvevők, hogy tulajdon-

képpen miről is szól ez a 
verseny, hogyan kell tak-
tikázni, erőt beosztani, a 
vécézést úgy letudni, hogy 
azzal ne essen ki a verseny-
ből, és így tovább, tehát be 
kell még vezetni ezt is, mint 
minden új dolgot. Van egy 
kerékpáros körverseny, 
amely ugyanezen rendszer 
szerint működik, onnan 
jött az ötlet, azt adaptáltuk 
futóversenyekre. Az ötlet-
gazda Drabik Kriszti, a hí-
res ultrafutó, a tavalyi ver-
senyen ő volt a söprögető 
is. A söprögetőnek kulcs-
szerepe van, neki végig kell 
futnia az egészet, ezúttal az 
idei Spartathlonon is indu-
ló Nagy Miklóst sikerült 
erre megnyernünk, szeren-
csére vállalta a feladatot. – 
tájékoztatta lapunkat a ver-
seny fő szervezője Földesi 
József. A verseny végeztével 
sor került a vidám zorba 
táncra is, a versenyzők pe-
dig az alkalomra készült 
érmekkel lettek gazdagab-
bak. /Írás, fotó: hg/

Második alkalommal rendezték meg 
a Taigetos Special futóversenyt

A különleges versenyre idén harminc nevezés érkezett

Tapolca Város Önkor-
mányzata, a hozzátar-
tozók és a Tapolca Kft. 
Csermák József Rendez-
vénycsarnok nevében a 
Dr. Papp Pálról és Cser-
mák Józsefről szóló meg-
emlékezésen koszorúkat 
helyeztek a Pantheon 
falnál, ahol a kettejükről 
elnevezett emlékverseny 
előtt tisztelegtek az egybe-
gyűltek.

1932. február 14-én szü-
letett Szencen Csermák 
József olimpiai bajnok ka-
lapácsvető, aki a világon 
elsőként dobta túl a 60 
méteres határt. Ötévesen 
elvesztette édesapját, nem 
sokkal később nevelőapját 
is. A második világháború 
végén családja – édesanyja 
és testvére – Tapolcára köl-
tözött, ő maga már tizenöt 
évesen a nemesgulácsi kő-
fejtő csilléseként dolgozott.
A bánya nevezte be 1949-
ben a szovjet mintára 
létrehozott MHK (Mun-

kára, harcra kész) tömeg-
sportmozgalom keretében 
egy tapolcai versenyre. 
Itt figyelt fel rá az egyko-
ri gerelyhajító Papp Pál 
orvos, aki úgy gondolta, 
Csermák testalkata ideális 
a gerelyhajításhoz vagy a 
súlylökéshez, ő ösztönözte 
a sportolásra és segítette 
pályafutását, dolgozta ki 
dobótechnikáját. Fiaként 
szerette és egyengette útját. 
Csermák 180 cm-es ma-
gassága és alig 68 kg-os 
testsúlya ugyanis messze 
elmaradt vetélytársaitól, 
ezért nagyon alacsonyan, 
szinte guggolva forgott, és 
csak a dobás pillanatában 
állt fel. Ezzel mintegy ru-
gózva dobta ki magát, lö-
ketet adva a hét és fél kilós, 
acéldróton függő vasgolyó-
nak, amely a kidobás előtt 
300 kilogrammos erővel 
húzta a karját. Eredményei 
méterről méterre javultak, 
egy csapásra bekerült a 

válogatott keretébe is, sőt 
1952-ben a bajnokságon 
második helyen végzett 
példaképe, Németh Imre 
mögött. A helsinki olimpia 
előtti egyetlen nemzetközi 
versenyén élt a lehetőséggel 
és 55,85 méteres dobásá-
val kivívta a részvételi jo-
got a játékokon. A helsinki 
Olimpiai Stadionban már a 
selejtezőben érződött, hogy 
kirobbanó erőben van. 
Első, 57,20 méteres dobásá-
val megdöntötte Karl Hein 
1936-ban felállított 56,49 
méteres olimpiai csúcsát, 
eredményén a második 
sorozatban 1,25 métert ja-
vított, majd a harmadikban 
a világon elsőként túldobta 
a 60 méteres álomhatárt, 
a sportszer 60,34 méter-
re repült. Az olimpiai- és 
világcsúccsal természete-
sen aranyérmet nyert, a 
második helyen a német 
Karl Storch zárt (58,18), a 
bronzérmet Németh Imre 
(57,74) szerezte meg. Cser-
mák József hosszú betegség 

után, 2001. január 13-án, 
69 éves korában hunyt el.A 
csillag átköltözött, és azóta 
is ragyogva mutatja az utat 
minden tapolcai sportoló-
nak. A dr. Papp Pál – Cser-
mák József kalapácsvető 
emlékversenyt Veszprém-
ben rendezik, ahol minden 
évben főhajtással tiszteleg-
nek a sportcsillagok nagy-
sága előtt. /hg/

Csermák Józsefre és edzőjére 
Dr. Papp Pálra emlékeztek

Az emlékversennyel egyidőben városunkban koszorúzás-
sal tisztelegnek a sportcsillagok nagysága előtt   Fotók: mr

Koszorúztak a sportoló 
unokái, dédunokái is

Magabiztosan vezeti a bajnokságot az Öregfiúk FC
Elkezdődött a 2022/23 
évi labdarúgó bajnokság 
a Megyei III. osztályban. 
A Tapolcai Öregfiúk csa-
pata a felkészülés során a 
Megyei Kupában is részt 
vett.

-Az első fordulóban ko-
moly ellenfelet kaptunk, 
Balatonederics csapatát, 
azonban 4:2 arányban si-
került diadalmaskodnunk. 
A második fordulóban 70 
percig becsülettel helyt állt 
a Sümeg megyei I. osztályú 
csapata ellen együttesünk, 
de sajnos végül a fiatal, 
erős csapat 5:2 arányban 
nyert, így búcsúztunk a 
kupától. A bajnokság első 
fordulójában Zalahalápon, 
kicsit döcögős játékkal 

3:1-re nyertünk. A máso-
dikban már magabiztos já-
tékkal 5:0 arányban vertük 
Káptalantóti csapatát.
Ezután sajnos bekövetke-
zett súlyos sérülések, sze-
zonális munkahelyi elfog-
laltság miatt Nemesvitán 
foghíjas összeállításban 
tudtunk pályára lépni. En-
nek következtében a lelkes 
fiatalok ellen 2:2-es ered-
mény született. Monostor-
apátiban küzdelmes mér-
kőzésen némi szerencsével 
(öngól) 3:2 arányban nyer-
tünk. Így az ötödik fordu-
ló után  4 mérkőzéssel a 
bajnokság élén állunk . A 
nehéz mérkőzések ezután 
következnek, melyek meg-
nyeréséhez minden játékos 
maximális teljesítményére 

szükség lesz. –fogalma-
zott Boczkó Gyula vezető-
edző. A nyilatkozat óta két 
újabb mérkőzést játszott a 
TÖFC, először Nemesgu-
lács – Kisapáti SE-vel 4:4 
lett az eredmény, majd 3:1-
ra verték Balatonakali csa-
patát. Továbbra is maga-
biztosan vezetik a tabellát. 
/Írás, fotó: Havasi/

Az idei legnagyobb ará-
nyú győzelmet Káptalan-
tóti ellen érte el a TÖFC



Lovász Róbert és fia Kor-
nél hosszú évek óta meg-
határozó szereplője a 
magyarországi szlalom 
versenyeknek. Elszánt-
ságukat és elhivatottsá-
gukat eredményeik bizo-
nyítják.

Rengeteg időt, pénzt és 
energiát felemésztő spor-
tot választott magának 
Lovász Kornél, akit édes-
apja, Lovász Róbert fertő-
zött meg az autóverseny-
zés szeretetével. A hosszú 
munkaórákat igénylő, sok-
szor éjszakába nyúló fej-
lesztéseket, beállításokat 
követően a versenypályán 
mérettetik meg magukat a 
versenyzők.
Kornélt szezonbéli ered-
ményeiről kérdeztük: – 
Év elején két bajnokság-
ba neveztem, az egyik az 
Euroring sst nevű kupa-
sorozat, ami hat futamból 
áll. Ebből eddig négyet 
rendeztek meg, itt az első 
futamon technikai gond 
miatt kiestem, a másik 
három futamot megnyer-
tem kategóriámban. Az 
abszolút értékelésben pont 
egyenlőséggel megyünk az 
első helyért apukámmal, 
Lovász Róberttel. Abszo-
lútban van két első helyem 
és egy 2. helyezésem. A 
másik bajnokság, amiben 
indultam az a Magyar Or-
szágos Szlalom Bajnokság. 
Itt hét futamból áll a 2022-
es évad, amiből már csak 
egy verseny van vissza. 
Sokféle pályán verseny-
zünk, az M-ringen például 
kétszer, a Kakucsringen, 

a Hungaroringen, Du-
naújvárosban a Vasmű 
előtt, Gyulafirátóton a 
Continental tesztpályán 
és a kiskunlacházai repü-
lőtéren. A kategóriámban 

szereztem négy első helyet 
és két másodikat, plusz két 
bónusz pontot is gyűjtöt-
tem, így bebiztosítottam 
magamat az első helyre. 
Abszolútban a 3. helyen 

állok, így az utolsó verse-
nyen is szeretnék értékes 
pontokat gyűjteni, hogy ne 
veszítsem el pozíciómat. – 
értékelte teljesítményét a 
pilóta. /hg/
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Lovász Kornél a szlalom versenyek élvonalában

A dobogó első fokán Lovász Kornél áll. Az eredmények mögött sok munka van Fotó: h.f.

2022. 09. 24.
Csipszer Rita
Albrecht Imre

2022. 09. 27.
Sárközi Alexandra
Csernalovics Ádám

Házasságkötés

Négy első helyével, bónuszpontjaival bebiztosította az első helyét a bajnokságban

Polgármesteri,
alpolgármesteri

fogadóórák

Puskás Ákos
október 10-e, 14:00- 6:00

Dobó Zoltán
október 17-e, 14:00-16:00

Pass Sándor
október 24-e, 14:00-16:00




