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Közeleg a választás
Három polgármesterjelölt méreti meg magát Tapolcán
Dr. Áder János köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

Amint azt lapunkban már
korábban olvashatták, képviselő-testületi ülésen megválasztották a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait. Azóta már a jelöltek
nevei és a listák is elérhetőek
a Nemzeti Választási Iroda
honlapján. Tapolcán 13024
választópolgárt
tartanak
nyilván, ennyien jogosultak
arra, hogy döntsenek arról,
kik irányítsák, képviseljék a
várost az elkövetkező öt évben. Nyolc körzetből nyolc
jelölt szerezhet egyéni képviselői mandátumot, továbbá hárman kerülhetnek be
kompenzációs listáról a testületbe, amely kiegészül
még a polgármesterrel.
Tapolcán három polgármesterjelölt száll versenybe.
Dobó Zoltán (korábban jobbikos, most független) jelenlegi polgármester újra indul,

listáján hat képviselő-jelölt
(Bágya Szilárd György, Székely Imre, Izsó Krisztián,
Nobik Balázs, Csik Mária,
Minda Éva) szerepel, ám
polgármesterjelöltjük nincs.
Lévai József mögött viszont
nem áll szervezet, ő egyedül
méreti meg magát.
Tapolcán is az urnák elé
járulhatnak az emberek
október 13-án

Október 13-án ismét választunk, ezúttal helyi önkormányzati képviselőket és polgármestert Illusztráció: szj.
Bognár Róbert (Fidesz- Bognár Róbert (FIDESZKDNP) és Lévai József (ko- KDNP-Szeretem a Városom
rábban MSZP-s, most füg- Egyesület) és Dobó Zoltán
Tapolczáért
getlen) alpolgármester a két (Egységben
Egyesület) is első helyen áll
kihívó.
Három települési kompen- saját jelölő szervezetében,
zációs listát állítottak fel a míg a harmadikként nyiljelölő szervezetek Tapolcán. vántartásba vett Mi Hazánk

Az Egységben Tapolczáért
Egyesület képviselőjelöltjei: Horváth Gábor, Tölgyes
Zsolt, Pass Sándor, Takács
Gábor, Dr. Décsey Sándor,
Buzás Gyula, Puskás Ákos,
Tóth Bálint. A Fidesz-KDNP
tapolcai jelöltjei: Sárközi
Szaniszló, Horváthné Somogyi Ildikó, Mezőssy Zoltán,
Molnár Attila, Máté Sándorné, Császár László, Kuni
Sándorné, Knolmajer Ferenc. Egyéni képviselőjelöltként, szervezettől függetlenül indul még Kozma
Henrik, a tapolcai képviselő-testület másik alpolgármestere.
(szj)

Olvasás és
az írás
Tény, hogy egyre kevesebben olvasnak.
Nem csupán könyvre,
vagy papír alapú sajtótermékre, hanem az
elektronikus felületekre is igaz. Monitoron, „okos” telefonon
sem igazán szeret olvasni a nagy többség,
beéri egy-egy kép, rövid mondat, mondás,
szleng felületes átfutásával. A fotók hódítanak, azok megtekintéséhez nem kell
erőkifejtés, nem szükséges értelmezni a
szöveget. Csak rápillantani, esetleg valamilyen közismert jelet
odabiggyeszteni egy
billentyű megnyomásával. Véleményt írni
persze mindenki szeret, ám éppen az olvasottság hiánya miatti
gyenge
helyesírás
néha rettenetes, az
értelmezhetőséget is
alig megközelítő „produkciókat” hoz létre.
És ez még messze
nem a történet vége...
Szijártó János

Európai Mobilitási hét
Street Workout versenynyel kezdődött el hétfőn
az Európai Mobilitási hét
Tapolcán a Csermák József Rendezvénycsarnok
szervezésében.

vel. Ezen a napon ingyenes
Spinning edzés is volt a rendezvénycsarnokban. Pénteken ideiglenes sétálóutcává
alakult a Fő utca az Európai
Autómentes Nap okán. Gokartpálya, balance bike és
mászófal, rendőrségi bemutatók, kerékpáros ügyességi
verseny várt mindenkit reggel 9 órától.

Szombaton 7.30-kor gyalogtúrára indulhat bárki a Természetjáró szakosztállyal. A
10 kilométeres táv kiindulópontja a rendezvénycsarnok.
Vasárnap a 12 évnél idősebb,
tapasztalt kerékpárosokra
számítanak a szervezők. A
30 kilométeres útra vállalkozó bringásokat 12.30-ra várják a csarnoknál.
(szj)

Rövid megállás a Köztársaság téren. Évről évre népszerűbb a program
Fotó: szj. A szervezők a Városi Sportés Szabadidő Centrumban
várták az érdeklődőket a
szeptember 16-22. közötti
Reggelivel várták a bringá- ták a sátrat az utcához, így rendezvénysorozat nyitósokat kedden reggel Tapol- még inkább feltűnő volt az napján. Kedden 7 órától
cán a Köztársaság téren az egészséges életmódot nép- bringás reggelire invitáltak
mindenkit, szerdán a Nordic
Európai Mobilitási hét má- szerűsítő akció.
sodik napján. A programot, A szervezők nevében Hor- walking kedvelői találkozahogy a teljes rendezvény- váth Dorothy lapunk érdek- tak délután az új temető
sorozatot is, a Tapolca Kft. - lődésére elmondta, kifeje- parkolójában, ahol GelenCsermák József Rendez- zetten sokan jöttek az idén, csér Barbara koordinálta a
vénycsarnok szervezte. Már jól látszik, hogy egyre szé- foglalkozást. Csütörtökön
reggel hét órától érkeztek a lesebb körben hódít a kerék- délután kezdődött a hagyokerékpárosok a helyszínre, páros közlekedés, illetve a mányos FÖLDönfutók futóahol a korábbi gyakorlathoz bringa szabadidős jellegű verseny általános és közép(szj) iskolás tanulók részvételé- Street Workout verseny a sporttelepen
képest kissé közelebb hoz- használata.

Reggeli a bringásoknak

Fotó: szj.
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Az állam építi a tanuszodát
Közlekedésfejlesztés: Várják a válaszokat a hatóságoktól
AKTUÁLIS - A tanuszodák létesítésével megbízott Nemzeti Sportközpontok három terület felajánlását kérte, amit mi
meg is tettünk. Természetesen szerettük volna, ha
a jelenlegi strandunkat
választják helyszínül, ám
a Nemzeti Sportközpontok az Egry utcai terület
mellett döntött.

Erről Dobó Zoltán polgármester beszélt minapi sajtótájékoztatóján. - A mi feladatunk az, hogy az ingatlan
közmű-ellátottságát biztosítsuk. Volt ott egy használaton kívüli távhő vezeték,
amit kiemeltünk a talajból,
illetve lebontottuk a valamikor a távhő szolgáltató által
használt betonházat. Egy
„tiszta” terület átadása volt
az önkormányzat feladata,
amit mi határidőre teljesítettünk - mondta a polgármester, aki egyben megnyugtatta az aggódó környékbelieket azzal, hogy a
tanuszoda az egész területnek csupán 8 százalékát foglalja el. A teljes terület 23750
négyzetméter , míg az épület
és a parkoló tervezett terület
összesen
1600
négyzetméter lesz.
- Azaz, nem veszi el a helyet,
a kilátást, nem okoz zajter-

Dobó Zoltán: A tanuszoda az Egry utca által határolt
közterületi ingatlan szabályozási tervben rögzített
beépítésre szánt részén épül meg, a bejárata a játszótér felől lesz megközelíthető
Fotó: szj.
helést a mindössze három 3437/107 hrsz.-ú, kivett
megnevezésű,
családi ház nagyságú létesít- közterület
mény. A beruházás tényle- 6009 m2 nagyságú földges megvalósítását a Beru- terület a Barackos felé veházási Ügynökség (BMSK zető út mellett, másrészt a
Beruházási, Műszaki Fej- nyugati városrészben a Válesztési, Sportüzemeltetési rosi Strand részben beépített
és Közbeszerzési Zrt.) bo- 1933/1 hrsz.-ú ingatlanok
nyolítja, míg az előkészítést kerültek rögzítésre. Ezen két
és az üzemeltetést az NSK földrészlet nem volt optimávégzi. Fontos tudni, hogy a lis tanuszoda elhelyezésre
megvalósítás állami beruhá- az államot képviselő NSK
zás. A város eddig is min- részére.
dent megtett és ezután is A polgármester szólt a közmindet megtesz azért, hogy lekedésfejlesztésére nyert
létrejöjjön a tanuszoda Ta- 280 milliós pályázati támogatásról is. - Van pályázaton
polcán - tette hozzá.
A helyszín kiválasztásával nyert pénzünk, mintegy 280
kapcsolatban szóba került millió forint a város közlemég kettő helyszín: Egy- kedésfejlesztésére. A berurészt a keleti városrészben a házás kivitelezéséhez szábeépítetlen 3437/79 hrsz.-ú mos szakhatósági engedély
(telekalakítással
létrejött szükséges, ezek beszerzését

megkezdtük - tudtuk meg
Dobó Zoltántól. A polgármester hozzátette, hogy az
önkormányzat teljesítette feladatát, jelenleg a válaszokra várnak. - A fejlesztés nehézsége, hogy egyelőre forráshiányosnak tűnik, valószínűleg elég sokat kell majd
mellétenni saját keretből.
Maga a projekt megvalósítási határideje 2020. december 31., tartalma pedig a Hősök tere és az autóbuszállomás átalakítása, közlekedésfejlesztéssel, útépítéssel. Ahogy jeleztem, a kiviteli tervekhez szakhatósági
engedélyek szükségesek. A
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hiánypótlási felhívása alapján
még nem érkezett meg a
DRV hozzájárulási nyilatkozata, ahogy az ÉNYKK Zrttől (Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ)
sem a hozzájárulás a közvilágítási tervekhez. Továbbá
a hiánypótlás szerint tulajdonosi hozzájárulás szükséges az idegen tulajdonú területhez, amelyet szintén
nem kaptunk meg. Ennek
legfőbb okaként cégük átalakulását jelölték meg,
ugyanis október 1-től az
ÉNYKK Zrt. beolvad a Volánbusz Zrt-be - emelte ki a
polgármester.
(szj)

Gyűlölködés mentes kampányra szólít fel Lévai József
Nyilvános sajtótájékoztatót, majd lakossági fórumot tartott Lévai József
polgármesterjelölt
múlt
kedden a Tamási Áron
Művelődési
Központ
emeleti különtermében.

Az esemény egy bejelentéssel kezdődött, miszerint a
Nemzeti Választási Iroda hivatalosan is nyilvántartásba
vette Lévai Józsefet, mint
független polgármester-jelöltet, illetve mint a I-es
számú választókerület képviselőjelöltjét. - A jelölt támadhatatlan,
makulátlan
Állatorvosi ügyeleti rend
szept. 21-22. szombat-vasárnap
Dr. Ruzsa György 70/4138505
28-29. szombat-vasárnap
Dr. Szabó Béla
20/4752965
okt. 05-06. szombat-vasárnap
Dr. Varga Ottó
30/9375015
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20
között, kizárólag sűrgősségi, életveszély
elhárítása céljából vehető igénybe.

múlttal rendelkezik és közel
két évtizednyi közigazgatási
tapasztalattal a háta mögött
méretteti meg magát a választásokon-hangsúlyozta
Németh Zsolt kampányszervező. Lévai József jelenlegi
alpolgármester személyes és
szakmai életpályájának bemutatásával kezdett, majd
az elmúlt önkormányzati
ciklus tapasztalatairól, a legfontosabb közügyekről, legfőképpen a város infrastrukturális, gazdasági és turisztikai fejlesztési lehetőségeiről alkotott elképzeléseit,
programját tárta a jelenlé-

vők elé. Elhangzott, indulása a polgármesteri címért
egyfajta kritika is annak az
embernek az irányába, aki
lehetővé tette, hogy alpolgármester lehessen az elmúlt időszakban. - Azt gondolom, hogy ezt a várost le-

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

het jobban is vezetni, és erre
a feladatra én készen vagyok! - hangsúlyozta a polgármesterjelölt, aki egy felhívást is intézett a polgármesteri címért ringbe szállók és munkatársaik irányába.
(tl)
Lévai József: Indulásom
egyben kritika is Fotó: tl.

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054

Megjelenik TAPOLCÁN
és térségében hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 12.00.

mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Szeptember 23. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Szeptember 30. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Október 7. 14.00-16.00
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Élmények a vívó Eb-ről és vb-ről
Tapolcai párbajtőrözők - Ilyen volt Rédli András és Siklósi Gergely idei nyara
A két tapolcai párbajtőrözőnek, Rédli Andrásnak és
Siklósi Gergelynek mozgalmas nyara volt. Minden az
olimpiai kvalifikációs, júniusi Európa-bajnokság és júliusi világbajnokság körül
forgott.
A kontinensviadalon csapatban a bronzérmet hozták
haza Düsseldorfból, míg a
Budapesten megrendezett
FIE vívó világbajnokságon
Siklósi aranyérmet nyert. A
nyár véget ért, elkezdődött a
felkészülés, most minden
erejükkel a jövő évi tokiói
olimpiára koncentrálnak.
Legutóbb a két jelentős verseny előtt beszélgettünk a
párbajtőrözőkkel, most arról
kérdeztük őket, hogyan élték meg a nyarat, illetve mik
a következő lépések.
A július közepén, a BOK
csarnokban, a világ legjobbjainak megrendezett bajnokságon a férfi egyéni párbajtőrözők kettőszázhuszonhat fős mezőnyében
Siklósi az első, míg Rédli a
tizenötödik helyen zárt.
- Nem változott semmi.
Egyszerűen megtörtént. Egy
jó napot zártam. A média
megjelenéseket leszámítva,
nem érzem azt, hogy bármi
megváltozott volna - árulta
el nekünk Siklósi a vb győzelem kapcsán. Megkérdeztük, hogyan érezte magát
verseny közben, a páston.
- Belülről nem sok mindent
éreztem. A nap közepén fogalmazódott meg bennem,
hogy jó érzés, hogy itthon
vívok, de sajnos nem élem
meg az asszókat úgy, mint
mondjuk egy néző kívülről.
Viszont pont ez volt a kulcs,
hogy nem görcsöltem rá,
nem gondoltam bele, csak
vívtam. Élveztem, amit csinálok. Korábban mindig belegondoltam, hogy mi a következő asszó, tus tétje. Szerintem ez a titka az egésznek. Egyszerűen magadat
kell adni és a saját kreatív ötleteidet megvalósítani, bátran küzdeni, onnantól nagy
probléma nem lehet. A döntőben ugyanez volt a szituáció. Bármennyire is elhúzott
az ellenfél, nem éreztem azt,
hogy vége, lehúzták volna a
rolót, csak küzdöttem tovább - összegezte a bravúros
napot Siklósi, amit az orosz
Szergej Bida elleni, együttes

Siklósi Gergely (jobbra) és Rédli András párbajtőrözők
találattal 15:14-re megnyert
döntő zárt. - A vb utáni egyik
este azon gondolkoztam,
hiába egyedül állsz a dobogó
tetején, több száz ember van,
aki azért dolgozik, hogy ott
állhass egyszer fent. Egyedül állsz a csúcson, de legalább kétszáz embert képviselsz - tette hozzá. - A sikert
feldolgozni egy igazi érzelmi hullámvasút volt. Nagyon sok minden történt az
óta. Nem volt sok időm az
egyéni döntő után sem, hiszen még előttünk volt a csapatverseny - vallotta a vívó.
Rédli Andrással, Koch Mátéval és Berta Dániellel a
negyvenöt párbajtőrcsapatot
számláló mezőnyben a tizenegyedik helyen zárt.
- A csapat volt a fókuszban,
arra készültünk az edzőtáborban is, de sajnos nem sikerült azt végrehajtanunk,
amit szerettünk volna eredmény tekintetében. Az ukránok legyőztek minket a
nyolcért, pedig készültünk
rájuk. Úgy érzem, mindent
megtettünk, de ilyen a sport.
Ebben az esetben a jobb csapat nyert. Igazából lehet hibákat találni magunkban, a
vívásunkban, a taktikánkban, de azt hiszem, összességében a nagyon erős ukrán
csapat megérdemelten nyerte a nyolcad döntőt, majd később ezüstérmes lett - vallotta Rédli a párbajtőrcsapat vb
szereplése kapcsán.
- Csalódottan folytattuk a továbbiakban. Magabiztosan

legyőztük a németeket, majd
Kazahsztántól - inkább lelkileg - kaptunk ki egy tussal,
aztán legyőztük a dánokat,
így végeztünk a tizenegyedik helyen. Titkos vágyunk
az volt, hogy dobogóra álljunk hazai pályán, illetve,
hogy közelebb kerüljünk az
olimpiához. Ez a csapatverseny most várakozáson
aluli volt, de ugyanakkor
tiszta lelkiismerettel, emelt
fővel nézhettünk tükörbe,
hiszen mindent megtettünk a
felkészülés és a verseny során is - emelte ki Rédli. Elmondta, a vb egyéni napja
jól indult, de végül a tizenötödik hely lett belőle. Csalódott, de nem érzi azt, hogy
szégyenkeznie kéne. Ő minden tőle telhetőt megtett, talán bátrabb, határozottabb
vívás kellett volna a nyolc
közé jutásért.
- Huszonöt éves pályafutásom során nem láttam még
olyat, hogy valakinek ekkora napja lett volna. Amire
gondolt, abból tust adott. Ha
nem akart, akkor is. Hihetetlen volt, hogy van ilyen
egyáltalán. Elképesztő volt mondta Rédli csapattársa,
Siklósi Gergő világbajnoki
győzelme kapcsán.
Megkérdeztük, milyen volt
Budapesten versenyezni, az
ország szeme láttára.
- Nagyon kevés embernek
adatik meg, hogy itthon, hazai rendezésben, a szerettei
előtt tudjon megnyerni egy
világbajnokságot, én ezért

Fotó: Májer Edit

nagyon hálás vagyok - vallotta Siklósi. Ez az élmény
Rédlinek is megadatott,
hiszen a legutóbbi hazai rendezésű FIE vívó világbajnokságon, hat évvel ezelőtt a
szintén tapolcai Boczkó Gáborral, illetve Imre Gézával
és Szényi Péterrel, csapatban aranyérmet nyertek a fővárosban.
- Számomra nagyon pozitív,
ha itthon van bármilyen verseny, örülök, ha kijönnek nekünk drukkolni. Én már tudom kezelni ezeket a helyzeteket, általában a fiatalabbaknak szokott gondot
okozni. Azért csapatban, illetve egyéniben is éreztem
egy kis görcsöt az elején, de
ezzel aztán nem volt gond emlékezett vissza Rédli.
A júniusi Európa- bajnokságon a Berta Dániel, Koch
Máté, Rédli András és Siklósi Gergely összeállítású
együttes a tizenhét csapatos
férfi párbajtőr mezőnyben
szerzett bronzérmet.
- Egy tus választott minket el
a döntőtől. Nagyon kicsin
múlt a még nagyobb siker.
Ott éreztük meg a csapat
erejét. Bíztunk egymásban,
fölényesen vertük az ellenfeleinket. Egy olimpiai kvalifikációban az Eb bronzérem egy kivételesen jó start
volt - fogalmazott Siklósi.
- Hat éve nem volt érmünk
az Európa-bajnokságon csapatban, ez a bronzérem nagyon jól jött, de sajnos a későbbi vb tükrében veszített

az értékéből, hiszen szerencsésebb lett volna, ha az Ebn és a vb-n is egyaránt az 58. helyen vagyunk, mivel az
olimpiai kvalifikációban az
többet ért volna - mondta el
Rédli a kontinensviadal
kapcsán. A Férfi párbajtőr
egyéni verseny kilencvenhét
indulója között Siklósi a huszonnegyedik, Rédli pedig
az ötvenhetedik helyen zárt.
Gergő úgy érezte, a verseny
még kicsit nehezen ment, hiszen a tavalyi évét kihagyta
európai és világversenyek
tekintetében, még vissza
kellett rázódnia. Rédli az
Eb-n egyéniben nagyon balszerencsésnek érezte magát,
darabosan ment neki a vívás,
viszont itt is mindent a csapatversenyre tett fel, hogy
mentálisan és tusok számában is hozzá tudjon járulni a
válogatott sikeréhez.
Egy kis pihenő után nekiálltak a felkészülésnek, szeptember első hetében elkezdődött az edzőtábor. Ősszel
hazai versenyeken, majd világkupákon méretik meg
magukat. Egyéni és csapat
küzdelemben olimpiai kvalifikációs pontokért megy a
harc.
- Novemberben Bern, majd
Heidenheim, Vancouver és
Buenos Aires. Ezen a négy
versenyen kell annyi pontot
gyűjtenünk, hogy a világranglistán az első hatban legyünk. Jelenleg a nyolcadikak vagyunk. Egyáltalán
nem reménytelen a helyzet,
de a csapatok, akik előttünk
vannak, tudnak annyit, mint
mi, és egy kis lépéselőnyben
is vannak. Nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, de minden esélyünk megvan rá,
hogy kijussunk, nyilván nehezebb, rögösebb lesz az út.
Hosszú, kemény szezonra
készülünk. Mindent annak
rendelünk alá, hogy csapatban kijussunk Tokióba. Az
mutatja meg egy nemzet erejét, hogy hány csapat van
kint az olimpián. Bízom
benne, hogy a férfi párbajtőr
csapat is ott lehet. Ez egy reális cél. Ez a csapat megérdemli, hogy kint legyen és
foggal, körömmel fogunk
azért harcolni, hogy ezt be is
bizonyítsuk - foglalta össze
gondolatait a jövő évi tokiói
olimpia kapcsán András.
Májer Edit
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Gulyás Gergely: a kormány teljes
mellszélességgel Bognár Róbert mellett áll
Politikai hirdetés

A kormány támogatásáról
biztosította Bognár Róbertet, a Fidesz-KDNP tapolcai polgármester-jelöltjét Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter, aki azért látogatott el a városba, hogy
szemrevételezze az Orbán-kabinet segítségével
közelmúltban megvalósult fejlesztéseket, és
tárgyaljon a következő városvezetés terveiről. A tárcavezető megdöbbenve
értesült arról, hogy a település jobbikos vezetése
még mindig nem kezdte
meg a buszpályaudvar
felújítását, pedig a kormány már tavaly elutalt
280 millió forintot erre a
beruházásra.
A miniszter első útja a
mentőállomáshoz vezetett, amelynek megépítésére egy 1,2 milliárd forint
összértékű beruházás részeként került sor. A projekt költségét teljes egészében a kormány biztosította. Gulyás Gergely átvette Bognár Róbert polgármester-jelölt terveit Tapolca egészségügyi ellátásának további fejlesztéséről, és egyúttal elismeréssel szólt a város országgyűlési képviselőjének munkájáról is. Felidézte, hogy a helyi sebészet és belgyógyászat
fejlesztése nem a városvezetésnek, hanem javarészt a Fidesz-KDNP-s
Fenyvesi Zoltánnak köszönhető.
A miniszteri szemle következő állomása a buszpályaudvar volt. A tárcavezető saját szavai szerint
„megdöbbenéssel értesült” arról, hogy bár a kormány már tavaly nyáron
elutalta Tapolca önkormányzatának a létesítmény felújítására elnyert
280 millió forintot, a buszpályaudvaron még egy
kapavágás sem történt. „A
kivitelezési szerződéseket már idén áprilisban alá
kellett volna írni, de mint
megtudtam Bognár Róbert és Fenyvesi Zoltán
barátomtól, ez nem tör-

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és
Bognár Róbert polgármester-jelölt (felül a nagy képen és
balra középen) a napokban ellátogattak a Tapolcán a mentőállomásra, a buszpályaudvarra (jobbra kisebb kép) és az
energetikai fejlesztés alatt álló Batsányi János Gimnáziumba (balra alul)

tént meg. Ennek az egész
önkormányzati választás
tétjére kiható tanulsága
van: Tapolca olyan polgármestert érdemel, akitől
nem vagyunk kénytelenek megkérdezni, hogy
hol az emberek pénze” –
fogalmazott Gulyás Gergely.
A miniszter ellátogatott a
Batsányi János Gimnázium és Kollégium épületébe is, amelynek felújítására 300 millió forintot

adott a kormány. Gulyás
Gergely az országgyűlési
képviselővel és a polgármester-jelölttel folytatott
tárgyalás után elmondta:
Meggyőző, műszakilag,
anyagilag és politikailag is
megalapozott fejlesztési
terveket kapott Bognár
Róberttől, és a kormány
bízik abban, hogy október
14-én már Tapolca polgármestereként tárgyalhat vele, mert a város többet érdemel a jelenlegi vezetésnél, amely a jó szán-

dék ellenére ellenségnek fejlesztéseket. Túl azon,
tekinti a kormányt.
hogy ez tisztességtelen,
rámutat arra, hogy őszinBognár Róbert a találkozó teség nélkül nem lehet siután úgy fogalmazott: „Ha keres várost építeni. A
nyugodt a tenger, fúj a kormány nem a halogaszél, és nincs lék, de a tást, az egy helyben topohajó nem megy, akkor le gást, hanem a haladást
kell cserélni a kapitányt. fogja támogatni. Október
Ebben a városban sem 14-től Tapolca önkorépült az utóbbi években mányzata őszinte, lendüjelentősebb beruházás a letes, hiteles, együttműkormány segítsége nél- ködő és hatékony partnekül. A jelenlegi városveze- re lesz mindenkinek, akités letagadja ezt, sőt a sa- nek hozzánk hasonlóan
ját sikerének tulajdonítja a Tapolca az első.”
(x)
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Tartós működési engedélyt kapott a tapolcai
reptér. A területet az önkormányzattól bérlő Tapolcai Repülő Egyesület
tagjai és barátaik együtt
ünnepelték meg a város
és a hazai sportrepülés
szempontjából is fontos,
változást szombaton.
A jelenlévők egyetértettek
abban, hogy a 170 hektáros
tapolcai reptér az ország legszebb légi látványát nyújtja,
ha infrastrukturálisan is fejlődik, népszerű lehet a jövőben. Mátrai György, a Tapolcai Repülő Egyesület elnöke lapunknak elmondta, a
légitörvények és a bürokratikus nehézségek, változáPolitikai hirdetés

Tartós működési engedélyt kapott a tapolcai reptér. Az
érintettek ezt szombaton ünnepelték meg
Fotó: tl.
sok miatt meglehetősen
hosszadalmas és nehézkes
volt az engedélyeztetési folyamat, amely három évig
tartott és ez év augusztusának elsejével lezárult. Fel
kell építeni egy fogadó állomást, egy meteorológiai állomást kell létrehozni, de

wifi kapcsolattal is kell rendelkeznünk, hogy a biztosítsuk a világra történő kilátást.
Dobó Zoltán polgármester
szerint, egy jól működő reptér a város turisztikai vonzerejét növeli, léte, fejlődése
egyértelműen a város hoszszútávú érdeke.
(tl)

Koncert
A Vállalkozók Területi
Ipartestülete
szervezésében
a
TOP-7.1.1-16-H-014-3
felhívás alapján:
Új Idők koncert
2019.09.29-én
12.30 órától
Tapolcán,
a Malom-tónál (Romkert)
a Pisztráng- és borfesztivál
programjában!

Ú
J
I
D
Ő
K

Bemutatjuk a fesztiválra írt
Pisztrángrock című dalunkat is!

Új Idők a Pisztráng- és borfesztiválon:
2019.09.27-én (péntek) 17.00 - Új Idők Akusztik
2019.09.29-én (vasárnap) 12.30 - Új Idők
Hirdetés

6 - TAPOLCAI ÚJSÁG

POLITIKAI HIRDETÉS

2019. SZEPTEMBER 20.

Nagy István Tapolcán jelentett
be egy új agrártámogatást
Minisztert igazolt a csapatába Bognár Róbert!
Politikai hirdetés

„Tapolca Bognár Róberttel beléphet a XXI. századba. Emeljék a vállukra. Nem fogják megbánni!” – üzente a város választóinak Nagy István
agrárminiszter, aki Tapolcára látogatott, hogy tájékozódjon a Fidesz-KDNPs polgármester-jelölt fejlesztési terveiről, és a kormány nevében a támogatásáról biztosítsa őt. A tárcavezető szerint Bognár
Róbert sikeres, széles
kapcsolatrendszerrel rendelkező ember, aki sok
pénzt hozhat a városnak.
Nagy István ezt az alkalmat választotta arra, hogy
bejelentsen egy új agrártámogatást.
Nagy István úgy látja,
hogy Tapolcát talpra kell
állítani, mert a város fejlődése megrekedt, a település bezárta maga előtt
a jövő kapuit. A miniszter
szerint „a nyitáshoz" egy
olyan polgármesterre van
szükség, aki már bizonyított az életben, széles
körű kapcsolatrendszere
van, illetve háborúskodás
helyett szövetségeseket
keres – és Bognár Róbert
ilyen jelölt. „Ha van jó pillanat, és jó lehetőség arra, hogy sikersztorit csináljunk ebből a térségből,
akkor ez az" – fogalmazott
a kormány tagja. Nagy
István utalt arra, hogy az
eddigi városvezetés nem
tudott élni Tapolca kiváló
adottságaival – „olyan ez
a város, mintha mindenhol építőanyagot raktak
volna le, de csak a gaz nőne rajtuk" –, majd úgy fogalmazott: „hiú ábránd,
hogy mártíromságból
megdicsőülünk. Ha a vitorla ki van feszítve, akkor
minden hátszelet bele kell
csatornázni".
„Tapolca Bognár Róberttel beléphet a XXI. századba. Emeljék a vállukra. Nem fogják megbán-

Nagy István agrárminiszter,
Tapolcára látogatott a
napokban. Bognár Róbert
polgármester-jelölt és
Fenyvesi Zoltán
országgyűlési képviselő
fogadta a vendéget a
városban

A minisztérium
100 milliárd forintos
agrár-beruházási
hitelprogramot indít

ni!" – üzente a helyi választóknak az agrárminiszter, akit Bognár Róbert a szövetségkeresés
jegyében azon nyomban
le is igazolt a csapatába.
Nagy István örömmel vette fel a kormány együttműködési szándékát jelképező csapatmezt, majd
fontos bejelentést tett.
Elmondta, hogy a minisztérium 100 milliárd forintos agrár-beruházási hitelprogramot indít, „hogy a
következő európai uniós
fejlesztési források igénybevételéig ne törjön meg a
gazdák beruházási és
fejlesztési kedve, valamint hogy ne csökkenjen
a beruházások volumene."
(x)
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Utak, járdák újítása, csapadékvíz elvezetés Az Ipartestület elismerése
Megkezdődött az iskola, ilyenkor gyakorta hangzik el a szülőktől az ismert szlogen, „nem
nekem tanulsz, magadnak, az
életnek tanulsz”. Ez egyben azt
is közvetíti, hogy már ekkor, az
évnyitó után el kell kezdeni a
tanulást, és nem csak a vizsga
előtti időszakban kell arra gondolni, hogy az elvárásokat jó
volna valahogy teljesíteni.
Ugyanis nem mindig számíthatunk a puskára, a mások munkájából való előnyszerzésre. Ez
az iskolai hasonlat megállja a
helyét a közélet vonatkozásában is - fogalmazott Kozma
Henrik minapi tájékoztatójában.
Az alpolgármester úgy vélte,
amikor egy város életének öt
éves ciklusát kell értékelni, akkor óhatatlanul vizsgálni szükséges a képviselők ez időszakban végzett munkáját. - Ki,
mit tett le, mit teljesített ebben
az időszakban. Ami engem illet, azt a feladatot kaptam, hogy
a parkfenntartást felügyeljem,
irányítsam, illetve megszervezzem azt, hogy az önkormányzat
saját hatáskörében végezze el a
munkát. Ezt a tevékenységet
addig egy külső cég végezte,
így az átállás miatt 2015. januárjában egy budapesti vállalkozással csak két éves szerződést kötöttünk. Ebben a két évben felkészülhettünk arra, hogy
a város önállóan láthassa el az
idetartozó munkákat. 2018-ban
már megfelelő személyi állománnyal és gépi háttérrel önállóan dolgozhattunk a helyi
közösség
elégedettségére.
Megjegyzem, ez az önkormányzati munkacsoport irányításommal már 2015-ben járdát
épített az Akácfa utcában, utána
követ-keztek az Egry, a Simon
István és a Juhász Gyula utca
járdái, illetve az Ady utcában is
dolgoztak a kollégák. A hegyi
Hirdetés

utak kritikus szakaszait is igyekeztünk javítani, s alacsony
költségvetéssel, „nyomsávos”
betonozással közlekedésre alkalmassá tenni. Itt lenne még
bőven megoldandó feladat, de
ahhoz nagyságrendekkel több
anyagi forrás kellene - hangsúlyozta Kozma Henrik.

Kozma Henrik: Számos utcában aszfaltozunk, járdát
építetteünk, de lenne még
munka bőven
Fotó: szj.
Az alpolgármester szólt a város
területén kihelyezett padokról
is, amely főként az idősebb lakosok részéről felmerülő
igényt elégített ki. - A Sümegi
utcában, az Ady utcában és az
új temetőben helyeztünk el padokat. A gépjárműpark növekedését figyelembe véve az Ady
és a Sümegi utcában, valamint
a Wesselényi utcában és a belvárosban is bővült a parkolóhelyek száma. Azon viszont
csodálkozom, hogy a Templom-dombon egy olyan területrendezés valósult meg, ami
gyakorlatilag 30-35 parkolóhelyet szüntet meg. El kellene
azon gondolkodni, hogy egy
augusztusi, fél délelőttös rendezvény miatt tényleg szükséges-e a parkolást ilyen szinten
ellehetetleníteni azon a részen.
Ott templom van, iskola, óvoda, több vendéglátóhely, ami
sok kényelmetlenséget okoz
majd az arra közlekedőknek. A
régi temető főbejáratánál alkalmazott sóderes megoldás szintén kívánni valót hagy maga

után, hiszen az idősek, kerékpárosok számára ez így, ebben
a formában balesetveszélyes. A
jövő tekintetében sokkal több
forrás kell járdák építésére,
utak javítására, illetve a csapadék elvezető csatornahálózat
fejlesztésére. Szintén lényeges
lenne a Fazekas utca keleti részén, az Árpád és Szent István
utcák közötti szakasz aszfaltozása. Sikerült megoldni a Damjanich és Hunyadi utcák aszfaltozását. A Szegfű utca Nyárfa
utca felőli részénél a nyílt árok
kiváltása is fontos lenne a biztonságos közlekedés érdekében. A Zöldfa utcában a csapadékcsatorna kiépítése megtörtént, itt még a csapadék elvezetés 2. ütemének megoldása van
hátra. A Petőfi utcában is kellene járda, hiszen sokan járnak
erre gyalogosan. Ami a déli városrészt illeti továbbra is azt
mondom, hogy kiemelten fontos lenne a csapadék kivezetésére alkalmas áteresz kialakítása, ami a déli elkerülő út
Szent György-hegy felőli oldalára vezetné az időnként hatalmas mennyiségben ideözönlő
esővizet - mondta az alpolgármester.
Kozma Henrik arról is szólt,
hogy 2017-ben sikerült megrendezni először az Ikarus találkozót a Déli városkapu parkban, amit akkor ő nyitott meg,
mint alpolgármester. - A rendezvény nagyon jól sikerült,
olyannyira, hogy a másodikra
már meghívót sem kaptam.
Ugyanezen a helyszínen jó lenne korcsolyapályát kialakítani
telente, ha ehhez megfelelő a
hőmérséklet. Ezt a parkot sokkal jobban ki lehetne használni,
számos nagyobb rendezvényt
lehetne idehozni. Ezáltal a belvárosi közlekedés sem válna
időnként kaotikussá - tette hozzá.
(szj)

Lapunk főszerkesztője, a Tapolcai Média Kft. ügyvezetője,
Szijártó János a Kézműipar Szolgálatáért kitüntető oklevelét vehette át Budapesten
Fotó: Helyszíni felvétel
A Kézműipar Szolgálatáért kitüntető oklevelét és a Magyar
Kézművesség – 2019 reprezentatív kiadványát vehette át Szijártó János újságíró, a Tapolcai
Újság hetilap főszerkesztője a
közelmúltban Budapesten, az
Ipartestületek Országos Szövetségének (Iposz) elnökétől a
magyar kézművesség napján.
Az IPOSZ sajtóközleménye:
z Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) azt kéri a kormánytól, hogy az új stratégiai
elképzeléseiben legyen helye a
mikro- és kisvállalkozásoknak,
a magyar kisiparnak a lakossági szolgáltatásokban, a GDP
előállításban és a foglalkoztatásban betöltött szerepének
megfelelő mértékben - hangsúlyozta Németh László, az
Ipartestületek Országos Szövetségének (Iposz) elnöke a 28.
Magyar Kézművesség Napján,
Budapesten. Hozzátette, az illetékes szaktárcával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal folytatott tárgyalásokon erre nyitottságot tapasztaltak, az érdekképviselet élni
kíván a felajánlott rendszeres
konzultációs lehetőséggel.
Az IPOSZ elnöke nyitóbeszédében elmondta, a magyar kisipar büszke munkájára, múltjára és hisz a jövőjében, a következő évtizedekben is szük-

ség lesz a kétkezi munkára,
még akkor is, ha annak a formája változni fog.
Juhos János, az Iposz alelnöke
arra hívta fel a figyelmet, a kisiparban is tudásberuházásra
van szükség. Fontos, hogy az
iparosok is képezzék magukat,
illetve vegyenek részt a tanulók
gyakorlati képzésében. Szerinte az általános iskolások körében minél előbb fel kell mérni a
tanulók kompetenciáját, hogy
időben lehessen segíteni a
szakmaválasztásban.
Az ünnepségen együttműködési megállapodást írt alá Németh
László, az Iposz elnöke és Markos Tibor, a Takarék Lízing Zrt.
vezérigazgatója.
Solti Gábor, az IPOSZ nemzetközi és oktatási igazgatója
tájékoztatta az ott megjelenteket az IPOSZ hazai és nemzetközi projektek irányairól, és az
engedélyezési eljárásról.
Dr. Schulteisz Győző, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. igazgatója előadásában elmondta,
milyen finanszírozási lehetőségeket kínál a Garantiga Hitelgarancia Zrt. a kkv-k részére.
A Magyar Kézművesség Napján a kézműipar hagyományainak megőrzése érdekében végzett munkáért az ipartestület kitüntetéseit adták át iparosoknak
és újságíróknak.
(IPOSZ)
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Ötven éves a Batsányi kórus GRAFOLÓGUS

Negyvenöt éve A
találkoztak

Sok múlik a mentőkön: sikerüle felmérni a hívás alapján a kialakult helyzet súlyosságát,és
tudnak-e olyan egységgel érkezni,ami megfelelően felszerelt. Úgy gondolom,hogy hogy
nem kis jelentősége van annak,hogy mennyi idő alatt érkezik meg adott esetben az ellátást biztostó kórházba a beteggel a mentőautó.
Szűkebb kis hazám Tapolca város és kistérségéből az ajkai
Magyar Imre Kórházba jutás
időbeni lerövidítésének lehetőségére szeretnék javaslatot
tenni. Jelenleg Tapolca város és
környékéről Zalahaláp, Nyirád,
Szőc, Halimba, Padragkút községeken át jutva az ajkai Magyar Imre Kórháznak közúton

történő elérhetőségének az útvonala. Lehetőség lenne: Tapolca, Zalahaláp, Nyirád, Szőc
- itt balra az úgynevezett üzemi
úton eljutni a kórházba. A mentősök útvonalát ez akár 5-10
perccel is lerövidíthetnét. Ez
emberéletet is jelenthetne adott
esetben.
Mi lehetne a megoldás?
Az üzemi út tulajdonosával
emberi szót váltani,kérni az út
használatát. Bízom benne, nem
zárkózna el ettől. A kátyuk közös összefogással rendbehozhatók. Erre a célra 10.000.-Ft
anyagi támogatást ajánlok fel.
Tapolca,2019.szeptember 12.
Belényesi Csaba
(1971.óta tapolcai lakos)

kórusnak megalakulása
óta volt társadalmi vezetősége. Volt választott elnöke,
titkára, adminisztrátora és egy
további tagja. A karnaggyal
együtt 5 tag alkotta a vezetőséget. Az eredetileg megbízás
nélküli (mindenkit helyettesítő) tag lett később a pénztáros,
amikor a tagság úgy döntött,
hogy tagsági díjjal fejezhetjük
ki az idetartozásunkat. (Az első
tagsági díj havi 50 Ft volt!)
Vezetőségválasztást 5 évenként
tartottunk.
Borsányi Gábor karnagy idején
Lux Kálmán volt az elnök
1975-ig. Őt Virág László követte. Borsányi Gábor 1985-ös
nyugdíjazása után Németh Judit lett a kórus karnagya, az elnök pedig Jávori László. Az ő
elnöki idejének letelte után a
Kórus 1990-ben Huszák Lászlót választotta elnöknek. Ez a
választás aztán különböző bonyodalmakat eredményezett.
Németh Judit magánéleti okokból - minden előzetes jelzés
nélkül - elhagyta Tapolcát és a
kórust is. Ekkor nagyon kemény időszak – mintegy másfél
év - következett az életünkben.
Nem volt olyan karnagy, aki
vállalta volna a kórust. Néhány
próbára dr. Oláhné (Marika
néni), utána Halápiné Kálmán
Katalin, majd az akkori sümegi
karnagy, később Szelényi Pál
próbálkozott velünk, de mindegyik nagyon hamar feladta.
szeptembertől 1991.decemberig csak vegetáltunk.
Itt kell vázolnom, hogy a 199091-es válság milyen változást
idézett elő a tagság összetételében. Az, hogy nem volt igazi
karnagyunk, csak az egyik
probléma volt. A másik, és nagyobb baj az volt, hogy a tavaszi sikeres turnénk után a kórus fiatal tagjaiból alakult csoport, Huszák László elnök vezetésével, a Batsányi nevet
használva visszament Németországban ugyanarra a területre, ahol előtte szerepeltünk.
Minden szakmai irányítás nélkül!!! Több előadást tartottak
olyan színvonalon, amilyen
tellett tőlük. Csak nagy nehézségek árán sikerült az igazgatónak a névhasználattól eltiltani őket. Ezek a fiatalok azután már nem jöttek vissza a
Batsányi Vegyes Karba.
Véletlen egybeesés, hogy 1991
szeptemberében
megkezdte
Török Attiláné szervezni a női
énekkart, a Tapolcai Kamara-

MUSTGÁZ - Az ország több
pontján zajlik a szüret, egyes
helyeken már a mustot érlelik a
pincékben. A must erjedése során mustgáz keletkezik, amely
nem megfelelő körülmények
között komoly veszély jelent.
Szellőztetéssel, valamint széndioxid-érzékelő elhelyezésével
elkerülhető, hogy veszélyes

mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon .
Tavaly három ember halálát
okozta a mustgáz, több helyen
pedig csak a szerencsén múlott,
hogy időben rátaláltak a balesetet szenvedett emberekre. A
szén-dioxid önmagában nem
mér-gező, azonban mivel
nehezebb a levegőnél, egy

szellőzés nél-küli pincéből
kiszorítja azt. Aki ilyen pincébe
megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül,
amelynek tünetei a szédülés és
a fáradtságérzés. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás
követi. Egy liter erjedő must
csaknem 42 liter szén-dioxidot
termel. Éppen ezért fontos szel-

A negyvenöt évvel ezelőtt végzett 8. b osztály tanulói ismét
beültek az iskolapadba egy rövid időre
Fotó: Helyszíni felvétel

Gyermekkorunk meghatározza
jellemünket. Büszke vagyok
osztálytársaimra 45 év után is.
Megmaradt szeretetünk egymás iránt
Köszönöm vagytok nekem...

Szeretetek elkísér..
S ha majd 5 év múlva is találkozunk, ölelésetek jól esik
majd, mert lelkemben itt vagytok, lesztek.

Az egyesület válasza
Tisztelt
Lévainé Husvéth Mária!

(tagdíj). Visszautasítjuk azon
kijelentését, miszerint tagjaink
az ön életével, háza és kertje
teljes felújításával foglalkoznának.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy
ezt önnek is elmondtuk volna,
ha férje nevében bármelyikünket megkeresi.
Tapolca, 2019. szeptember 9.

Az Egységben Tapolczáért
Egyesület a Tapolcai Újság
2019. szeptember 6-i számában
„A kampányhoz kapcsolódva”
címmel megjelentetett írására
az alábbi választ adjuk:
Egyesületünknek nincsenek
aktivistái, csak tagjai és támogatói. Minden munkát kizá- Tisztelettel:
Egységben Tapolczáért
rólag magunk végzünk saját
Egyesület
erőből és saját pénzünkből

Kampányon kívül…

kórust. A bizonytalan helyzet
miatt sok batsányis szoprán és
alt hozzá csatlakozott (Köztük
a lányom is).
Végül decemberben az egyik
kórustagunk - Szegheő Árpád megkérdezte a római-katolikus
templom karvezetőjét, hogy elvállalná-e a Batsányi Kórus
irányítását. Dr. Kovács László
ezt a felkérést megtiszteltetésnek vette. Valamikor korábban - Borsányi Gábor idején - Ő
és a felesége is énekelt közöttünk. Voltak feltételei, de
mivel azok teljesítése nem jelentett nehézséget, 1992. január
1-től átvette a kórus vezetését.
A karnaggyal együtt jött néhány új tag is. Ekkor e sorok
íróját választották meg társadalmi vezetőnek.
Elkezdődött ismét a rendszeres
munka. Jártunk a megyei bemutatókra, voltunk Stadthagenben ismét. Ide egyszer Szelényi Pál is elkísért minket,
mint egy másik karnagy. Egy
számot az ő vezényletével adtunk elő.
1994-ben az énekkar 25 éves
fennállása alkalmából Tapolca
önkormányzata „Tapolca Művelődéséért” kitüntetésben részesítette a kórust
A 2000. év júniusában, egy megyei bemutató után dr. Kovács
László azt mondta, hogy belefáradt, nem csinálja tovább. A
Batsányi János MOK (Művelődési és Oktatási Központ)
igazgatójának és a kórus vezetőségének egy feladata maradt:
karnagyot találni.
Sikerült Bazsó Gabriella személyében. (folyt. köv.)
Csaba Dezső
Felhívás
Az 50 éves Batsányi Kórus vezetősége keresi azokat, akik
valamikor énekeltek közöttünk, de valamilyen ok miatt
már nem tagok. 2019. október
27-én 17 órai kezdettel egy kis
ünnepséget tartunk a VOKEban, melyre szeretettel hívjuk
és várjuk a régi kórustagokat.
Az ünnepi műsor és közös
éneklés mellett egy finom
vacsorával zárjuk a megemlékezést. A részvétel régi tagjaink
számára is ingyenes.
Jelentkezni a következő módokon lehet:
Takács Gyula elnöknél:
Tel: 20/967 11 59
email: molszel@t-online.hu
lőztetni a pincéket, és célszerű
oda szén-dioxid-érzékelőt is
felszerelni. Alkalmazható a
közismert gyertyás módszer is,
amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő
a pincében. Fontos, hogy az égő
gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a

Gosztola
Brigitta

Felnőttek, de akár már
kamaszok esetében is
lehet felnőtt rajzelemzést végezni, melyet általában a kézírás analízis kiegészítéseként
szoktam alkalmazni, de
természetesen elvégezhető külön is. Ekkor
megkérlek, hogy a jelenlétemben rajzolj. Dr.
Taraczközi István orvos
- természetgyógyász nevéhez fűződő 6 szimbólumból álló rajzot kérek
tőled, amely önmagad
megítéléséről, a világban elfoglalt helyedről,
nyitottságodról, Én-védelmedről, szeretet igényedről, lelki energiádról és szexualitásodról
informál. De fa - és állat
rajzot is előfordul, hogy
kérek. Az elemzés menete, bár hasonló, mint a
gyermekrajzok esetén,
mégis más. Míg a gyerekek napi szinten rajzolnak, addig mi felnőttek szinte semmit. Így a
kezünk
gyakorlatlanabb, pláne, ha még írni
is ritkán szoktunk.
Rendszerint rajzkészségünk nem változik gyermekkorunk után, kivéve, ha például munkánkból
kifolyólag
rendszeresen rajzolunk.
Bár sok év telt el azóta,
most is úgy fogunk rajzolni, mint gyermekként, de az akkori formákat már az érett felnőtt gondolkodásmódjával, vágyaival, érzelmeivel, lelki energiájával töltjük meg tudattalanunk segítségével.
Rajzaink sokat elárulnak gyermekkorunkról,
s hogyan formálódott
személyiségünk az akkor átéltek hatására.
pincébe. Ha a gyertya elalszik,
életveszélyes lemenni. A széndioxiddal telített pincébe csak
sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki
mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a
112-es segélyhívó számot és
kérje a tűzoltók segítségét!
BM OKF

2019. SZEPTEMBER 20.
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Száhatvanan úsztak

Szkander
érmek

Bizonyítványt vehettek át az oktatáson résztvevő tanulók

A tapolcai szkander versenyző, Szánti Imre nyáron is gyarapította érmeinek számát.

Az idén nyáron harmadszorra megrendezett Hurrá! Úszni tanulunk szünidei úszásoktatás résztvevőinek jelképes bizonyítványt adtak át a Tapolcai
Termálstrandon két hete.

Július első napjától várta
négy, kétszer öt napos turnusban, kora reggeli két oktatási időben a Tapolca Kft.
szervezésében megvalósult
úszásoktatás az óvodásokat,
a hét-tizenkét éves gyerekeket, továbbá a haladókat,
akik a korábbi években már
részt vettek a meghirdetett
kurzusok valamelyikén. Ez
inkább már úszótábor jellegű volt, hiszen a gyermekek
meglévő úszástudására építettek, inkább csak a technikájukat csiszolták. Idén
több mint százhatvan gyermek vett részt az oktatáson.
A kurzusok differenciált
módon folytak. Első alkalommal felmérték a gyermekek úszástudását, viszonyát a vízhez, ezt követően
pedig a hatékonyság érdekében csoportokra bontották
őket. Krachun Éva oktatótól

Nyár elején, a görögországi
Lutrakiba utazott a magyar
válogatottal az Európa-bajnokságra. Master 100 kg
súlycsoportban, a jobb kezes
viadalon végzett a középmezőnyben, a kilencedik helyen. Júliusban, szlovákiai
Dobrá Voda-ban megrendezett Szkander Európa Kupán
Master 90 + kg-ban, nehézsúlyban, jobb kézzel az
ezüst-, míg ballal a bronzérmet szerezte meg.
(me)

Csoportkép a bizonyítványosztáson. A résztvevő gyermekek nagy része, illetve
szüleik. Balra Hanzmann László, jobbra Krachun Éva és Nagyné Lombos Katalin
oktatók
Fotó: Májer Edit
megtudtuk, az idei kurzusok talin, valamint Pálmai Szta- zátartozóikat. Dobó Zoltán
remekül sikerültek, a gyer- nyek Tímea foglalkozott a polgármester szólt a megcsakúgy, jelentekhez, majd Hanzmekek nagyon jól érezték gyermekekkel,
mann László értékelte a nyámagukat, sőt az időjárás is mint az elmúlt évben.
kegyes volt hozzájuk, hiszen Az úszásoktatást jelképes ri tanfolyamokat. Minden
- volt ugyan, hogy picit fáz- bizonyítvány átadással zár- gyermek névre szóló okletak - de egy alkalmat sem ták. Szeptember első pénte- velet és édességet vehetett
kellett elhalasztani. Mellette kén a Tapolcai Termál- át. Az esős, szeles időjárásra Szánti Imre a görögorszáHanzmann László vezető strandra várták a nyári kur- való tekintettel a tervezett gi Európa-bajnokságon
Fotó: Helyszíni felvétel
oktató, Nagyné Lombos Ka- zus résztvevőit, illetve hoz- úszóbemutató elmaradt.(me)

Erős mezőny a sakkversenyen
Tapolcán szervezte meg a
TVSE Sakk szakosztály a
XLVIII. CONSTRUCT Balaton Kupa – Nemzetközi
Egyéni Rapid Sakkversenyt.

A csapat Antal Lászlóné edzővel

Fotó: Helyszíni felv.

A tapolcai kézisek
lettek a legjobbak
A Tapolca VSE felnőtt női
csapata bizonyult a legjobbnak a VII. Dobos Kálmán Kézilabda Emléktornán.

Az ősz első szombatján az
Ősi Andreotti SE szervezésében három csapat mérkőzött meg a felkészülési tornán, köztük volt Tapolca is.
A barátságos találkozó reggel kilenc órakor a megnyitóval kezdődött, majd
kezdetét vette a sport, a ver-

sengés. Az Antal Lászlóné
vezette tapolcai lányok
egész nap derekasan küzdöttek, melynek az eredménye is meglett, hiszen az ő
nyakukba került az eredményhirdetésen az aranyérem. Az emléktornán Soponya – Tapolca 16:21, Pápa/Ősi – Tapolca 24:25 arányú győzelmeket hozott a
TVSE-nek. Az örömöt tetézte, hogy a torna gólkirálynője, 23 góllal a csapat átlövője, Dorfinger Réka lett. (me)

nokságon U10-es korosztályban aranyérmet szerző
Tóth Barnabást, az U14-es
leányok között bronzérmet
szerző Bodó Boglárkát, valamint a fiúk versenyében az
élmezőnyben végző Kasnya
Péter köszöntötte. Virágcsokorral gratulált Juhász Juditnak, aki az Európa-bajnokságon az egyik legjobb
magyar teljesítménnyel zárt
az élmezőnyben. Ezt követően Czingler Sándor, a Megyei Sakkszövetség főtitkára, a rendezvény versenybírája ismertette a verseny
menetét, szabályait. A győ-

zelmet a győri Vertetics Attila nk.m. szerezte meg, második helyezett lett a tapolcaiak első táblása, a horvát
Srbis Jurika nk.m., bronzérmes Németh Zoltán nk.m.
Örömteli pillanat volt, hogy
a legjobb női játékos díját és
a legjobb tapolcai ifi díját is
Juhász Judit nyerte el. A rapid verseny mellett villámversenyt is rendeztek, melyen a vietnámi To Nath
Minh győzött, a negyedik
helyet pedig a tapolcai
Margl Roland szerezte meg.
A legjobb U10-es játékos
Tóth Barnabás volt. (me)

Az augusztus utolsó, valamint szeptember első napján
zajló, kétnapos nemzetközi
sakk megmérettetést ezúttal
- szakítva a hagyományokkal, nem a Csermák József
Rendezvénycsarnokban, hanem – a Tamási Áron Művelődési Központban rendezték meg. Istvándi Lajos
szakosztályvezetőtől megtudtuk, öt ország, hatvan
versenyzője ült asztalhoz.
Hozzátette, a szakemberek
szerint az utóbbi tíz év legerősebb sakkversenye zajlott Tapolcán, közel húsz
címviselővel, hét nemzetközi mesterrel.
Szombat délelőtt Ács Lajos,
a sakk szakosztály elnöke
nyitotta meg a rendezvényt,
majd a 2019. évi Mureck EU Hatvan sakkozó ült asztalhoz a Tamási Áron MűvelőSakk Ifjúsági Európa- baj- dési Központban
Fotó: Májer Edit
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Jelöltek egy
asztalnál?
- Egy felhívást szeretnék
intézni a választópolgárok
felé, illetve a polgármesteri székért induló jelöltek
irányába – mondta Lévai
József polgármesterjelölt
hétfői tájékoztatóján.

MOZAIK

2019. SZEPTEMBER 20.

Őrzik a hagyományt
Idén sem maradt el a vidám szüreti felvonulás Diszelben

SZŐLŐ ÉS BOR - Az idén
is megrendezték a hagyományos Tapolca-diszeli
szüreti rendezvényt, sok
felvonulóval, még több
- Az elmúlt hetekben történt érdeklődővel.
egy kihívás, amelyre nem
volt válasz, majd utána erre Ezen a szép őszi szombat
egy sörözős üzenet, ami vé- délután is, mint korábban
leményem szerint méltatlan mindig, a templomnál gyüa polgármesteri tisztségért lekeztek a résztvevők. A Tafolyó küzdelemhez. Ezért polcai Fúvószenekar vidám
arra szeretnék emlékeztetni zenéjére indult el a színes
mindenkit, hogy Tapolcán kompánia, a menetben volt
volt egy kialakult gyakorlat, kisbíró, nagy bíró, menyamely a polgármesteri szé- asszony, vőlegény és termékért induló jelöltek számára szetesen vonultak huszárok,
biztosított együttes megjele- iparosok, borlovagok és monési lehetőséget a helyi mé- torosok is.
dia segítségével. Jó lenne, ha
a három jelölt leülhetne egy Az idén is jelentős
asztalhoz egy időben, előre érdeklődés övezte
egyeztetett, akár vitás kér- a Tapolca-diszeli
désekben,
természetesen szüreti felvonulást
rögzített időkerettel. Arra
kérem jelölttársaimat, hogy A műsorban a Basic Tánclegyenek partnerek ebben, a stúdió, a Csobánc Népdaltapolcai médiától pedig azt kör, a Batsányi Tánckérem, hogy biztosítsa a együttes, Bódi Lajos és zehelyszínt és a műszaki hát- nekara, a Tapolcai Musical
teret - fogalmazott Lévai Jó- Színpad és a Monostorapáti
zsef.
(szj) Vegyes kar szerepelt, illetve

Az én városom...

A szőlő és bor diszeli ünnepére sokan gyűltek össze szombaton. Az érdeklődés
megmutatkozott a felvonulók számában és abban is, hogy az utcákon szinte mindenhol kíváncsiskodók nézelődtek
Fotó: Szijártó János
koncertet adott a Rolling
Band zenekar.
Az esti szüreti bálon a Fair
együttes játszott.
A felvonulás kezdetén Sályi

Gyula kisbíró tréfás köszöntője dobta fel a hangulatot. A
művelődési ház udvarán Bakos György, a településrész
önkormányzati képviselője

Átadták a megújult Szentkutat

Gelencsér László
A lenyugvó nap fényében

A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
hogy Tapolca szépsége köszönjön
Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta- vissza róla. Egy címről csak egy
polcáról szép, közlésre alkalmas képet küldjenek, rövid címmel, a
képet készítenie, kérjük küldje el e- szerző nevével ellátva.
-mailban elektronikus címünkre!
A legjobbakat hétről hétre kötapolcai7nap@gmail.com
zöljük.

Hirdetés

Csonka Nándor atya szentelte meg a kutat
Fotó: tl.
Átadták és újraszentelték zetek képviselőit Dobó Zola kis Malom-tó partján ál- tán köszöntötte. A város polgármestere megköszönte a
ló, megújult Szentkutat.
felújításban
résztvevők
Az 18.század végén, a Vén- munkáját és reményét fedek- hegy forrásánál megé- jezte ki, hogy a több száz
pült Szentkút, még a nyolc- éves múlt, legalább ugyanvanas évek közepén, a Tóth annyi jövőt is jelent majd az
József vezette korabeli vá- építmény számára. - A megrosszépítő egyesület közre- újult Szentkút összekötő
működésével került Tapol- kapcsot jelent a hívő és nem
cára és esett át minőségi re- hívő emberek között, hiszen
konstrukción. A barokk stí- önmagában is nagyon szép
lusú építmény állapota és és bárki megcsodálhatja, aki
központi
elhelyezkedése a város ezen részén jár-foegyaránt indokolta a mosta- galmazott Dobó Zoltán.
ni felújítást, amelyet a város A minőségi anyagokkal széfinanszírozott és Bodor Ist- pen felújított és válogatott
ván restaurátor végzett el. dísznövényzettel szakszerűAz átadó ünnepségen meg- en körülültetett Szentkutat,
jelent érdeklődőket, hívőket, Csonka Nándor, a tapolcai
egyházi személyeket, ön- katolikus templom nemrégikormányzati munkatársakat, ben kinevezett plébánosa áltovábbá helyi civil szerve- dotta meg.
(tl)

köszöntötte a szép számú
közönséget, majd Dobó Zoltán polgármester kívánt további jó szórakozást mindenkinek.
(szj)

Házasságkötés
2019.09.06.
Dombi Gábor és
Szigeti Henrietta
2019.09.07.
Szalkai Jennifer Cintia
és Anda Szabolcs
2019.09.07.
Novák Csaba és
Keszthelyi Renáta
2019.09.09.
Varga Cecília
és Kovács József
2019.09.09.
Kenyeres Erika és
Selyem Lajos János
2019.09.12.
Major Balázs és
Kratafila Eszter

Arany fokozat - Balatonalmádiban a Balatoni
Randevú Nyugdíjas Fesztiválon az 50 éves Batsányi
Vegyes Kar Dér Krisztina
karnagy vezetésével nagy
sikert aratott. Programjukat és előadásukat a közönség vastapssal jutalmazta.
A Fesztivál zsűrije a teljesítményt arany fokozatúra
értékelte.

