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Vissza a valóságba
A kirándulás, különö-
sen az erdőjárás sokak 
kedvenc szabadidős te-
vékenysége. Óriási sze-
rencsénkre, a Balaton-
felvidék domborzati 
viszonyai és természeti 
szépségei különösen 
vonzó lehetőséget kí-
nálnak a természet és 
az aktív pihenés kedve-
lőinek.  Ez a szabadidős 
tevékenység egyszerre 
kellemesen fáraszt és pi-
hentet, segít megőrizni 
a test egészségét, ráadás-
ként pedig nagyvonalú-
an enged kívülkerülni a 
hétköznapi gondokon. 
Illetve engedne... Ke-
vés elkeserítőbb látvány 
van, mint egy nagy  
kupac ocsmány ipa-
ri, háztartási hulladék 
a természetbe, vagy a 
kultúrtájba leömlesztve. 
A jelenség minden illú-
ziónkat szertefoszlatja 
az emberi normalitásról. 
Amikor a tavasz szépsé-
gei, illatai a szemét lát-
ványával, sok esetben 
bűzével keverednek, 
az mindig visszaránt 
minket a valóságba... és 
egyre nagyobb szeretet-
tel gondolunk a kutyá-
inkra. Végtére is, egy 
civilizáció fejlettségét az 
mutatja, hogy mikép-
pen viszonyul az álla-
tokhoz./Töreky László/     

A helyi sportélet legnagyobb ünnepe
Juhász Judit, a TVSE Sakk Szakosztály kiválósága lett 2019 legjobb sportolója
Nagyszabású gála alkal-
mával díjazták a tavalyi 
évben kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó, re-
mek eredményeket elérő 
sportolókat és edzőket a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban Feb-
ruár 7-én. A sportgála 
„show-vivője” Horti Gá-
bor volt.

Gyönyörű dekorációval 
varázsolták bálteremmé a 
csarnokot a XIII. Sport-
gálára – Díjátadó ünnep-
ségre és városi sportbálra, 
február első péntekén. 
A konferáló szerepét- 
folytatva a tavaly útjá-
ra indított hagyományt, 
amikor Mezei Dánielt 
kérték fel a szervezők – 
idén Horti Gábor sport-
riporter, kommentátor 
vállalta el. Mellette olyan 
sportolókat köszönthetett 
még Tapolca a gálán, mint 
Hegedűs Dóra, Muay thai 
magyar bajnoki harma-
dik helyezett, többszörös 
nemzetközi verseny győz-
tes, Kempo Európa baj-
nok, világ kupa-győztes, 
illetve Kis Virág tornász, 
többszörös egyéni orszá-
gos bajnok, nemzetközi 
verseny egyéni összetett 
győztes, ifjúsági Európa 

bajnok talajtornász. A 
meghívottak között sze-
repelt még Boczkó Gábor, 
Rédli András és Siklósi 
Gergely párbajtőrvívó is. 
Ők videóüzenetben kö-
szöntötték a díjátadó 
résztvevőit Vancouverből, 
ahol a magyar válogatott 
a férfi párbajtőr Világ-
kupa versenyen mérette 

meg magát. A sport helyi 
ünnepét Dobó Zoltán pol-
gármester nyitotta meg. 
Beszédében kitért arra, 
hogy akarattal és kitartás-
sal el lehet jutni Tapolcá-
ról a „sportvilág tetejére”. 
Köszöntője alatt, a kivetí-
tőkön a TAO támogatók 
neveit olvashatta a hallga-
tóság, akiknek együttmű-

ködésével számos sportot, 
sportolást támogató fej-
lesztés létrejöhetett már a 
városban. 
Az ünnepélyen idén is fo-
tókkal és videókkal színe-
sített kisfilmekkel mutat-
ták be a díjazottakat.
...Folytatás a 7.oldalon A 
Sportgála díjazottjai cím-
mel

A 2019-es évben szép teljesítményt felmutató felnőtt sportolókat, de az utánpótlás 
fiataljait is kitüntették a szervezők. Az idei sportgálát a korábbiakhoz hasonló nagy 
érdeklődés övezte a rendezvénycsarnokban                                                           Fotó: mt

Mintegy 100 ezer forint 
összértékben vehetett át 
tisztálkodó, tisztasági ter-
mékeket a napokban a tapol-
cai Egészségfejlesztési Iroda 
az Egységben Tapolczáért 
Egyesület tagjaitól. 

A hasznos adomány a család-
segítő és a hajléktalanszálló 
munkatársainak közvetítésé-
vel, szociálisan rászorulókhoz 

kerül majd. Mint azt megtud-
tuk, a tisztálkodási termékek 
jelentős része az Egységben 
Tapolczáért Egyesület és a 
Korall Üzletláncot üzemelte-
tő Balikó és Társa Kft. ado-
mányaként érkezett az EFI 
irodába. Az Egészségfejlesz-
tési Iroda az elmúlt időszak-
ban arra kérte a lakosságot, 
hogy adományaikkal segítsék 
a város szociálisan rászoruló 

polgárait, családjait. Amint 
azt Tóth Orsolyától, az EFI 
munkatársától megtudtuk,  
felhívásuk célja várakozásai-
kon felül teljesült, így szoci-
ális partnereiken keresztül, 
hamarosan komoly meny-
nyiségű tisztasági, tisztálko-
dási termékeket oszthatnak 
ki azoknak, akiknek ez nagy 
segítséget jelent a minden-
napokban. /cikk, fotó:tl/

Tisztasági cikkekből álló adomány

„Szeretem, ha 
rend vesz körül” 
Interjú Dr. Iker 
Viktória jegyző-
vel
                   6. oldal

Megújul a gyer-
mekkönyvtár. 
Változások az 
intézmény min-
dennapjaiban
                  4. oldal

Szalagavató 
ünnepségeket 
tartott a város 
két 
középiskolája
                  5. oldal
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Felépült az átjátszó állomás, javult a térerő

Az elmúlt hónapokban 
zajló infrastrukturális 
beruházásról, az azt öve-
ző példaértékű összefo-
gásról a Telenor tervező 
mérnöke, Máté Dorián, 
Dobó Zoltán polgár-
mester, Tóth Bálint ön-
kormányzati képviselő 
és Takács József, a most 
megépült toronynak 
helyszínt adó terület tu-
lajdonosa is pozitívan 
nyilatkozott.

Mint azt a közelmúltban 
elkészült létesítmény nem 
hivatalos átadásán meg-
tudtuk, Diszel lakói egé-
szen a mai napig koránt-
sem voltak elkényeztetve 
a mobilszolgáltatók által 
biztosított lefedettséggel. 
A városrész “rózsadombi 
részén” és a mélyebben 
fekvő területeken ugyanis 
kifejezetten gyenge volt, 
vagy egyáltalán nem volt 

térerő. A szolgáltató háló-
zat-tervező mérnöke sze-
rint, optimális megoldást 
kínált volna egy, a temp-
lomtoronyban elhelye-
zett átjátszó állomás (erre 
országosan is sok példa 
van), ám ezt a lehetősé-
get a diszeli egyházi kép-
viselők nem támogatták. 
A beruházási helyszín 
részben műszaki, részben 
tulajdonjogi problémáit 
végül egy diszeli gazdál-
kodó, Takács József se-
gítő közreműködésével 
sikerült feloldani- tudtuk 
meg. A helyi gazda ugyan-
is nem csak szorgalmazta 
és rendszeres megkere-
séseivel sürgette a beru-
házást, hanem területet, 
gépi és egyéb segítséget 
is biztosított a kivitelezés-
hez saját állattartó telepé-
nek közvetlen közelében. 
Dobó Zoltán polgármes-
ter szerint, Takács József 

területtulajdonos, a beru-
házó Telenor és a város-
rész önkormányzati kép-
viselőjének hozzáállása, 
együttműködése példa-
értékű volt, érzékelhető, 
hogy jó kezekben vannak 
a diszeli ügyek. Diszel ön-
kormányzati képviselője, 
akinek választási ígéretei 
között is szerepelt a helyi 
mobiltelefon és mobil in-
ternetes kommunikációs 
problémák felszámolása, 
tevékenyen részt vett a 
közvetítés, az ügyinté-
zés folyamataiban. Tóth 
Bálint ugyanakkor azt 
nyilatkozta, hogy a be-
ruházás akkor lesz száz-
százalékos, ha a többi 
szolgáltató az ilyen ese-
tekben egyébként meg-
szokott módon, rátelepül 
az oszlopra, hogy ne csak 
a Telenor ügyfelei, hanem 
a többi mobilszolgáltató 
ügyfelei is élvezhessék a 

kitűnő térerőt. A Telenor 
szakembere, Máté Dori-
án rádióhálózat-terve-
ző mérnök a helyszínen 
lapunknak elmondta, a 
szolgáltatás további mi-
nőségi javítása érdekében 
a Telenor igyekszik felszá-
molni a lefedettség fehér 
foltjait, ennek érdekében 
folyamatosan monitoroz-
zák a hálózatot a térség-
ben. Diszelben pedig jó 
partnerekre leltek a fenn-
álló problémák áthidalá-
sára. 
Arra kérdésre, hogy mi-
ként tudnak a diszeliek 
további szolgáltatókat 
rávenni arra, hogy a már 
megépült toronyra “ráte-
lepüljenek”, azt mondta a 
mérnök, hogy leginkább 
azzal, hogy petíciójukkal 
megkeresik a konkurens 
szolgáltatókat, hiszen csak 
rajtuk múlik, a Telenor 
nyitott irányukba. /tl/

Tóth Bálint képviselő szerint a fejlesztés akkor lesz 
végleges, ha a többi szolgáltató is lép            Fotó: tap.tv

Az átjátszó állomás építése magánterületen is több tíz-
milliós beruházást jelentett a Telenornak   Fotó: archív

Az integráció csődöt 
mondott Magyarorszá-
gon, ideje a hazai isko-
lákban egyre gyakoribb 
antiszociális viselkedés-
nek gátat szabni- szor-
galmazta minapi tapol-
cai sajtótájékoztatóján  
Eszli István. 

A Mi Hazánk Mozgalom 
megyei elnöke arról is 

beszámolt, hogy június 
negyedikén a párt tagjai, 
szimpatizánsai Genfbe 
utaznak, hogy ott méltó 
módon bemutassák, mi-
lyen súlyos tragédiát szen-
vedett el, mire emlékezik 
az ország 2020-ban, a tria-
noni békediktátum aláírá-
sának 100. évfordulóján.
– Az elmúlt évtizedekben 
minden eredmény nélkül 

több száz millió forintot 
költöttek el a mindenko-
ri kormányzatok az in-
tegrációra, gyakorlatilag 
minden eredmény nélkül 
- hangsúlyozta az elnök, 
aki szerint a szegregáció 
“bizonyos formáinak” 
alkalmazása ma már el-
kerülhetetlen. – Pártunk 
álláspontja szerint, az 
antiszociális, beilleszked-
ni nem tudó, vagy nem 
akaró diákok ellen fel kell 
lépni! Ennek meg kell 
történnie annak a nor-
málisan viselkedni képes 

többségnek az érdekében, 
akik miattuk hátrányt 
szenvednek, gyakran is-
kolájuk, lakóhelyük elha-
gyására kényszerülnek. És 
nem szabad úgy tennünk, 
mintha a probléma csak 
az ország egyéb területein 
lenne jelen, hiszen Tapol-
ca és Sümeg térségében is 
előfordul - állítja a megyei 
pártelnök, aki szerint a 
probléma kezeléséhez jó 
szakemberekre és számos 
tanintézményben cigány 
származású pedagógusok-
ra lesz szükség. /tl/

Régi problémát sikerült orvosolni összefogással Tapolca-Diszel városrészben 

A Mi Hazánk az iskolai 
szegregáció mellett
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„…Búcsúzom Szabó Csabától, 
akinek földi halála mélyen 
megrendített…”

Van egy hiede-
lem az ember-
ben, hogy ha jó, 
tisztességes, sze-
reti a családját, 
az embereket, 
nem bánt senkit 
és békességes, 
akkor egy har-
monikusan ve-
zetett élet után 
ágyban, párnák 
között, viszony-
lag könnyedén, 
jó időben, jó-
kor távozik el 
a földi életből. Van egy hiedelem, hogy itt a 
földön rend van, a dolgok rendben zajlanak. 
Legalábbis nálam, vagy a környezetemben. A 
rossz csak messzire, tőlem nagyon távol törté-
nik és nem tisztem azon gondolkodni, miért. 
Biztos oka van annak, csak én nem tudom. 
Minden katasztrófa, járvány, halál messze el-
kerül, mert akarom, mert segít az Isten, vagy 
valami rendezett energia, erő. Igazán rossz 
velem és szeretetteimmel nem történhet, ez 
nem lehetséges. S amikor közelembe csap le a 
halál hirtelen, akkor széttörik ez a hiedelem. 
Megint és újra. Úgy tűnik játszik a Sors, a Te-
remtő az emberrel. De minden nagy veszte-
ségnél egy időkapu nyílik meg a lelken. Elfog 
a szédítő mélység, a világegyetem hatalmassá-
gának szele beköszön a földi lét törékenységé-
be. Eltűnnek a fogódzók, új hangok, új terek, 
új dimenziók kavarognak. Megérint a mélység 
és magasság. Hirtelen összezavarodik az ed-
digi fontossági sorrend az életben, régebben 
hangsúlytalan emlékek színesen feldobódnak, 
lényeges események elsüllyednek, szavak me-
revednek ki, amelyeket utoljára mondtál neki, 
és amit ő mondott neked. Elfoszlik minden, 
ami eltakarta azt az arcot, amit most olyan 
elevenen megsejtesz lelked mélyén, ámde ezt 
paradox módon, élőben, fizikai módon már 
nem látod a földi életben. És érteni véled újra, 
hogy milyen nagy lehetőség az ÉLET, az ÉLE-
TED, az ÉLETEM, az ÉLETÜNK, aminek kis 
szeletkéit itt a földön megéljük. És újra meg-
kérdezi a Teremtő tőlem: „Így is? Így is akarsz 
részt venni ebben a táncban? Hogy nem tudod 
mi lesz a földi vége? Akarsz hinni bennem any-
nyira, hogy járod velem a táncot? Hagyod ve-
zetni magadat? Úgyis, hogy nem ismered a ko-
reográfiát? Hiszed-e hogy az én tudtom nélkül 
egy veréb sem esik a földre? Elhiszed-e, hogy 
minden szál hajatok számon van tartva?” Át-
hatolnak-e megrendülés időzsilipjén a szavak? 
„Ne féljetek! Többet értek ti a verebeknél!” 
Mt10,31
Búcsúzom Szabó Csabától, akinek földi halála 
mélyen megrendített. Egyik utolsó találkozá-
sunk közben azt mondtam neki, hogy édes-
apámra emlékeztet, aki csendes, jólelkű és 
mindenkit szerető, segítő ember, igazi szent-
életű apa és férj volt. És hogy rá hasonlít. Csaba 
zavartan és szerényen hárította el a dicséretet. 
Én mégis azt mondom: „Csaba te Isten embere 
voltál itt a földön, Legyen utazásod odaát iga-
zi öröm, és segíts családodnak elviselni a Föl-
det..., nélküled. Isten áldjon és szeressen egész 
családoddal örökkön örökké!” 
/Kiss Katalin/

2020. február 14-én, Va-
lentin napon Tapolcán, 
a Szent Erzsébet Óvoda 
nagytermében Dr. Mun-
kácsi János és felesége, 
Bea tartott előadást a hű-
ségről, kitartásról a Há-
zasság Hete keretében. 
Az eseményre a tapolcai 
Római Katolikus Plébá-
nia, a Veszprémi Érsek-
ség Családpasztorációs 
Irodája, a Szent Erzsébet 
Óvoda és a Reményforrás 
Egyesület együttműködé-
sének köszönhetően ke-
rülhetett sor.

Az előadás házigazdái, Sö-
tét Béla és Csilla üdvözöl-
ték a meghívást jelentős 
létszámban elfogadó há-
zaspárokat, majd Csonka 
Nándor római katolikus 
plébános köszöntötte a je-
lenlevőket. Rámutatott, 
mennyire fontosak a ta-
núságtételek, életünkkel, 
házasságunkkal is evan-
gelizálunk. Három bűvös 
szóra is felhívta a figyel-
met, amelyek segíthetik az 
életünket, ezek a kérem, a 
köszönöm és a bocsánat. 
Dobó Zoltán polgármester 
is jelen volt a rendezvé-
nyen, arról beszélt, keres-
sük a házastársunkban a 
jót, az értéket, amire „pon-
tot tudunk adni”.
Az est előadói Balatonfü-
redről érkeztek, öt gyer-
meket nevelnek. Rövid 
bemutatkozás után tartal-
mas, teológiai keretek közé 
zárt, a mindennapi életből 
merített példákkal alátá-
masztott előadást tartot-
tak. A házaspár rávilágított 
a Biblia, a Szent Család, 
Isten végtelen szeretete és a 
házaspárok közötti hűség, 
illetve a hűtlenség közötti 
összefüggésekre. Munkácsi 
János és Bea előadása len-
dületes, érdekfeszítő volt, 
mély gondolatokat tartal-
mazott, amit humorral is 
tudtak fűszerezni.
Mondandójuk elején le-
szögezték, hogy nem tanú-
ságtételt tesznek, mert szá-
mukra a hűség mindig is 
egyértelmű és sérthetetlen 
volt. Előadásuk alappillére 
a házassági meghívójukon 
szereplő Stendhal idézet:
„ Mi nem hirdetjük fen-
nen, hangos szóval,
csak te, csak én, örök és 
holtomiglan,
Mi megpróbálunk csend-
ben boldogok lenni,

Lelkünk mélyén őszintén, 
igazán szeretni.”
Hűségről beszélni – állás-
pontjuk szerint – csakis 
teológiai keretek között 
lehet és érdemes. A hűség 
megrendülésének alapja 
két ember között nem más, 
mint a bizalomvesztés. 
Itt el is érkeztünk a Biblia 
első oldalaira, az első em-
berpárhoz, akik kísértésbe 
estek. Isten végtelen sze-
retetéből fakadt a tilalom, 
vagyis az, hogy az édenkert 
közepén álló fáról nem 
ehettek. De jött a kígyó ra-
vaszságával és fondorlatá-
val, amely kételyt ébresztett 
bennük. Itt rendült meg, 
majd a tiltott gyümölcs 
elfogyasztásával veszett el 

Isten és ember között a bi-
zalom. Ez a bizalomvesztés 
csakis a keresztáldozattal 
állt helyre. Az előadók fel-
hívták a figyelmünket arra, 
hogy nekünk, embereknek 
mennyire könnyebb dol-
gunk van. Mennyivel ke-
vesebb áldozatot kell hoz-
nunk: csak figyelmet, időt 
kell fordítanunk egymásra, 
vagy éppen valamiről le 
kell mondanunk.
A hűtlenség kialakulásá-
nak okát nem a társada-
lomban, nem a makro, 
hanem a mikrovilágban, 
vagyis az egyénben látják. 
Itt már nemcsak a teoló-
giai, hanem a történelmi 
összefüggésekig is eljutot-
tunk. A francia forradalom 
a vallást, a társadalmat, 
fokozatosan az egyént is 
leépítette, tönkre tette. A 
XXI. század emberének 
egyedül kell felépítenie ön-
magát, segítség nélkül kell 
megkeresnie a lehetőségeit, 
az úját ahhoz, hogy mi-
képp fogadja be Istent, és 
építse fel hitét. Hit nélkül 
az ember nem tudja sor-
sát megfelelően irányítani, 
nem ismeri meg a feltétel 

nélküli  elfogadást,  szere- 
tetet.  Hit  nélkül  csak  az 
emberi  akarat,  gondolko- 
dás marad, amellyel sorsát, 
életét  irányítani  tudja.  Ez 
nem elegendő ahhoz, hogy 
a  megfelelő  bizalom  fenn- 
maradjon  házastársunk, 
vagy  a  másik  ember  iránt. 
A  mai  ember  jellemzője 
az, hogy úgy érzi, mindent 
lehet  és  mindent  szabad, 
mindent  akar  magának, 
ami  szintén  romboló  ha- 
tással  van  két  ember  kap- 
csolatára.
Ma már nem léteznek nagy 
szociális  hálók,  nagycsa- 
ládok,  amik  segítették  a 
régmúltban  az  embereket 
a mindennapi nehézségek- 
kel megküzdeni. Segítettek 
a család összetartásában, a 
felmerült  problémák  meg- 
oldásában.  Barsi  Balázs 
atyát  idézték,  mely  szerint 
a mai ember fél a definíci- 
óktól. Ilyen definíció ma az
„egyszülős család”. Az elő- 
adók határozott álláspontja 
az  volt,  hogy  ez  nem  lehet 
modell. Példa a Szent Csa- 
lád, József igaz ember volta, 
Mária feltétel nélküli aláza- 
ta.  Mindketten  elfogadták 
Isten akaratát és családban 
nevelték fel Isten fiát. 
Sokan  keresnek  kalandot, 
ha  úgy  érzik,  megfakult  a 
házasságuk,  pedig  érdemes 
és  szükségszerű  a  kapcsola- 
tot  folyamatosan  felfrissíte- 
ni,  ápolni.  A  házaspár  arra 
hívta  fel  a  figyelmet,  hogy 
a  hűségben  a  szépséget  kell 
keresni  és  ezt  kell  hangsú- 
lyozni. Végül, de nem utolsó 
sorban  közösen  elmondták 
az  egyházi  esküvő  fogada- 
lomtételét  és  arra  buzdítot- 
ták  a  hallgatóságot,  hogy 
minden  mondatát  gondol- 
ják át és éljék meg újra a fo- 
gadalmukat.
Életük  vezérfonalát  lélek 
gyümölcse: a szeretet, öröm, 
békesség,  türelem,  szelíd- 
ség, önmegtartóztatás adják, 
ezek  egymást  is  táplálják. 
Azzal  búcsúztak  el  a  részt- 
vevőktől,  hogy  a  társukban 
találják meg önmagukat!
Nándor atya végezetül meg- 
osztotta  egy  tapasztalatát, 
amelyben  a  Jóistent  is  se- 
gítségül  híva  sikerült  egy 
házasságot  megmenteni, 
elmondta,  bátran  hívjuk  az 
életünkbe  Őt,  Vele  együtt 
hordozzuk a házasságunkat, 
majd  megáldotta  a  résztve- 
vőket!
Zsikláné Mátyás Eszter

A Munkácsi házaspár előadása 
a Házasság Hetében Tapolcán

Sokan keresnek 
kalandot ha úgy 
érzik megfakult 
a házasságuk, 
pedig
érdemesebb  
kapcsolatunkat
felfrissíteni, 
ápolni

Az előadók rávilágítottak a házaspárok közötti hűség, 
illetve a hűtlenség közötti összefüggésekre
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Miklósa Erika és Horváth 
István operaénekesek 
koncertje teltházat ered-
ményezett és nagy sikert 
aratott Tapolcán.  A Fil-
harmónia szervezésében 
létrejött hangversenynek  
a Tamási Áron Művelődé-
si Központ adott otthont 
az elmúlt héten. A zenei 
eseményen a két nagysze-
rű hazai előadóművész 
mellett, a Járdányi Pál ze-
neiskola egyik tehetséges 
tanulója, Magi Bernadett 
hangját is megismerhette 
a közönség.

A hazai és nemzetközi kar-
riert egyaránt magáénak 
tudó Miklósa Erikát aligha 
kell bemutatni a zenera-
jongóknak, hi-
szen az idén 50 
éves énekesnő 
az ország egyik 
l e g i s m e r -
tebb kolora-
túr szopránja, 
Magyarország 
zenei életének 
Liszt Ferenc-
díjas nagykö-
vete, számos hazai és kül-
földi elismerés birtokosa. 
A felsoroltakon túl pedig 

végtelenül kedves és színes 
egyéniségét dicsérik azok, 
akik a zenei színpadokról, 
vagy éppen azon kívül is-
merik őt. Előadó partne-
re, régi barátja,  Horváth 
István 1980-ban született 
Pécsett, tanulmányait har-
monika, zongora, vala-
mint gitár szakon kezdte, 
énekművészi diplomát a 
Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karán szerzett. 
Jelenleg a Magyar Állami 
Operaház vezető tenorja, 
aki szintén komoly nem-
zetközi karriert mondhat 
magáénak. Horváth Ist-
ván nem csak az éneklés, 
de a harmonika mestere 
is. Hangszerét- mint azt 
megtudhattuk-  baráti ösz-

szejöveteleken 
is gyakran elő-
vette a részt-
vevők nagy 
örömére. A 
közelmúltban, 
Miklósa Eri-
ka és mások 
társaságában 
zajló kellemes 
hangulatú bo-

rozás közben született meg 
az ötlet, hogy mi lenne, ha 
a harmonikával kísért ope-

ra, operett és népdalokat 
nem csak szűk baráti kör-
ben, hanem a hazai zenei 
színpadokon is bemutat-
nák. Az elképzelés meg-
valósult, több hazai város 
mellett, a tapolcai koncer-
ten is sorra csendültek fel  
Kálmán Imre, Puccini, Bi-
zet, illetve Erkel Ferenc hí-
res nagy áriái, vagy éppen 

Kodály Zoltán átiratában,  
A csitári hegyek alatt…,  
természetesen az előadók-
tól megszokott magas szín-
vonalon. Két dal között, 
Miklósa Erika közvetlen, 
kedves stílusában az éne-
kesnő életpályájának, kar-
rierjének fontos epizód-
jait, felemelő, vagy éppen 
megmosolyogtató törté-

néseit is megismerhette a 
helyi közönség. Ahogy egy 
járdányis zeneiskolás lány 
énekprodukcióját is hall-
hatta a publikum.  Magi 
Bernadett egy szép Mozart 
dallal örvendeztette meg 
a közönséget. A fiatal höl-
gyet felkészítő tanára, Ta-
kácsné Németh Magdolna 
kísérte zongorán./tl/

Harmonika kísérettel szólalt meg a Hazám, hazám

Miklósa Erika és Horváth István kettőse nagy sikert aratott Tapolcán            Fotó: tl

Az 1970-es évek elejétől 
Tapolcán élő Nagy Lajos-
né, Annus néni (születési 
ideje: 1930.02.14.) tavaly 
még virágot árult a tapol-
cai piacon. A kedves, mo-
solygós nyugdíjas hölgy 
a napokban ünnepelheti 
90. születésnapját. Ott-
honában köszöntötte őt a 
minap a város két alpol-
gármestere.

Az ünnepeltet egy csokor 
virággal és Magyaror-
szág kormánya üdvözlő 
oklevelének átadásával 
köszöntötte Puskás Ákos 
és Pass Sándor. Mint azt 
az ünnepelttől megtud-
tuk, a vasúton dolgozó, 
de akkoriban viszonylag 
sokat betegeskedő férjével 
1970-ben költöztek szü-
lőfalujából, Nemesvitáról 
Tapolcára, hogy a városi 
kórház közelében, annak 
biztonságában élhessék 
mindennapjaikat. Annus 
néni 19 évesen tanulta ki a 
varrónői mesterséget, elő-
ször egy veszprémi üzem-
ben, majd később ottho-
nában vállalt munkákat. 

1954-ben ment férjhez, 
két lánya közül az egyik 
tragikus módon már 9 
évesen, agyvelőgyulladás-
ban meghalt. A tapolcai 
hölgy férjével dolgosan 
élték mindennapjaikat, 
munkahelyükön kívül, 
nagy területen virágot ter-
meltek, azokat piacokon 
árulták, hogy jobb életkö-
rülményeket biztosíthas-
sanak a családnak. Anna 
néni jelenleg lánya gon-
doskodását élvezi Vörös-
marty utcai otthonában. 

Ma is nagy kedvvel ápolja 
virágait, növényeit, persze 
jelenleg már csak a ház 
körül, a kiskertben. Televí-
ziót nem néz, azonban ol-
vasni nagyon szeret, a Nők 
Lapját, a Tapolcai Újságot 
és szakkönyvek lapjait 
nagy kedvvel forgatja sza-
badidejében. Nagy Lajos-
né  90 éves születésnapját 
rokonai, unokái körében 
ünnepli a napokban. Még 
sok egészségben megélt 
évet kívánnak neki a Ta-
polcai Média dolgozói! /tl/

Anna néni betöltötte 90. életévét, 
otthonában köszöntötte a város

Pass Sándor alpolgármester egy csokor virággal
köszönti Annus nénit                                           Fotó: tl

Szűk baráti 
körben
született meg 
az ötlet, amely 
a közönségnek 
is tetszett

23 millió forintos beru-
házással, az elkövetkező 
mintegy hat hónapban 
megújul a  Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum 2. 
emeleti gyermekkönyv-
tár részlege. Az ideigle-
nes átköltöztetés, majd az  
építési munkálatok miatt 
kettő hétig nem lesz láto-
gatható az intézmény. 

A gyermekkönyvtár feb-
ruár utolsó szombatján 
még látogatható, utána 
már nem, hiszen  március 
3-14-e között költözik a Fő 
tér 11-be (volt játékbolt). 
Az új, ideiglenes  helyen 
március 17-én nyitnak. A 
Batsányi utcai Wass Albert 
könyvtár - a nagy zajjal 
járó bontási, építési mun-
kák ideje alatt - március 
28-al bezárja kapuit és vár-
hatóan április 14-én lesz 
ismét látogatható. Mint azt 
Dr. Décsey Sándor igazga-
tó lapunknak elmondta, a 
gyermekkönyvtár hat hó-
napig tartó belső átépítésé-
re, megújítására azért van 
szükség, mert a jelenlegi 
válaszfalak, a térkiosztás 

nem felel meg a használat 
igényeinek, kevesebb he-
lyiségre, de nagyobb egy-
befüggő térre van szükség. 

A kicsi szétszabdalt terek 
helyett egy 170 négyzet-
méteres könyvtártermet 
nyer az intézmény, de 
egyéb átalakítások mellett, 
új könyvtári bútorzattal is 
gazdagodik majd. A beru-
házást a TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00258 pályá-
zati projekt teszi lehetővé. 
A könyvtár az így elnyert 
18.4 millió forint pályázati 
forrás mellé 4.6 millió fo-
rintot kapott a város költ-
ségvetéséből céljai megva-
lósítására. /tl/      

Költözik, mert megújul 
a gyermekkönyvtár

A városi könyvtár 
működését csak 
rövid ideig
akadályozza a 
gyermekkönyvtár 
felújítása,
ideiglenes 
elköltözése
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Ünnep a nagy megmérettetés előtt 

Február 8-án este a Bat-
sányi János Gimnázium 
és Kollégium két végzős 
osztálya tanulóinak ün-
neplőire került fel a kö-
zépiskolai évek közelgő 
befejezését jelentő szalag. 
A 2019-2020-as tanév 
szalagavató ünnepségét 
és bálját a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban 
tartotta a tapolcai kö-
zépiskola. Az eseményen 
a tanintézmény pedagó-
gusai, diákjai, a szülők, 
hozzátartozók mellett, 
hagyományosan a város 
és a térség önkormány-
zati, illetve országgyűlési 
képviselői is részt vettek.

A Himnusz hangjait kö-
vetően, a 11. évfolyam ta-
nulóinak nevében, Ihász 
Dominika szólt a végző-
sökhöz, majd Varga Ti-
borné, a  gimnázium igaz-
gatója köszöntötte a 12.A, 
illetve 12.B osztály idén 
érettségiző diákjait. Be-
szédében a jövőre vonat-
kozó jókívánságok mel-
lett, arra is figyelmeztette 
a tanulókat, hogy ugyan 
célegyenesbe fordultak 

a gimnáziumi érettségi 
megszerzésének útján, de 
tanulni ma már egész éle-
ten át szükséges. – Hogy 
eredményesek legyetek az 
életben, élnetek kell azzal 
a tudással, tapasztalattal, 
amellyel a gimnázium 
felruházott benneteket, 
de azzal a munícióval is, 
amelyet szüleitektől kapta-
tok. Sok nehézséggel talál-
koztok majd és sok sikert 
értek el a jövőben, de ne 
felejtsétek el, hogy bár a 
gimnáziumi évek hama-
rosan véget érnek számo-
tokra, de tanulni holtig 

kell- hangsúlyozta az igaz-
gatónő, majd Arany János 
örök gondolatait ajánlotta 
a végzősök figyelmébe: 
“Legnagyobb cél pedig, itt, 
e földi létben, Ember lenni 
mindég, minden körül-
ményben”. Dobó Zoltán a 
város nevében, személyes 
életének tapasztalatait is 
megosztva látta el szóbeli 
útravalóval a végzős osz-
tályokat. A polgármester 
arra biztatta a tanulókat, 
hogy merjenek kezdemé-
nyezők lenni, mindent a 
lehető legjobb tudásuk 
szerint megcsinálni, mert ezáltal lehetnek mindig 

többek és többek az élet-
ben. – Soha nem tudha-
tod, hogy az a tudás, amit 
valamikor megszereztél, 
mikor fogja a javadat 
szolgálni, mikor segít át a 
nehézségeken- fogalma-
zott. Ugyanakkor arra is 
kérte a tanulókat Dobó 
Zoltán, hogy becsüljék 
meg szüleiket, hallgassa-
nak rájuk, hiszen ők azok, 
akik tapasztalataikkal se-
gíthetik őket a minden-
napokban, döntéseikben, 
akik a biztos pontot jelen-
tik számukra az életben. 

A beszédek után Varga 
Tiborné igazgató, majd 
Tóth Gabriella és Bárkáné 
Mátrai Judit osztályfőnö-
kök feltűzték a 12.A és a 
12.B osztály tanulóinak 
ünneplőire a szalagot, 
majd  Szabó Nikoletta 
12.B osztályos tanuló bú-
csúzott a végzősök nevé-
ben. Később Szalai László 
a szülői munkaközösség 
elnökének nyitó gondola-
taival, majd a végzős fiúk 
és lányok látványos kerin-
gőjével megkezdődött a 
Batsányi gimnázium sza-
lagavató bálja. /tl/

Varga Tiborné igazgató Tóth Gabriella osztályfőnöknek 
tűzi fel a szalagot                                                      Fotó: mt

A szalagavató bál legszebb pillanatai                        Fotó:mt

Öt osztály és számos 
szakma végzős tanulói, 
továbbá az érettségire 
felkészítő osztály diákjai 
készülhetnek záróvizs-
gáikra a Széchenyi István 
Baptista Középiskolá-
ban. A tapolcai tanintéz-
mény idei szalagavató 
ünnepségének, az elma-
radhatatlan végzős báli 
táncnak a városi rendez-
vénycsarnok adott ott-
hont február 14-én.

Osztályfőnökeik vezetésé-
vel vonultak be a széche-
nyis osztályok a csarnok 
küzdőterére, hogy hozzá-
tartozóik, pedagógusaik 
és a város képviselőinek 
jelenlétében felkerülhes-
sen öltönyeikre, kosztüm-
jeikre az elmúlt tanulmá-
nyi  éveket jelképező és a 
közelgő vizsgákat előre-
vetítő kis szalag. A 12.A 
informatika, turisztika, 
vendéglátóipari szakgim-
názium végzős osztálya 
Mészáros Tímea osztály-
főnökkel, a 11.B cukrász, 
központi fűtés- és gáz-
hálózat szerelő osztály 

Szennyai Mária osztály-
főnökkel, a 11.C szerke-
zetlakatos és eladó osztály 
Varga Tibor osztályfőnök-
kel, a 11.D osztály szakács 
és pincér tanulói Kamondi 
Roland osztályfőnökkel és 
a 13.G érettségire felkészí-
tő osztály Hargitai Andrea 
osztályfőnök vezetésé-
vel sorakozott fel. A osz-
tályfőnökök ünneplőire 
Szipőcs Csabáné és Anda 
Lajos igazgatóhelyette-
sek tűzték fel a szalagot, 
a tanulók osztályfőnöke-

iktől kapták meg azt. A 
végzősök osztályfőnökei 
nevében Hargitai Andrea 
tanárnő az Apa kincse 
című perzsa mesével, s 

vele a jótettek halasztha-
tatlanságának életreszóló 
tanulságával ajándékozta 
meg a tanulókat. Vellai 
László igazgatóhelyettes 
viszont egy örömteli be-
jelentéssel kezdte ünnepi 
beszédét, miszerint Ruzsa 
Kristóf központifűtés - és 
gázhálózat szerelő tanuló 
a Szakma Sztár elődöntő 
versenyében továbbju-
tott, így a továbbiakban 
Kristóf egyedül képvisel-
heti Veszprém megyét a 
rangos tanulmányi ver-
senyen. Az idén búcsúzó, 
szakmai, illetve érettségi 
vizsgára készülő diá-
koknak azt üzente Vellai 
László, hogy a vizsgák 
és a felnőtté válás küszö-
bén gondoljanak szüleik, 
nagyszüleik áldozatválla-
lására, türelmére, feltétel 
nélküli szeretetére, amely 
a helyes úton tartotta 
őket a rosszabb napokon 
is. – Mi, itt Széchenyiben 
igyekeztünk olyan embe-
reket nevelni belőletek, 
akik számára a tudás, a 
becsület és a tisztesség az 
igazi érték, a szigor mö-

gött pedig mindig ott volt 
a jobbító szándék, a segí-
teni akarás- hangsúlyozta 
az igazgató. Dobó Zoltán a 
város nevében szólt a vég-
zősökhöz. – A mai nap 
felkerül ruháitokra egy kis 
szalag, amely a méreténél 
sokkal jelentősebb dolgot 
szimbolizál. Ez a szalag 
jelenti a birtoklását mind-
annak, amit a mai napig 
önmagatok erejéből elér-
tetek, amit gondoskodó 

szüleitektől, tanáraitok-
tól kaptatok. A mai nap-
tól arra is lehetőségetek 
adódik, hogy megmu-
tassátok, hogy a „nekem 
jár, mert megérdemlem” 
gondolatot megtöltsétek 
tartalommal, hogy bizo-
nyítsátok, érdemes volt 
bennetek bízni, érdemes 
volt mindazt megtanul-
ni, amit iskolátok adha-
tott- fogalmazott a pol-
gármester. /tl/

Hamarosan szakmát szereznek - A Széchenyi középiskola 
öt osztálya készülhet idén a záróvizsgákra

A batsányis gimnáziumi évek hamarosan véget érnek, de a diákok előtt még ott az érettségi vizsga

2016 - 2020

Mészáros Tímea osztályfőnök és Frigyik Regina(12. A.) 
Ők az  informatika, turisztika, vendéglátóipari szak-
gimnáziumi osztály végzősei                                                            Fotó:tlVellai László 

igazgatóhelyettes: 
a szigor mögött 
mindig ott volt a 
jobbító szándék,
a segíteni akarás
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Dr. Iker Viktória korábbi 
aljegyző személyében, ez 
év január 15-től új jegy-
zője van Tapolcának. Azt 
mondja, a közeljövőben 
elsősorban a hivatal bel-
ső szervezeti felépítésén 
változtat, hogy a koráb-
binál hatékonyabbá, gör-
dülékenyebbé válhasson 
az ügyintézés. Szabad-
idejében egyébként nagy 
kedvvel sportol, olvas, 
kirándul, ám ezekre a 
kellemes tevékenységekre 
hivatalba lépése óta szin-
te alig maradt ideje. 

Iker Viktória Ajkán szüle-
tett 1984-ben. Az általános 
iskolát és a gimnáziumot 
Sümegen végezte, majd 
a győri Széchenyi István 
Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán szerzett 
jogi diplomát. Ezután rög-
tön a közigaz-
gatásban he-
lyezkedett el. 
2014. májusá-
tól a Tapolcai 
Közös Önkor-
mányzati Hi-
vatal köztiszt-
v i s e lőj eként 
d o l g o z o t t , 
néhány évig 
önkormány-
zati ügyinté-
zőként, majd 
mint irodave-
zető tevékeny-
kedett. 2017. 
júniusától töl-
tötte be a Hivatal aljegyzői 
tisztségét. Mint arról a vele 
készült interjúban beszélt, 
ezen évek alatt igyekezett 

az elméletben megszer-
zett tudást a gyakorlati 
életben is kamatoztatni.   
- Megtiszteltetés, nagy ki-
hívás, s még nagyobb fe-
lelősség, hogy jegyzőnek 
választottak, hisz olyan 
feladatokkal, megméret-
tetésekkel kell mostantól 
szembenéznem, melyek 
valóban komoly kihívást 
jelentenek - hangsúlyozza, 
de véleménye szerint nem 
mindegy az sem, hogy mi-
lyen körülmények között 
zajlik a mindennapi hiva-
tali munka.  
- Fontos számomra a pre-
cizitás, szeretem, ha rend 
vesz körül. Hivatalba lé-
pésemmel egyidejűleg 
számos megoldandó fel-
adattal kerültem szembe, 
melyeket igyekeztem, s 
igyekszem a jövőben is 
lelkiismeretesen, a válto-

zásokra, a fej-
lődésre való 
nyitottsággal, 
tudásom és 
lelkiismeretem 
szerint ellát-
ni. A hivatal 
belső szerve-
zeti felépíté-
sében szeret-
nék a jövőben 
v á l t o z t a t n i , 
gondolok itt 
elsősorban a 
m u n k a k ö r i 
feladatok cél-
szerűbb szét-
osztására. Re-

ményeim szerint, ezáltal 
válhat hatékonyabbá, gör-
dülékenyebbé a hatósági 
és önkormányzati feladat-

ellátás. Ahogy ezt koráb-
ban is tettem, igyekszem 
kollégáimmal jó kollegi-
ális kapcsolatokat kiala-
kítani, mert meglátásom 
szerint, hosszú távon csak 
ez visz előre. Nem mind-
egy, s ezt személyesen is 
megtapasztaltam, hogy az 
ember egy olyan munka-
helyre megy be dolgozni, 
ahol nyugodt és „baráti” 
légkör veszi körül, vagy 
épp az ellenkezője, hisz ez 
nagymértékben befolyá-
solja a munka minőségét- 
vallja. Dr. Iker Viktória 
azt a közkeletű tévhitet is 
igyekszik eloszlatni, hogy 
egy jegyző minden prob-
lémát képes orvosolni, 

hiszen mint mondja, a 
jegyző sem kompetens 
mindenben. - Kollégá-
immal együtt igyekszem, 
hogy a közigazgatási fel-
adatok a jogszabályok 
által meghatározott ke-
retek között magas szín-
vonalon, a rendelkezésre 
álló erőforrások hatékony 
kihasználásával, az ügy-
felek megelégedettségére, 
a határidők betartásával 
ellássuk. Jegyzőként ter-
mészetesen kiemelt fel-
adatomnak tekintem a 
törvényesség biztosítását, 
a polgármester és a kép-
viselők tevékenységének 
szakmai segítését. Fontos, 
hogy az állampolgárok 

kéréseikkel, panaszaikkal 
megtaláljanak, igyekszem 
azokat kivizsgálni, lehe-
tőség szerint a felmerült 
problémákat megoldani. 
Tekintettel arra, hogy Sü-
megről származom, fon-
tos számomra, hogy a te-
lepülést minél hamarabb 
és teljeskörűen megismer-
jem. Már aljegyzőként is 
számtalanszor tapasztal-
tam, az állampolgárok egy 
része a jegyző személyé-
ben azt az embert látja, aki 
képes olyan problémákat 
is megoldani, amelyeket 
más nem. Ha már több 
kört futottak egy ügyben, 
s kapukba ütköztek, végső 
mentsvár a jegyző, akitől a 
problémájuk megoldását 
várják.  Sajnos ez egyál-
talán nem így van, hisz a 
jegyző hatásköre sem ter-
jed ki mindenre, sőt egyre 
kevesebb dologra, de ettől 
függetlenül várom, s igyek-
szem segítséget nyújtani a 
hozzám forduló állampol-
gároknak- hangsúlyozza. 
A hivatali munka gyakor-
lása mellett, az aktív pi-
henés a korábbinál is fon-
tosabb, legalábbis annak 
kellene lennie. - Szabad-
időmben szeretek olvas-
ni, sportolni, kirándulni. 
Sajnos az utóbbi időben 
szabadidőről nem igazán 
beszélhetek, ugyanakkor 
bízom abban, hogy az idő 
előrehaladtával talán több 
lehetőségem nyílik az ak-
tív pihenésre- árulta el la-
punknak Dr. Iker Viktória, 
Tapolca város jegyzője. 
/Töreky László/

Dr. Iker Viktória: Szeretem, ha rend vesz körül...

Január közepétől Dr. Iker Viktória látja el a jegyzői 
feladatokat Tapolcán                                                    Fotó:mt

Hatékonyabbá, gördülékenyebbé tenné az önkormányzati feladatellátást

Fontos számára 
a precizitás, 
szereti, ha rend 
veszi körül, a 
feladatokat jó 
munkalyi
légkörben 
igyekszik
megoldani
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A Giro d’Italia a környé-
ken és Tapolcán is áthala-
dó szakaszát járta körbe 
ötven kerékpáros vasár-
nap.

A Bakony 200 szervezői 
által életre hívott, tapol-
cai Giro d’Italia Grande 
Partenza, azaz a „Nagy 
Rajt” bringatúra az olasz 
kerékpáros körversenyt 
hívatott népszerűsíteni 
vasárnap délelőtt, mely-
nek május 11-i, harmadik 
magyarországi szakasza 
Tapolcán is áthalad majd. 
A nagyjából harminc ki-
lométeres távra helyből, 
a környékből és távolabbi 
településekről is érkez-
tek. Gyönyörű, tavaszi 
időben gyülekezett a tíz 
órai rajt előtt a lelkes ke-

rékpáros csapat, akik a 
Giro Tapolcát elhagyó és 
a városba bevezető szaka-
szokat érintve tettek egy 
kört a Hegymagas – Szig-
liget – Badacsonytörde-
mic - Badacsonytomaj – 

Káptalantóti – Gyulakeszi 
– Tapolca útvonalon. A 
túra alatt a Fő téren lehe-
tősége volt bárkinek segí-
teni - Hoffman Valentina 
gyógykezelésére gyűjtöt-
tek adományt./me/

A Giro útvonalát tesztelték

A Giro túra rajtja Tapolcán, a Fő téren             Fotó: me

Tapolcai úszólányok érmei
Két tapolcai tehetséges 
fiatal úszólány, Németh 
Emília és Sipos Amanda 
több érmet is szerzett ta-
valy év végén.

A két lány több versenyen 
is megmérette magát ta-
valy év végén, ezek közül 
több helyen szereztek ér-
met is. Csurgón rendezték 
meg a II. Gesztelye Kupát, 
ahol Sipos Amanda 50 m 
gyors, 50 m mell, 50 m hát, 
illetve 100 m vegyes ver-
senyszámokban egyaránt 
a bronzérmet szerezte 

meg. A szinte az összes 
dél-dunántúli úszóegye-
sületet felvonultató ver-
senyen, a kaposvári I. 
Magyar Cukor Manufak-

túra- Diamant XXXVIII. 
Adorján József Emlék-
versenyen a 2009-es kor-
osztályban Emília Dávid 
Dórával, Gergely Cecíliá-
val és Szemán Viktóriával 
4x100 m lány gyorsvál-
tóban szerezett aranyér-
met. Székesfehérváron 
a 8.11 úszóversenyen a 
2008-as korosztályban 
ezüstérmet szerzett a 4x 
100 m vegyes váltó csa-
pat, azaz Németh Emí-
lia, Princz Petra, Aouich 
Meryem és Dávid Dóra. 
Egyesületük a Keszthely 

Kiscápák SE, edző Szán-
tó Kata és Csala Tamás. 
Az idei eredményeikről 
későbbi lapszámunkban 
olvashatnak. /me/

Székesfehérváron az ezüstérmes 4×100 m vegyes váltó 
csapat, azaz (balról) Németh Emília, Aouich Meryem, 
Dávid Dóra, Princz Petra   Fotó: Keszthelyi Kiscápák SE

Asztalitenisz- sziszi
A Széchenyi István 
Baptista Középiskola 
is megmérette magát 
az Asztalitenisz Diák-
olimpián tavaly év vé-
gén. 
Az iskolát Cserép Dániel, 
Kovács Dániel, Krizsán 
Martin, Sárközi Áron, 
Tóth Péter és Farkas Ad-
rián képviselték. Utóbbi 
tanuló ezüstérmet szer-
zett, ezzel továbbjutott 
a megyei döntőbe, ahol 
méltóképpen képviselte 
iskoláját. /me/

Teke
Két fordulón van túl a teke 
szakosztály, a második he-
lyen állnak.
A TVSE teke szakosztály 
Bakos István, Kiss József, 
Nagy László és Nyírő Tamás 
alkotta csapata a Megyei 
Szabadidő Csapatbajnokság 
tavaly év végi első forduló-
ján, Herenden a második 
helyen zárt, míg a második 
fordulóban, Ajkán, a negye-
dik helyen végeztek. Jelen-
leg a második helyen állnak 
a bajnokságban, folytatás 
tavasszal. /me/

Futsal
A Széchenyi István Baptista 
Középiskola tavaly év végén 
a Futsal Diákolimpia me-
gyei elődöntőjében mérette 
meg magát Balatonfüre-
den.
- Küzdelmesen játszva a har-
madik helyet szerezték meg. 
Mindenki dicséretet érdemel 
– mondta Hetsey Pál testne-
velő-felkészítő. A csapat tag-
jai Bicsérdi Sándor, Bocskay 
Krisztián, Csábrády Tamás, 
Gulyás Szabolcs, Karácsony 
Róbert, Lendvai Márk, Nagy 
Bence Richárd, Pál Bence, 
Pongrácz Szabolcs és Takács 
Benedek voltak. /me/

Asztalitenisz-gimi
Nagy Tamás Levente, 
a Batsányi János Gim-
názium és Kollégium 
diákja is részt vett a 
Megyei Asztalitenisz 
Diákolimpián tavaly év 
végén. 
A dobogó legfelső fokán 
végzett az V-VI. korcso-
portban, így továbbju-
tott a végső, országos 
fordulóra. Karcagon 
képviselheti majd isko-
láját és városát február-
ban. Az általános iskolai 
eredményekről későbbi 
lapszámunkban olvas-
hatnak./me/

...Folytatás az első oldalról. 
A kiváló sportoló, verseny-
ző iskolai-, és diáksport ka-
tegóriában díjazott Muzsi 
Dániel, továbbá a Frankó 
Alexandra, Pimper Klau-
dia, Szabó Kitti, Tóth Ad-
rienn vívó csapat, a Sulyok 
Melani, Kovács Bianka, Cse-
rép Dorina vívó csapat, a 
Bodó Boglárka, Gergely Dá-
niel, Kötéljártó Áron József, 
Szőke Kristóf, Tóth Csongor 
sakkozó csapat, illetve Hor-
váth Bence, Szabó Máté, 
Varga Lizandra és Fáncsi 
Dorián. A díjakat Csermák 
Katalintól, Csermák József 
lányától, Pass Sándor al-
polgármestertől, dr. Décsey 
Sándor önkormányzati 
képviselőtől, a Humán bi-
zottság elnökétől, valamint 
Bognár Róbert önkormány-
zati képviselőtől vehették 
át. A kiváló sportoló, ver-
senyző élsport-utánpótlás 
kategóriában Tarsoly Bor-
bála, Simon Dominik, Szi-
ta Márton, Tóth Barnabás, 
Tölgyes Réka és Tóth Zsom-
bor eredményeit ismerték 
el. A díjazottaknak Pus-
kás Ákos alpolgármester, 
valamint Buzás Gyula és 
Horváthné Somogyi Ildikó 
önkormányzati képviselő 
gratulált.
Kiváló sportoló, versenyző 
élsport-felnőtt kategóriá-
ban Dorfinger Réka, az Ács 
Márton és Buzás Bertalan 
sakkozó csapat (utóbbi tá-
vollétében Istvándi Lajos 
TVSE sakk szakosztályve-
zető), valamint Cséri Soma 
vehette át elismerését Hor-
váth Gábor önkormányzati 
képviselőtől, az Ügyrendi 
bizottság elnökétől, és Máté 

Sándorné önkormányzati 
képviselőtől. Molnár La-
jos két díjat is kiérdemelt: 
a kiváló edző- iskolai-, és 
diáksport kategóriában, 
valamint a kiváló edző- él-
sport utánpótlás és felnőtt 
kategóriában is. Utóbbi 
kategóriában díjazott még 
Bodó Norbert. Takács Gábor 
önkormányzati képviselő 
gratulált nekik a színpadon.
Idén is kihirdették a „Hop-
pá kategória” győzteseit. 
Bolla József, Nagy László, 
Velkyné Bisján Éva, Makkai 
Lajos és Szabados István, 
Nagy Béla és Sötét Áron 

kapta idén a díjat, melyet 
Puskás Ákos és Tölgyes 
Zsolt önkormányzati képvi-
selő adott át a nagyérdemű 
előtt.
A sportgálán ragadta meg 
az alkalmat több egyesület, 
szakosztály is, hogy az ön-
kormányzati kategóriákban 
nem díjazott, ám eredmé-
nyeik, teljesítményeik okán 
szakosztályilag elismert 
sportolóikat, edzőiket díjaz-
zák. 
A Tapolca Vívóklub, a TIAC 
VSE, a TVSE Kézilabda, Ko-
sárlabda és Sakk Szakosztály 
díjazta tagjait.
A Különdíj- sportéletben el-

ért kimagasló teljesítményért 
polgármesteri elismerést ve-
hetett át Dobó Zoltántól, az 
idén huszonöt éves Tapolcai 
Öregfiúk FC labdarúgóinak 
képviseletében Boczkó Gyula 
szakosztályvezető.
Tapolca Város Önkormány-
zata Tapolcai Testnevelés és 
Sport kitüntetést adomá-
nyozott Siklósi Gergely vi-
lágbajnok párbajtőrözőnek. 
Gergely kisvideóban kö-
szönte meg az elismerést Ka-
nadából. Díját márciusban, 
Tapolca Város Napján veszi 
majd át.
A sportgála legrangosabb 
elismerését, Tapolca Város 
legjobb sportolója címet, a 
2019-es abszolút kategóriá-
ban – csakúgy, mint a tavalyi 
évben – Juhász Judit, a TVSE 
Sakk Szakosztály kiválósága 
vehette át Dobó Zoltántól, és 
Boczkó Gyulától, a díj alapí-
tójától.
A Mohos és Vetsey tapolcai 
házaspárok a gála ideje alatt 
épp Afrikában gyűrték a ki-
lométereket, a Budapest Ba-
mako 2020 rally résztvevő-
jeként. Üdvözletüket és pár 
fotót küldtek a gálázóknak.
A kategóriák között az 
Eraklin Táncegyüttes és a 
Baj KISE művészkerékpár 
bemutatója színesítette az 
estét. Utóbbi fellépőre nem 
véletlenül esett a szervező, 
Tapolca Kft – Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok 
munkatársainak választása. 
Idén május 11-én városun-
kon is áthalad a világ máso-
dik legrangosabb kerékpáros 
versenye, a Giro d’Italia. Ez-
zel is fel szerették volna hívni 
a figyelmet a jelentős sport-
eseményre.  /me/

A Sportgála díjazottjai
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A tavaly elindult Népek 
Tánca, Népek Zenéje elő-
döntője korábban Vesz-
prémben zajlott, onnan 
jutottak be a Kaposváron 
megrendezendő közép-
döntőbe a Csobánc Nép-
dalkör tagjai, ahol ismét 
jól teljesítettek.

Mint megtudtuk, ott a 
megszerezhető 50 pontból, 
49 pontra értékelte teljesít-
ményüket a zsűri, amivel 
biztosan továbbjutottak. A 
napokban Harkányban az-
tán a legmagasabb, kiemelt 
arany minősítést kapták, 
mint népdalkör, mint szó-
lóének kategóriában. A 
következő megmérettetés 
a dalos csoport életében az 
Országos Ki-Mit-Tud lesz, 
ez év tavaszán- tájékoztatta 
lapunkat Kócs Ida a nép-
dalkör vezetője. /tl/

A döntőben 
is aranyat 
szereztek

A diszeli Hazafi József is 
kiemelt arany minősítést 
szerzett a IX. Országos 
Népek Tánca-Népek Ze-
néje Harkányban meg-
rendezett döntőjében a 
napokban. Mint megtud-
tuk, az ez év júliusában 75. 
életévét betöltő énekesnek 
most született meg ne-
gyedik unokája Máté, így 
a Harkányban elért ered-
mény kölönösen örömteli 
volt számára. /tl/

A TVSE Thai boksz szak-
osztály, azaz a Tapolcai 
Muay Thai GYM két ver-
senyen is bizonyított ta-
valy év végén.

Minderről Szegvári Tamás 
szakosztályvezető, edző 
tartott beszámolót lapunk-
nak. Az XFC és ICO vi-
lágszervezetek European 
Fight Games bajnoksá-
gán tizenkét versenyzővel 
képviseltették magukat 
Lentiben. Tavaly először, 
hazánkban rendezték meg 
a megmérettetést, ahol 
Ausztria, Franciaország, 
Horvátország, Szlovákia 
és Ukrajna is képviseltette 
magát. Tóth Zsombor 54 
kg-ban, muay thaiban a 
döntőben a második me-
netben technikai KO-val 

nyert. Pontyos Balázs (K1 
light 49 kg) ellenfele visz-
szalépett a döntőben, így 
ő, valamint Tóth Zsombor 
(K1 light 69 kg) ugyancsak 
hazahozhatták az arany-
érmet. Vágusz Gergő nagy 
csatában ukrán ellenfelé-
től kapott ki a döntőben, 
Muzsi Dániel (56 kg muay 
thai) pedig az IFMA Euró-
pa bajnokkal szemben ma-
radt alul. - Nagy Imre (74 kg 
muay thai) az utolsó me-
netre érzett rá a ritmusra, 
de így már késő volt. Szép 
technikákat bemutatva a 

bírók a pesti ellenfelet ta-
lálták jobbnak. Stankovics 
Botond hatalmasat harcolt 
és megosztott pontozással 
kapott ki a döntőben, míg 
Varga Veronika (+75 kg) 
többször leütötte ellenfe-
lét, de ezt K1 Light-ban 
nem díjazzák, így a sok 
intés miatt elvették tőle a 
győzelmet – összegezte a 
tanítványok teljesítményét 
az edző. Összesen három 
arany-, hét ezüst- és két 
bronzérmet szerzetek a 
versenyzők. A „Szegvári 
Team” többi versenyzője 

Hegedűs Dominik, Kádár 
József, Nagy Ákos és Tóth 
Bendegúz voltak, akik 
szintén kitettek magukért.
Győrben rendezték meg az 
IFMA szabályai szerint a 
Regionális Mauythai Baj-
nokságot, közel nyolcvan 
versenyző részvételével. 
Tapolcát hat fő képviselte. 
- Vágusz Gergőnek (34 kg) 
sikerült végre bizonyítania 
és soproni ellenfelét egy-
hangú pontozással verte 
meg. Stankovics Botond 
(55 kg) a harmadik me-
netben TKO-val győzött 
veresegyházi ellenfelével 
szemben, míg Tóth Zsom-
bor (69 kg) megosztott 
pontozással győzött ha-
talmas csatában a győri 
versenyzővel szemben. A 
bajnokoknak ez volt az 
első muaythai versenyük, 
ahol a vártnál jobban tel-
jesítettek, így nagyon 
büszke rájuk a szakosztály. 
A többieknek most nem 
sikerült, de tapasztalat-
szerzésnek rendkívül jó 
volt. Tóth Zsombor, Tóth 
Bendegúz, Varga Veroni-
ka volt a „Szegvári Team” 
versenyzője – tudtuk meg 
a győri verseny kapcsán a 
szakosztályvezetőtől. /me/

Thai bokszolók eredményei

A tapolcai versenyzők a European Fight Games 
bajnokságon. Középen Szegvári Tamás  Fotók: TVSE

Muzsi Dani edzőjével

KÜZDŐSPORT

2020. 01. 31.
Zavaczki Balázs Nándor

Gubián Melinda
Forgács Károly Péter

Hoffman Vivien
2020. 02. 01.
Forika László

Török Kinga Anna
2020. 02. 07.
Müller Gábor
Sinku Nikolett
2020. 02. 08.

Pál Mihály Róbert
Darvalics Annamária

2020. 02. 10.
Kónya Gábor
Busa Renáta

Házasságkötés




