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Szabad a pálya!
Összefoglalta a húsvéti 
hosszú hétvége tapaszta-
latait a helyi polgárőrség. 
Facebook posztjukban 
dicsérik a város lakóinak 
hozzáállását a járvány 
okozta veszélyhelyzet-
hez.  Ezt írták: „Minden 
nap teljesítettünk szolgá-
latot, kül -  és belterüle-
ten egyaránt. Azt tapasz-
taltuk, hogy az itt élők 
fegyelmezetten betartot-
ták a kijárási korlátozás 
előírásait. Voltak persze 
kivételek, indokolatlan 
autózgatás, motorozás -, 
de bízunk benne, hogy 
ők is felhagynak ezzel és 
belátják, hogy cselekede-
tük magukra és másokra 
is veszélyt jelenthet.” A 
polgárőrök mostanában 
egy új jelszóval róják a 
várost. Így szól:  Mi kint 
vagyunk, de te maradj 
otthon! Vannak akik per-
sze zokon veszik a pol-
gárőrök „kötözködését”, 
hiszen „a sárga mellé-
nyesek a  utcán flangál-
hatnak, nekem pedig 
nem szabad ?”  Nekik azt 
üzenjük, hogy a cél ér-
dekében  tegyenek úgy, 
ahogy a polgárőrök. Je-
lentkezzenek önkéntes 
munkára, segítsenek a 
rászorulóknak, az idős-
korúaknak a bevásár-
lásban, ügyintézésben... 
szabad a pálya!
                     Töreky László  

Egy kedves ötlet Húsvét idején
A város parkgondozá-
sáért felelős Cselle-Ház 
Kft. műszaki vezetője, 
munkatársai és a Dobó 
Lakótelepen működő 
Szivárvány óvoda kar-
bantartója, óvónői, da-
dái,  vidám húsvéti aján-
dékkal kedveskedtek 
mindenkinek, különösen 
a lakótelepi gyerekeknek. 

A járványügyi intézke-
dések idején, az egész-
ségügyi séták alkalmával 
sok helybéli szülő elvitte 
kisgyermekét a hangula-
tos „húsvéti nyúlszobor-
parkhoz”.  Horváth Gábor, 
a Cselle-Ház Kft. műszaki 
igazgatója lapunknak el-
mondta, az alapötlet tőlük 
származik, de a vidám ha-

tású végeredmény együtt-
működés eredménye. 
Munkatársai a városszerte 
zajló gallyazási, favágási 
időszakban keletkezett fa-
törzsdarabokból  készítet-
ték el a nyúlalakokat,  az 
ovi dolgozói pedig min-
den másban, elsősorban 
a díszítésben, kifestésben 
jeleskedtek. /tl/

Többek között a nagyobb parkolókat is lezárták a turistaforgalom visszaszorítása  érdekében                     Fotó: mt

Helyzetértékelés, intézkedések

Összefoglalta a koronaví-
rus ellen hozott korábbi 
és új városi intézkedése-
ket a város polgármestere 
az elmúlt hét péntekén.

Szigorításokat jelentett be, 
ajánlásokat fogalmazott 
meg, illetve megköszönte 
több szakma dolgozóinak 

munkáját, az önkéntes 
segítők összefogását és 
tevékenységét, az adomá-
nyozók anyagi segítségét 
Dobó Zoltán polgármester 
a minap tartott  rendkívü-
li válságtanácskozáson. A 
mai napig egy igazolt koro-
navírusos betegről tudnak 
Tapolcán. A középkorú 

férfit jelenleg az ajkai kór-
házban ápolják, állapota 
kielégítő- hangzott el egye-
bek mellett a hivatal udvari 
tanácstermében. A jegyző, 
az alpolgármesterek, az 
önkormányzati képviselők, 
hivatali munkatársak je-
lenlétében a város polgár-
mestere elmondta, hogy a 

korábbiakhoz hasonlóan, 
az új, polgármesteri hatás-
körben előírt, illetve aján-
lott intézkedések mögött 
is az érintett képviselőkkel, 
illetékesekkel lefolytatott 
egyeztetések állnak. Foly-
tatás a 2. oldalon Lezárt 
parkolók, gazdasági követ-
kezmények címmel.

Hangodi László 
írása a 75 éve 
lezajlott haraszti 
csatáról
                     5. oldal

Megújulás, 
átépítés alatt 
a gyermek-
könyvtár
            3. oldal

123 fa koro-
náját vágták 
vissza kora 
tavasszal
              4. oldal
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Lezárt parkolók, gazdasági következmények
...Folytatás az első oldalról... 
A járványügyi helyzet miatt 
idén kieső városi bevétele-
ket fél milliárd forint körüli 
összegre becsülte a polgár-
mester.
A járvány kitörése óta 3 
millió forintot fordítottunk 
fertőtlenítésre, orr-száj 
maszkok, gumikesztyűk, 
illetve ezek előállításához 
szükséges alapanyagok be-
szerzésére. 20 millió forin-
tot különítettünk el a vé-
dekezésre, amely – szükség 
szerint-  további 14.5 mil-
lió forinttal bővíthető. Ta-
polca város,  adóbevételei 
terhére, mintegy 55 millió 
forinttal támogatja a ma-
gyar kormány vírus elleni 
munkáját. Lemondtunk 
parkolási díjainkról, három 
hónapra kalkulált 12 milli-
ós önkormányzati bevételt 
hagytunk üzletbérlőinknél 
és mintegy 4 millió forint 
közterületfoglalási díjat 
engedtünk el az érintettek-
nek. Felkaroltunk egy ci-
vil online piac kezdemé-
nyezést, amely a válság 
elmúltával is jó lehetőséget, 
piacot jelenthet a helyi ter-
mékek helyi fogyasztók-
hoz történő eljuttatásában. 
Az elhúzódó vírushelyzet 
okán, a megfelelő higiénés 
feltételek mellett, elrendel-
tem az óvodai, bölcsődei 
ügyeleti rendszer beve-
zetését. A lehetőség csak 
kifejezetten indokolt eset-
ben adható meg az ellátás 
igénylőinek, azoknak, akik 
nyomós okokból, megélhe-
tésük, munkájuk miatt nem 
tudják megoldani gyerme-
kük elhelyezését. Közösségi 
tereink bezárása után, most 

a város nagy parkolóit is 
lezárjuk. Rendszeresen fer-
tőtlenítjük helyijáratainkat, 
de megfontoljuk azok járat-
ritkítását, illetve indokolt 
esetben a helyi tömegköz-
lekedés ideiglenes felfüg-
gesztését is. A területileg 
illetékes képviselőkből ope-
ratív törzset hoztunk létre, 
amely külső szakértők be-
vonásával elemzi és kezeli 
majd az adott helyzetet. 
Köszönet illeti a város szo-
ciális alapellátását, amely 
a korábbinál két és félszer 
több ellátásra szoruló vá-
roslakóról gondoskodik és 
a helyi polgárőrséget, amely 
segíti munkájukat, jelenleg 
több, mint harminc helyi 
idősnek segítséget nyújt-
va- mondta Dobó Zoltán. A 
város polgármestere reagált 
egy kritikára is, amely arról 
szólt, hogy polgármesteri 
hatáskörben mit rendelhet 

el és mit nem a járvány-
helyzetre hivatkozással. – 
Nem azzal kellene foglal-
kozni, hogy kinek van joga, 
hogy egy-egy áruházban, 
vagy kisboltban elrendelje 
az orr-száj maszk viselését, 
hanem azt kellene elfogad-
nunk közösen, hogy a jó-
zan ész diktálta szabályok 
alapján, magunk és sze-
retteink érdekében hasz-
náljunk-e nyilvános helye-
ken, zárt térben orr-száj 
maszkot és a gumikesztyűt. 
Okuljunk a déli országok 
példáján - nyomatékosí-
totta az elmondottakat a 
polgármester. A könyvtár 
hagyományos működé-
sének módosulásáról Dr. 
Décsey Sándor igazgató, 
városi képviselő szólt, aki 
beszámolt a könyvek hely-
színi kiszállításának új le-
hetőségéről is. – Munkana-
pokon délelőtt 9-12 között 

megrendelhetők a kiköl-
csönözni kívánt könyvek, 
amelyeket még aznap, de 
legkésőbb másnap házhoz 
szállítunk az előírt, elvárt 
biztonsági óvintézkedések 
mellett- mondta. Tóth Bá-
lint, diszeli képviselő beje-
lentette, hogy keddtől ki-
nyit a diszeli kisposta, ahol 
becsületkasszás módszerrel 
juthatnak orr-száj masz-
kokhoz a helyiek. Tölgyes 
Zsolt képviselő, polgárőr 
vezető arra figyelmezte-
tett, hogy a kijárási korlá-
tozásba nem fér bele, sőt 
szabálysértésnek minősül, 
hogy egyesek településük 
közvetlen környékét el-
hagyva, távolibb helyeken 
motoroznak, kirándulnak. 
– Arra kérünk mindenkit, 
hogy egy frissítő egészség-
ügyi séta után térjen vissza 
otthonába- kérte. 
/Töreky László/

A város számos bevételéről lemondott, a védekezéshez mind állami, mind önkormányzati 
szinten hozzájárul. A következmények egyelőre nehezen számszerüsíthetők         Fotó: tl

Járványidőszakban is biz-
tonsággal fogyasztható a 
csapvíz, ugyanis a koro-
navírus inaktiválódik az 
ivóvíz-fertőtlenítési folya-
mat során – tájékoztatta 
lapunkat a Dunántúli Re-
gionális Vízmű Zrt. 

Megtudtuk, a korona-
vírus az ivóvíz fertőtle-
nítése során – a jellem-
zően használt (0,2-0,5 
mg/l) szabadaktívklór-
koncentrációnál – pillana-

tok alatt inaktiválódik, így 
az a szolgáltatott vezetékes 
ivóvizet nem veszélyezteti. 
A megfelelő minőségről 
a víziközmű-
s z o l g á l t at ó k 
f o l y a m a t o s 
és rendszeres 
v i z s g á l atok -
kal győződnek 
meg. 
A cég vizsgálólaboratóri-
umaiban 2019-ben közel 
218 ezer ivóvíz-, valamint 
több mint 46 ezer szenny-

vízvizsgálatot végeztek a 
szakemberek, ami azt jelen-
ti, hogy a felhasználókhoz 
eljuttatott ivóvíz minőségét 

folyamatosan 
kontrollálják, 
hangsúlyozza a 
DRV vezetése.  
A víziközmű-
szolgáltató már 
bevezetett in-

tézkedései is – mint az ivó-
víz-felhasználásra vonatko-
zó korlátozási moratórium 
meghirdetése, valamint a 

vízhiánnyal járó karban-
tartási munkálatok felfüg-
gesztése – hozzásegítenek 
ahhoz, hogy a fogyasztók 
otthonában mindig elér-
hető legyen a csapvíz, ami 
alapja és feltétele a helyes 
személyes higiéniának. A 
leglényegesebb ezen belül 
is a megfelelő kézhigiéné. 
A gyakori kézmosás és 
kézfertőtlenítés elenged-
hetetlen, ennek hiányában 
kerülni kell a szem, az orr 
és a száj érintését. Kézmo-
sásra elsősorban szappant 
és alkoholos kézfertőtlení-
tőt alkalmazzunk. /tl/

A vezetékes víz biztonságos-állítja a vízművek

A csapvízben 
a koronavírus 
pillanatok alatt 
inaktiválódik
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Huszonhárom gondozó, 
összesen százharminc 65 
év feletti időskorút lát el 
Tapolcán. A helyi szociá-
lis és egészségügyi alapel-
látás vezetője, Sikos Rita 
szerint, nagy kihívást 
jelent az intézmény szá-
mára a járványhelyzet, 
de kidolgozták saját vál-
ságkezelési stratégiáju-
kat, a kollégák helytállá-
sa, elkötelezettsége pedig 
példaértékű. A leterhelt-
ségük okán arra kérnek 
minden rászorulót, hogy 
a jelen helyzetben első-
sorban azok keressék 
őket, akiknek nincs egyéb 
segítő támasza.
 
Az alapellátáshoz tarto-
zó Ringató bölcsőde és az 
idősek nappali otthona 
biztonsági okokból be-
zárt, de a kapcsolattartás 
továbbra is megmaradt az 
érintettek irányába. Gon-
dozottjaiknak házhoz szál-
lítják az ételt, biztosítják a 
szükséges szociális ellá-
tást, mindezt mostanában 
fokozott személyi higié-
nés előírások betartásával. 

Fenntartják krízisügyele-
tüket, állandó készenléti 
telefon elérhetőséget biz-
tosítanak a lakosságnak. 
Épületeiket közben kime-
szelték, azokat rendszere-
sen fertőtlenítik. Az egyik 
legnagyobb terhet jelenleg 
a hajléktalan szálló műkö-
dése jelenti, ahol jelenleg 
kijárási és látogatási tila-
lom van érvényben. Az 
ellátottak gyakran nehe-
zen viselik a szokásosnál 

is szigorúbb kötöttséget, a 
higiénia szigorú és köte-
lező érvényű betartatását. 
Vannak,  akiknek emiatt 
a  21 és reggel 6 óra között 
igénybe vehető krízis kon-
téner lehetősége marad. 
Sikos Rita igazgató a Ta-
polcai Médiának elmond-
ta,  a helyi polgárőrség 
tagjaival való összefogás, 
együttműködés nagy se-
gítséget jelent mindennapi 
munkájukban. /tl/

Büszke kollégáira, akik a nehéz 
helyzetben is helytállnak

A koronavírus járvány jelentősen növelte a szociális 
szférában dolgozó munkatársak leterheltségét Fotó: tvt

A Bakonykarszt ZRT és 
a DRV ZRT idén is meg-
hirdette a Víz világnapja 
pályázatot, melynek jel-
mondata így hangzott: 
Víz és klímaváltozás. A 
nevezők között voltak 
a Batsányi Gimnázium 
diákjai is, akik előkelő 
helyen végeztek pályáza-
tukkal.
  
A tematikus pályázaton a 
9-10. évfolyamos korcso-
portban a 9. B osztályos 
Farkas Dániel “Víz a víz-
ben” fotójával második 
helyezett lett, míg a 9. A 
osztályos Marton Dávid 
harmadik helyet szerzett 
“Minden csepp számít” 
című alkotásával. A 11-
12. évfolyamos korcso-

portban Kovács Máté 11.B 
osztályos tanuló “Végzet” 
című fotójával első helye-
zést ért el, a 11. A osztály 
tanulója, Varga Vivien pe-
dig második lett a “Vörös 
tenger” című munkájával. 
Az idei víz világnapján a 
klímaváltozás témája ka-

pott hangsúlyos szerepet, 
hiszen a népesség egyre 
növekszik, emelkedik a 
vízfogyasztás, ami sajnos 
együtt jár a környezet és 
a természeti erőforrások 
károsításával. Így a pá-
lyázati fotókon főként a 
víz, mint érték és a szeny-
nyeződés romboló hatá-
sai tükröződtek vissza. 
– Fotómon a Nap játszik 
nagyon fontos szerepet, 
ahogy a “vér” elegyedik 
az “élettel”. Nem tartott 
teljesen egy percig, mire 
a természet színvilága 
átváltott a piros színre. 
Ezzel azt szerettem volna 
ábrázolni, hogy minden 
csak egy pillanat és nem 
mindegy, hogyan éljük 
meg azokat – ismertette 

képének üzenetét Kovács 
Máté, a 11-12. osztályos 
korcsoport első helyezett-
je. A díjkiosztó ünnepség 
a járvány miatt elmaradt, 
mint azt megtudtuk, az 
okleveleket és könyvjutal-
makat a gimnáziumnak 
elküldik a szervezők. /se/

Gimnazisták sikerei 
a Víz világnapján

Kovács Máté győztes fotója                                    Fotó:km

Az eredeti ütemtervnek 
megfelelően halad a gye-
rekkönyvtár átépítése- 
tudtuk meg dr. Décsey 
Sándor igazgatótól a na-
pokban.

A legjobb árajánlatot be-
nyújtó kivitelező a szerző-
déskötést követően, április 
1-jén megkezdte a munká-
latokat a könyvtár 2. eme-
letén.
A pályázati támogatásból 
és önkormányzati önrész-
ből megvalósuló mun-
kának ez a felújítás a leg-
költségesebb eleme, közel 
18 millió forintot tesz ki 
a 23 milliós összköltség-
ből. – Mostanra véget ért 
a bontás, már jól látható 
az új térszerkezet. Az új 
nagyterem, amit üvegfallal 

választanak el a lépcsőház-
tól, majdnem 200 négy-
zetméteren várja majd a 
kis olvasókat, de bővül a 
“kisfoglalkoztató” és a tan-
könyvbemutató tere is.
Új burkolatot és új bútor-

zatot is kap az épületrész. 
A könyvespolcok és egyéb 
bútorok tervezése folya-
matban van. Ha minden 
a tervek szerint alakul, 
akkor fél év múlva kinyit-
hatja kapuit a megújult 
gyerekkönyvtár- árulta el 
lapunknak az intézmény 
vezetője. A Wass Albert 
könyvtár gyermekrészle-
gének megújítására, mint 
azt megtudtuk, leginkább 
azért volt szükség, mert a 
korábbi válaszfalak, a tér-
kiosztás nem, illetve alig 
felelt meg a használat kö-
vetelményeinek. Kevesebb 
helyiségre, de nagyobb, 
egybefüggő térre volt 
szükség. /tl/

Átalakítás alatt a gyermekkönyvtár

Véget értek a bontási munkálatok, hamarosan új bur-
kolatot és új bútorokat is kap az intézmény      Fotók: ds

Személyiségünk fontos 
meghatározója, hogy 
milyen érzelmek dol-
goznak bennünk, azokat 
hogy kezeljük, mennyire 
befolyásolják a minden-
napjainkat. Egyáltalán 
mennyire engedjük be 
őket az életünkbe, meny-
nyire vagyunk nyitottak 
rá, milyen szinten jár-
ják át lelkünket, miként 
dolgozzuk fel őket. Mi-
lyen vérmérsékletűek va-
gyunk, milyen intenzitá-
sú érzelmeink tartalma. 
A bennünk munkálkodó 
érzések milyen módon 
nyilvánulnak meg. Az ér-
zelmek találkozása belső 
gátlásainkkal mit ered-
ményez. Hogy viszonyu-
lunk a frusztrációhoz, 
mit teszünk konfliktus-
helyzetben. Érzelmeink 

megfelelő 
kezelése , 
megélése, 
személyi-
ségünkbe 
b e é p ü l -
ve hajtó-
erőnk is 

lehet, mely segíti kitelje-
sedésünket, azonban el-
utasítás, gátolt érzelemki-
fejezés esetén gyeplőként 
tarthat vissza bennünket! 
Állandó érzelmi beállí-
tottságunk és pillanat-
nyi lelkiállapotunk fogja 
meghatározni, hogy má-
sokhoz milyen érzelmi 
szinten fogunk kötődni, 
mennyire leszünk nyi-
tottak, szenzibilisek az ő 
problémáira, nehézsége-
ire, egyáltalán mennyire 
tudunk túllátni önma-
gunkon. A személyiség 
feltérképezésének során 
mindezt vizsgálni fogom.
Gosztola Brigitta

GRAFOLÓGIA
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Tapolca Város Díszpolgá-
ra cím adományozásának 
célja, hogy a város kitün-
tető címmel ismerhesse 
el azok érdemeit, akik 
kiemelkedő közéleti, gaz-
dasági munkásságukkal, 
tudományos, művészeti, 
kulturális tevékenységük-
kel, maradandó életmű-
vükkel hozzájárultak a 
város fejlődéséhez, vagy 
hosszú időn át kifejtett 
tudományos vagy művé-
szeti tevékenységükkel 
hírnevet és elismerést sze-
reztek a városnak. 

A díszpolgári cím éven-
ként egy alkalommal, leg-
feljebb egy személy részére 
adományozható, melynek 
átadására Tapolca várossá 
nyilvánításának évfordu-
lója alkalmából megtartott 
ünnepi képviselő-testületi 
ülésen kerül sor minden 
évben. Az idei év különle-
ges. A kitüntetést a képvi-
selő-testület odaítélte, de 
a kitüntetést csak egy ké-
sőbbi időpontban tudják 
majd átadni. Tapolca Vá-
ros Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a 15/2010. 
(VIII.18.) önkormányzati 
rendelet 1. §-a alapján, Ker-
tész Károly nyugalmazott 
könyvtárigazgató részére, 
Tapolca város közműve-
lődéséért, történetének 
feldolgozásáért, és annak 
széles körű megismerte-
téséért végzett több mint 

fél évszázados munkája 
elismeréséül, Tapolca Vá-
ros Díszpolgára kitünte-
tő címet adományozott. 
Kertész Károly 1939. már-
cius 26-án született Buda-
pesten. Első végzettségét 
1956-ban, a pápai mező-
gazdasági technikumban 
szerezte, de 1957-től már 
a zirci járási könyvtárban 
dolgozott könyvtárosként. 
10 évvel később került Ta-
polcára, ahol a Városi-járá-
si Könyvtár igazgatója lett. 
1969-ben, az ELTE-BTK-n 
könyvtár-történelem sza-
kos diplomát szerzett. 
1996-tól az összevont Vá-
rosi Könyvtár és Múzeum 
igazgatója egészen 2004-
ig, nyugdíjba vonulásáig. 
Felesége Bárány Délibáb, 
szintén könyvtárosként, 
majd a városi mozi vezető-
jeként dolgozott nyugdíja-
zásáig. Két gyermekük szü-
letett, Délibáb 1969-ben 
és Balázs 1974-ben. Neki 
köszönhető, hogy elkezdett 
kiépülni a könyvtár hely-
ismereti részlege. Kiemelt 
figyelmet fordított a helyi 
kötődésű neves személyi-
ségekre. Igazgatósága alatt, 
a könyvtár keretein belül 
egy nyomda is működött. 
Ő vezette be - országos 
szinten az elsők között - a 
jelenleg is működő, integ-
rált könyvtári nyilvántar-
tó rendszert, amelyben a 
könyvtár minden olvasója 
és dokumentuma rögzítve 

van. Munkája mellett aktív 
szereplője a város kulturá-
lis és közéletének. A város-
szépítő egyesület elnökhe-
lyettese, a Tapolcai Füzetek 
szerkesztőbizottságának 
tagja, a Batsányi Emlékbi-
zottság elnöke és a Tapolcai 
Könyvtárpártoló Alapít-
vány alapító elnöke. Elnöke 

volt a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete Veszprém 
Megyei Szervezetének, az 
Informatikai és Könyvtári 
Szövetség Városi Tagozata 
Veszprém Megyei Szerve-
zetének ügyvezetője. Az 
MTA Veszprémi Területi 
Bizottsága Könyvtártu-
dományi munkabizott-

ságának tagja, hivatalos 
könyvtári szakértő. 1992- 
1993-ban a Tapolcai Városi 
Televízió első főszerkesz-
tője. Közel 100 szakmai és 
helytörténeti közlemény 
fűződik nevéhez. Számos 
Tapolca történetével fog-
lalkozó könyv szerzője, 
szerkesztője. Elég csak a 
Tapolcai Batsányi Kultusz 
múltja és jelene, az Elemzé-
sek, tanulmányok Batsányi 
Jánosról, a Város és válla-
lat, a Tapolcai Életrajzi Le-
xikon, A tapolcai könyvtá-
rak története a kezdetektől 
1956-ig, vagy a Rabruha 
és játékmackó könyvekre 
gondolnunk. Munkássá-
gáért számos elismerés-
ben részesült. 1971-ben a 
Kiváló Népművelő, 1977-
ben a Veszprém Megyéért 
Kitüntetés arany fokozata,  
1985-ben a Munka Ér-
demrend ezüst fokozata, 
1995-ben a Népművelésért 
díj, 1997-ben a Tapolca 
Városért elismerés, 2004 
Bibliotéka Emlékérem, 
2017-ben a Veszprém 
Megye Könyvtárügyéért 
Életpályadíj kitüntetést 
kapta meg. Tapolca város 
közművelődéséért, törté-
netének feldolgozásáért, 
széleskörű megismerte-
téséért végzett, több mint 
fél évszázados tevékeny-
sége nélkül, a mainál sok-
kal kevesebbet tudnánk 
városun k ról , e lő de in k 
múltjáról. /tl/

Kertész Károly nyugalmazott könyvtárigazgató
Tapolca Város Díszpolgára címet vehetett át

Kertész Károly a városszépítő egyesület fennállásának 
35. évfordulóján megnyílt kiállításon 2018-ban Fotó:tl

Az utóbbi évek legnagyobb 
volumenü ágazását, gallya-
zását és fakivágását végez-
ték el az elmúlt hetekben a 
Cselle-Ház Kft. munkatár-
sai Tapolca több utcájában 
és egyéb közterületein.

Amint arról Horváth Gábor 
műszaki igazgató beszá-
molt, 21 darab fát vágtak ki 
városszerte, ezek túlnyomó 
többsége rossz állapotban 
volt, amit előzetesen be-
vizsgálással is igazoltak. 

Azonban három egészséges 
fát ki kellett vágni az újte-
mető sírjai mellett. Ezek a 
fák a hozzájuk közel fekvő 
sírokat felemelték, azok-
ban a későbbiekben még 
nagyobb kárt tettek volna. 
Az illetékes hangsúlyozta, 
minden kivágott fa helyett 
kettőt ültetnek el a jövőben.
123 darab, szintén egészsé-
ges fát viszont kertész által 
javasolt módon, szakmai 
szempontokat maximáli-
san figyelembe véve vágtak 
vissza.  Ezekben az esetek-
ben figyelem-
be vették a fa, 
a lombkorona 
növekedésének 
sajátosságait, 
kialakításuknál 
eg yensú lyra , 
e s z t é t i k u m -
ra törekedtek. 
Horváth Gábor elmondta, 
a munkák jelentős részben 

a kertvárosi övezetben zaj-
lottak.  Ha észszerű  volt, 

figyelembe vet-
ték a lakók igé-
nyeit, ha kellett, 
m e g g y ő z t é k 
őket az ágazás 
szakszer űsé-
géről. A kelet-
kezett fahulla-
dék is okosan 

hasznosul, 72 üzemórában 
ledarálták, komposztálás 

után a város virágágyása-
inak környékére kerülnek 
majd ki- tudtuk meg. Egy 
érdekes kezdeményezésről 
is beszámolt Horváth Gá-
bor. A Dobó lakótelepen, 
a Lesence utca 8. és 10-es 
számú háztömb  között egy 
parkolót alakított ki a város. 
A Lesence 8. lakói cserébe 
örökbe fogadták a környező 
zöld területet, amit ők gon-
doznak a továbbiakban. /tl/

Gallyazás, ágazás, fakivágás

A megmaradt hulladék ágakat ledarálják, egy részét ta-
lajtakaróként használják, vagy komposztálják Fotó: mt

A lombkorona kialakításánál figyelembe vették a 
lakók igényeit is                                                            Fotó: mt

Minden kivágott 
fa helyett kettőt 
ültet el a jövőben 
az önkormányzat 
cége

ELISMERT
ÉLETPÁLYA
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1945. március 27-én a 
reggeli órákban Herbert 
Roltsch százados, a német 
23. páncéloshadosztály 
128. páncélgránátos ez-
rede I. zászlóaljának már 
sok harcot látott parancs-
noka kapta a feladatot, 
hogy katonáival készüljön 
fel Tapolca észak-észak-
nyugati irányú védelmére. 

Alegységét több félher-
nyótalpas SdKfz. lö-
vészpáncélos, a 3. 
„Brandenburg-B er l in” 
páncéloshadosztály és az 1. 
harckocsiezred néhány Pz. 
IV. és Pz. V. „Párduc” tank-
ja támogatta. 9 óra körül 
erősítés érkezett, Diszel fe-
lől felzárkózott és harchoz 
készülődött a 128. páncél-
gránátos ezred II. zászló-
alja is. A Haraszton már 
korábban kiásott védőál-
lásokat támpontszerűen 
megszállták és „rókalyuk”-
nak nevezett egyszemélyes 
lövőgödröket alakítottak 
ki a páncélököllel harcoló 
tankelhárító gránátosok-

nak. A helyzet bizonytalan 
és fenyegető volt. Az Eger-
völgy irányából és a Káli-
medence területén keresz-
tül is közelítettek a szovjet 
27. hadsereg csapatai. Ám 
ijesztő meglepetésként 
északnyugatról kapott a 
város egy átkaroló páncé-
lostámadást. A Haraszton 
keresztül. A Véndeki-hegy 
térségének erdőségeiben 
már a hajnali sötétség ide-
jén mozgolódást és zöreje-
ket lehetett észlelni, mert 
már itt jártak a szovjet 43. 

műszaki utászdandár elő-
reszivárgó felderítői, akiket 
ugyan tűz alá vettek, azok 
mégis sikeresen átjárókat 
nyitottak a német akna-
zárakon. Délelőtt 10 óra 
20 perckor aztán kiderült, 
hogy kiknek a számára. A 
Véndeki-hegyet két oldal-
ról megkerülve, az Indejkin 
ezredes parancsnoksága 
alatt küzdő rohamlöve-
gekkel megerősített szovjet 
181. harckocsidandár 40 
db páncélosa dübörgött 
elő, és harci alakzatba ren-
deződve lendületes táma-
dásra indultak a Haraszton 
keresztül Tapolca védői el-
len. Elsőként egy német Pz. 
IV-es tank kapott megsem-
misítő telitalálatot a Halas-
tópusztai bekötőút északi 
oldalán. Ennek ellenére a 
németek heves és makacs 
ellenállást fejtettek ki. Az 
itteni és romjaiban ma is 
álló mészégető közelében 
két szovjet T-34-es tan-
kot lőttek ki páncélököllel, 
majd egy harmadikat már 
közvetlenül Tapolca szélén, 

a Véndeki utcai Sásdi-féle 
kert Haraszt felőli végé-
ben. A harckocsik a 4-5 
fős kezelőszemélyzeteikkel 
együtt robbantak fel és ég-
tek ki. E járműveken kívül 
még további két T-34-es és 
négy rohamlöveg pusztult 
el a tapolcai harcokban. 
A szovjet túlerő azonban 
rövidesen megingatta a 
védekezőket. Mint később 
dr. Ernst Rebentisch őr-
nagy, a 23. páncéloshad-
osztály tisztje írta az ala-
kulat 1941–1945 közötti 

történetét megörökítő „A 
Kaukázustól a Tauern felé” 
című könyvében: „A mi 
gyenge páncélvédelmünk 
nem tudta a támadást fel-
tartóztatni, s 11 órakor a 
balszárnyon bevetett 128/I. 
páncélgránátos zászlóalj az 
ellenség elől visszavonult. 
A páncélgránátosok kerü-
lő úton érték el a várostól 
nyugatra lévő repülőteret.” 
A visszavonulásra ellenben 
nem mindenkinek adódott 
lehetősége. A halastópusz-
tai ellenállási vonalon a 
szovjet tankok menetből 
legázoltak több rókalyukat 
is, majd körbefordulva raj-
tuk a lánctalpaikkal föld-
be taposták a bennük lévő 
német katonákat. A vissza-
emlékezések szerint még 
a következő év tavaszán is 
félreismerhetetlen szag je-
lezte, hogy a vékony föld-
réteg alatt hol porladnak 
az eltiport német páncél-
gránátosok. Kiemelésükre 
és a végtisztességre sosem 
került sor. 
A Haraszton elszenvedett 
érzékeny veszteségek min-
den bizonnyal feldühítet-
ték a támadókat és ennek 
lehetett a következménye 
az, hogy sem a Haraszton, 
sem pedig a Tapolca utcá-
in lefolytatott szórványos 
előörs-utóvéd tűzharcok 
során nem ejtettek foglyo-
kat. Minden német katonát 
a megadás és elfogás vagy 
megtalálás helyén azonnal 
lelőttek. Az se számított, ha 
egyszerre heten adták meg 
magukat. Mint a haraszti 
összecsapás záróakkordja-
ként a zsidó temetőnél. Itt 
egy kisebb páncélgránátos 
harccsoport rendezkedett 

be, jó kilövési lehetőséggel 
az országút felé. A temető 
kőkerítésének északnyugati 
sarkát kibontották, ott fu-
tóárkot és lőállásokat rög-
tönöztek. A szovjet tankok 
nyomában érkező gyalog-
ság azonban meglepte és le-
rohanta őket, beszorultak a 
temető falai mögé és kelep-
cébe estek. Elfogásukkor 
mind a hetet halomra lőt-
ték a kerítésfalnál, majd a 
kifosztott holttesteket bele-
dobálták a temető kútjába, 
s ha igaz, ma is ott nyugsza-
nak. A kút még ekkoriban 
és hamarosan beomlott, de 
a kútkáva töredékei még 
ma is mutatják a helyet.
Roltsch százados a háború 
végéig vezette az embereit 
harcról-harcra. Az utol-
só hetekben már őrnagyi 
rendfokozatban ő volt a 
128. páncélgránátos ezred 
parancsnoka, és helytállá-
sáért még a háború utolsó 
napján is kitüntették. A 
már addig meglévő több 
rangos érdemjele mellé 
május 8-án kapta meg a 
Közelharcjelvény Arany 
fokozatát. Későbbi sorsáról 
nem maradtak adatok.
A Haraszton lezajlott 1945. 
március 27-i összecsapás-
ról tudunk tehát egyné-
hány dolgot, de mindent 
sohasem fogunk megtud-
ni. Azt csak az itt küzdött, 
túlélő katonák tudhatnák. 
Némelyek talán még élet-
ben lehetnek közülük, igaz 
akkor már igencsak idősek, 
de már ez se nagyon fog 
kiderülni. Újdonság azon-
ban időről-időre mégis-
csak adódik. Mint például 
az oroszországi Podolszk 
központi levéltárának a 

közelmúltban az interne-
ten közzétett dokumentu-
mai. Ezekben több, eddig 
ismeretlen Tapolca közeli 
harcjármű kilövésről sze-
repelnek meglepő adatok 
és terepvázlatok. Evvel függ 
össze egy friss hadtörténeti 
felfedezés. A Tapolca-Zala-
haláp közút nyugati olda-
lán az utóbbi hónapokban 
végzett vezetékárok-ásás 
kitermelt földjének és a 
munkaárkok oldalfalainak 
muzeológiai, majd múze-
umbarát diákköri átvizs-

gálása során egy találatot 
kapott harcjármű felrob-
banásának nyomai mutat-
koztak a most épülő nap-
elem-telep magasságában. 
A legjelentősebb találás 
egy robbant és a detonációs 
felverődéstől rostává lyug-
gatott méretes páncélle-
mez volt, amely alapján az 
eddig ismeretlen páncélos 
egy Szu-76-os rohamlöveg 
lehetett és a megtalált pán-
célelem a löveg csőbölcső 
alatti részét burkolhatta. 
Van új a Nap alatt.
Hangodi László történész-
főmuzeológus

Ütközet a Haraszton 1945. március 27.  75 éve történt  

Páncélököl lövés szovjet T-34-re Újdörögdnél                                               Fotó: Archív

Német rohamsisak 
a Harasztról. 1978-as lelet            
                              Fotó: H.L.

A haraszti páncélmaradvány a múzeumban  Fotó: H.L.
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Ismét a Csermák József 
Rendezvénycsarnok adott 
otthon a VII. Innopan 
Badminton Tournament 
amatőr felnőtt tollaslab-
da versenynek. Sákovics 
Péter racketlon világbaj-
nok is megmérette magát.

A hagyományos sportese-
ményt ismét februárban 
hívta életre a Tapolcai Tol-
laslabda és Fallabda SE. A 
kezdeti öt évben a névadó 
szponzor a Rhodius Ma-
gyarország Kft. volt, ta-
valytól pedig a korszerű 
szigetelőanyagok gyártó, 
helyben székelő vállalko-
zás, az InnoPan Tech Kft. 
áll a verseny mögé. Idén 
is sikerült a korábbi évek-
ben megfogalmazott tö-
rekvéseiket folytatni: egy 
nívós, országos szinten is 
elismert sportrendezvényt 
biztosítani a hazai amatőr 
tollaslabda közösségnek. A 
több mint hetven résztve-
vő nemcsak a környékről 
és az Észak – Dunántúlról 

érkezett, hanem távolabb-
ról is ellátogatott Tapolcá-
ra, mint például Segesdről, 
Fonyódról, vagy a fővá-
rosból – összesen tizenöt 
településről.  A sportprog-
ramot a támogató, Tapol-
ca Város Önkormányzata 
képviseletében Dobó Zol-
tán polgármester nyitot-
ta meg a reggeli órákban. 
Mind a szervezők, mind 
a versenyzők kitettek ma-

gukért. A szombathelyi 
csapattal érkezett a sport-
ágban nagy elismerésnek 
örvendő Sákovics Péter, 
tizennégyszeres világbaj-
noki arany, tizenkétsze-
res világbajnoki ezüst és 
háromszoros világbajno-
ki bronzérmes - mellette 
rengeteg nemzetközi és 
magyar bajnoki címmel is 
bíró - racketlon versenyző 
is. (A racketlon a négy leg-

népszerűbb ütős játék, az 
asztalitenisz, a tollaslabda, 
a fallabda és a tenisz kom-
binációja.) Az esemény 
sportbaráti szellemiségét 
megőrző, fegyelmezett, 
de mégis jó hangulatban 
versengtek a résztvevők. 
A férfiak egyéni verse-
nyében aranyérmes Mes-
terházy Milán, ezüstér-
mes Perusza Zoltán, míg 
bronzérmes Tímár András. 
Férfi 40 + kategóriában 
első Czirbus Zoltán, má-
sodik Sákovics Péter, har-
madik dr. Lampek Péter. A 
férfi párosok versenyében 
első Mesterházy Milán és 
Mesterházy Sándor, má-
sodik Rompos István és 
Holczinger András, harma-
dik Montli Gábor és Szent-
péteri Gábor. Vegyes páros 
kategóriában első helyen a 
Varga Orsolya – Rompos 
István duó, második he-
lyen a Czirbus Zoltán – 
Csíkné Herczeg Kata, míg 
a harmadik helyen a Szent-
péteri Gábor – Kólinger 

Dóra páros végzett. A női 
párosok megméretteté-
sén a dobogó első fokára 
a Csíkné Herczeg Kata és 
Varga Orsolya, a második 
fokára a Ladiszlai Evelin és 
Takácsné Illés Henriett, míg 
a harmadik fokára a Gyar-

mati Zoltánné (Tapolca) és 
Kalamár Anita duó állha-
tott. /me/

Jól sikerült a tapolcai tollaslabda verseny

Gyarmati Zoltánné és Gombkötő Richárd Tapolcát 
képviselték a versenyen                                           Fotó: me

Sákovics Péter a szom-
bathelyi csapattal érke-
zett                         Fotó: me

A TVSE sakkozói re-
mekül szerepeltek a 
Veszprém Megyei Sakk 
Diákolimpia egyéni 
versenyeiben.

Év elején, Ajkán ren-
dezték meg a Veszprém 
Megyei Sakk Diákolim-
pia Egyéni Bajnokságát, 
ahol több korcsoport-

ban, iskoláik színeiben 
állt versenybe a legné-
pesebb megyei sakk-
csapat, a huszonhat fős 
Tapolca és környéki 

delegáció. A Tapolcai 
Nagyoldogasszony Ró-
mai Katolikus Általános 
Iskola, a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola és 
tagintézményei, a Szé-
chenyi István Baptista 
Középiskola, valamint 
a monostorapáti Művé-
szetek Völgye Általános 
Iskola neve alatt verse-
nyeztek a TVSE sakko-
zói. Gyönyörű eredmé-
nyek születtek, rengeteg 
érmet, dobogós helyet 
szereztek a tapolcaiak. 
Az első három helyen 
végzett- összesen tizen-
hat fő- jutott volna to-
vább az országos döntő-
be. /me/

Sakkozók a megyei döntőben

Huszonhat tapolcai sakkozó a megyei fordulóban        
                                                                                  Fotó: TVSE

Dobay Bendegúz ezüstér-
mes                   Fotó: TVSE

Cserép Dorina, a Tapolca 
Vívóklub ifjú tehetsége 
meghívót kapott a Ma-
gyar Vívó Szövetségtől a 
tatai edzőtáborba.

A Tatai Sportközpontban 
szervezték meg a február 
végi, március eleji hétvé-
gén az országos Olimpici 
Párbajtőr Grand Prix ver-
senysorozat legeredmé-
nyesebb utánpótlás pár-
bajtőrözőinek a két napos 
edzőtábort. A tapolcai 
Cserép Dorinát másod-
szorra hívták meg ebben a 
szezonban – decemberben 
még Cséri Sára, Kovács Bi-
anka és Tarsoly Borbála is 
részt vett vele az akkori 
edzőtáborban. A hétvé-
gi, két napos felkészü-
lés alatt napi kétszer két 
óra sportolást ütemeztek 
be a gyerekeknek. – Na-
gyon komoly edzés volt, 
elfáradtam a végére. Úgy 
érzem sokban segítette a 
felkészülésemet. A han-
gulat családias volt, egy 
jó kis közösség alakult ki 

– tudtuk meg Dorinától. 
Az edzőtábor eredeti célja 
felkészülési lehetőség biz-
tosítása volt az Olimpici 
versenysorozat követke-

ző fordulóira, melyeket 
a járványhelyzet miatt a 
szervezők végül töröltek. 
Edzője Gauland Zsófia és 
Szabó Ádám. /me/

Az ország legjobbjai között edzett Dorina

A tehetséges fiatal versenyző a Tatai Sportközpont
előtt                                                              Fotó: Tapolca Vívóklub

Zalán újabb 
úszás érmei
A tapolcai Verebélyi Za-
lán két aranyérmet szer-
zett februárban, a Kapos-
vár Kupán.

Február végén rendezték 
meg a Kaposvár Kupa első 
fordulóját, ahol a 2012-es 
születésű Verebélyi Zalán, 
a tapolcai Nagyboldog-
asszony Római Katolikus 
Általános Iskola diákja, 
egyesülete, a Keszthelyi 
Kiscápák SE színeiben 

mérette meg magát. 50 m 
pille és 100 m gyors ver-
senyszámokban nem talált 
legyőzőre, így ő hozhatta 
haza az aranyérmet. 100 
m hátúszásban a negye-
dik, 50 m mellúszásban az 
ötödik helyen zárt. Edzője 
Szántó Kata. /me

SPORT
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Nagyon fontos az egész-
séges táplálkozás fenntar-
tása, ehhez nyújthatnak 
segítséget a gyógynö-
vények- hangsúlyozza a 
Levendula Gyógynövény 
Szaküzlet tulajdonosa, 
Csóka Bernadett. Az im-
munrendszerünket azon-
ban mozgással, sporttal is 
szükséges erősíteni a siker 
érdekében- teszi hozzá.
 
Csóka Bernadett szerint, 
a vastagbél az immun-
rendszer bölcsője, emiatt 
különösen fontos a rost-
bevitel. – Ennek elősegíté-
sére szedjünk jó minőségű 
probiotikumokat, melyek 
segítik a bélflóra normális 
működését. Együnk tehát 
idénynek megfelelő zöldsé-
get, gyümölcsöt. Utóbbiból 
az alma és a narancs, amit 
nagyon ajánlanék. Immun-
erősítőként igyunk fahé-
jas, borsos-, fürtös menta, 
csipkebogyó teát. Ebben az 
időszakban gyakori, hogy 
ingerültek vagyunk, amit 
nyugtató citromfű, kerti 
kakkukfű (kismamák nem 
ihatják) forrázattal orvo-
solhatunk. Gyakoribbak 
a fejfájások is, befeszül a 
csuklyás izom, amit masz-
szírozással, minél több 
folyadék – lehetőleg víz 
– fogyasztással enyhíthe-

tünk. Meghűlés, megfázás 
esetén pedig kortyoljunk 
hársfateát – tanácsolja Csó-
ka Bernadett, a Levendula 
Gyógynövény Szaküzlet tu-
lajdonosa. A legfontosabb 
a C-, és D vitamin fogyasz-
tása, amit Echinacea csepp 
bevitellel érdemes kiegészí-
teni. Szükség esetén aján-
lott természetes táplálék 
kiegészítőket szedni a ke-
mikáliák helyett, melyek-
nek csak körülbelül a 20 
%-a épül be a szervezetbe. 
– Érdemes odafigyelni a 
gyermekek táplálkozására 
is, hiszen ilyenkor keve-
sebbet mozognak, fontos, 
hogy meglegyen a meg-
felelő energia-, tápanyag-
bevitel. Lehetőség szerint 
mozduljunk ki otthonról, 

menjünk kirándulni a csa-
láddal, akár a környező 
hegyekbe (természetesen 
összhangban az aktuális 
járványügyi ajánlásokkal) 
– javasolja a gyógynövé-
nyekkel foglalkozó szak-
ember. Ahhoz, hogy otthon 
is aktívak maradjunk, fon-
tos a rendszeres mozgás. A 
kényszerű otthonlét idején 
eszközként használhatunk 
vizes palackot, széket, fo-
telt, bevonhatjuk a párun-
kat is egy-egy gyakorlatba. 
A megfelelő távolság 2×2 
méter, ami biztonságos tá-
volság a tornához. Ha vala-
ki erre az időszakra tervez 
életmódváltást, azt saját 
érdekében mindenképpen 
fokozatosan, óvatosan te-
gye. /se/

Feszültség helyett testmozgás 
és egészségmegőrzés

A bezártság idején is érdemes odafigyelni a táplálko-
zásra, de a testmozgást sem szabad elhanyagolni F: ill.

A koronavírus-járvány az 
élet több területét meg-
bénította, tehát a profi 
sportot is, ami jó dara-
big szünetel. A legtöbb 
sportoló, így a TVSE Thai 
boksz szakosztály, azaz a 
Tapolcai Muay Thai GYM 
harcosai is home office-
ra váltottak, és az ottho-
ni eszközök segítségével 
próbálják formában tar-
tani magukat.

- Nem olyan rendszeres-
séggel edzem, mint a ví-
rushelyzet előtt, de azért 
igyekszem formában tar-
tani magam. Vannak meg-
szokott gyakorlatok, ami-
ket rendszeresen végzek, 
de próbálok új elemeket is 
beépíteni az edzéseimbe. 
Van, amikor többet edzek 
egy héten, máskor keve-
sebbet. Ez leginkább az 
időjárástól függ – ismerteti 
Muzsi Dániel, a Tapolcai 
Muay Thai GYM egyik 

versenyzője. A sportoló 
elmondta, hogy leginkább 
otthon edz, de amikor a 
helyzet engedi, rendsze-
resen eljár futni a Bauxit 
sportpályára. A megfele-
lő felszerelés hiánya mi-
att saját magának kellett 
kialakítani egy alternatív 
edzéstervet, így az edzések 
idejét és számát egyedül 
osztja be. A korábbiakhoz 
képest ez jelenti a legna-
gyobb változást, hogy ön-

állóan, egyedül edz. – El 
fog múlni ez a helyzet, újra 
lehet közösen edzeni, de én 
azt javaslom mindenkinek, 
hogy ébredjen fel és lássa 
be, minden tervünk egy 
pillanat alatt szerteszállhat, 
így sokkal hatékonyabbnak 
kell lennünk a jövőben: ke-
vesebb mellébeszélés, több 
őszinteség és még kemé-
nyebb munka – tanácsolja 
Szegvári Tamás szakosz-
tályvezető, edző. /se/

A karantén idején is formában 
maradnak

Muzsi Dániel (középen) thai box versenyző járvány 
idején is rendszeresen edz                                Fotó: TVSE

A Tesco Ön választ, mi 
segítünk programján 
zsetonnal lehetett sza-
vazni a jelentkezőkre a 
tapolcai és sümegi Tesco 
áruházakban. A 24-es 
körzetből első helyezett 
lett a Tapolca Városi 
Sportegyesület Thai box 
szakosztálya a küzdő-
sport népszerűsítése, 
egészséges életmódra 
nevelés elnevezésű prog-
ramjával.

A TESCO-GLOBAL Zrt. 
az Effekteam Egyesület 
közreműködésével, hete-
dik alkalommal hirdette 
meg Ön választ, mi se-
gítünk című pályázatát, 

melynek célja a TESCO-
GLOBAL Zrt. áruházai 
vonzáskörzetében élő he-
lyi közösségek igényeire 
alapuló és részvételével 
megvalósuló programok 
támogatása. A program a 
vásárlók bevonásával zaj-
lott, az alábbi témákban: a 
helyi közösségek környe-
zetének szépítése, oktatás 
és az egészséges életmód 
kialakítását célzó projek-

tek. Utóbbi témakörben 
nevezett és körzetileg első 
helyezett lett a TVSE Thai 
box szakosztálya. – Ez a 
pályázat remek visszacsa-
tolás volt arra, hogy lás-
suk, hogyan állunk város-
szerte, mennyire vagyunk 
népszerűek, mennyien 
ismerik a nevünket és 
hogy mekkora a szimpátia 
irányunkba. Nem lehetek 
elég hálás a szülői közös-
ségnek, akik rengeteget 
lobbiztak és segítettek ab-
ban, hogy minél több sza-
vazatot kapjunk. Igazán 
nagy volt az összefogás és 
látványosan zárultak a kö-
rök, minden alkalommal 
bebizonyosodott, hogy jó 

úton haladunk és nyerésre 
állunk. Végül megnyer-
tük és most elkölthetjük 
az összeget a már szük-
séges öltözőszekrényekre 
és professzionális sport-
felszerelésre – ismertette 
Szegvári Tamás, a TVSE 
thai box szakosztályveze-
tője. A járvány elmúltával 
pedig megkezdik az esz-
közök beszerzését és foly-
tatják a munkát. /se/

A tapolcai thai box 
első helyen végzett 
a Tesco pályázatán

A küzdés és kitartás mellett egészséges életmódra ne-
velnek a tapolcai thai box szakosztálynál       Fotó: TVSE

A Magyar Sakkszövetség 
által kiírt, majd elnyert 
Tapolca Tehetségpont 
pályázat - gyermek sakk-
versenyen szép eredmé-
nyek születtek.

A Tamási Áron Művelő-
dési Központban, „hazai 
pályán” mérethette meg 
magát a közel harminc 
versenyző, az óvodásoktól 
a versenysakkozókig év 
elején. Az „A” csoportban 
első Tóth Barnabás, máso-
dik Dénes Márk, harmadik 
Gadó Zsombor, negyedik 
Dobay Bendegúz, ötödik 
Csillag Levente. A legjobb 
leány versenyzőnek Kiss 

Vanda Liána bizonyult. 
A „B” csoportban, a kis-
iskolások versenyében 
első Illés Márk, második 
Csitári Ádám, harmadik 
Kiss Csanád, negyedik 
Hildesheim Hunor, ötödik 
Schramli Szabolcs, hato-
dik Hernádi Kristóf. Az 
óvodás csoportban a fiúk 
közt Éder Zoltán 100%-os 
teljesítménnyel az arany-, 
míg Szabó Bálint az ezüst-
érmet szerezte meg. A lá-
nyok versenyében az első 
Darvalics Luca, a máso-
dik Sós Ninett, míg a har-
madik-negyedik helyen 
Bicsérdi Júlia és Somogyi 
Diána végeztek. /me/

Itthon remekeltek az ifjú sakkozók

Jótanács
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Starcsevics Péter,  a  ta-
polcai  Stari sörök gyár-
tója egy térségi szinten 
működő kereskedési for-
mával próbálja a korona-
vírus járvány idején egy-
ségbe kovácsolni  a helyi 
termelőket. 

Sok helyi vendéglátósnak, 
kistermelőnek szűnt meg 
a piaca az utóbbi időben, 
ezért arra gondoltunk, 
hogy egy olyan webshopot 
nyitunk a stari.hu olda-
lunkon, amelyen egyéb 
termékek is megjelen-
nek, amely más termelők 
portékáinak online meg-
rendelését és gazdaságos, 
járványszempontból is 
biztonságos kiszállítását is 

lehetővé teszi – mondta el 
a Tapolcai Médiának az is-
mert vállalkozó.
Megtudtuk,  11 termé-
küket lehet majd online 
megrendelni, ezeket a 
hozzájuk csatlakozók ter-
mékeivel egyetemben, 
a későbbiekben házhoz 
szállítják Tapolcán, és a 
környék számos települé-
sére is eljuttatják. Azon-
ban szeretnék, ha valóban 
sok élelmiszer jellegű ter-
mék, kézműves kistermelő  
szerepelne a kínálatban. 
– Legutóbb egy borász 
és egy sajtgyártó jelezte, 
hogy webshopunkban is 
megrendelhetővé teszi 
a termékeit  – árulta el 
Starcsevics Péter. /tl/

A helyi online piac létrehozásán munkálkodnak

Starcsevics Péter a helyi tv-nek nyilatkozik. Célja, 
hogy más helyi termelőkkel együtt egy jól működő 
online piacot hozzon létre                                         Fotó tl

A kényszerű otthonlét 
idejére kétfogásos me-
leg ételt kínál a tapolcai 
gyerekeknek a korábban 
megszokott 350ft/adag 
áron  a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft.

Akinek ez idáig szociá-
lis okokból ingyen járt az 
ebéd, annak természete-
sen továbbra is térítés-

mentes marad.
Mezőssy Tamás az önkor-
mányzati cég vezetője arra 
kéri a szülőket, hogy hív-
ják fel azt az intézményt, 
amelybe gyermekük jár, 
jelentsék be igényüket és 
jelöljék meg az étel átvé-
telének helyét. Erre Tapol-
cán, a Reptéren, továbbá  a 
Bárdos és a Kazinczy tag-
intézményekben kerülhet 
sor. Mint azt megtudtuk, 
a város közétkeztető cége 
nehéz helyzetbe került az 
iskola falain kívülre került 
oktatási rend miatt, for-
galmuk jelentősen lecsök-
kent.
Az önkormányzati cég arra 
kéri a tapolcaiakat, hogy 
rendeljenek tőlük meleg 
ételt, hiszen azzal a város 

konyhájának fennmara-
dását, további működését 
támogatják. A cégvezető 
hangsúlyozta, ételeleiket 
a járványügyi helyzetben 

elvárható fokozott bizton-
sági körülményei között,  
maximális higiéniai elő-
írások betartásával készí-
tik és csomagolják. /tl/

Olcsón kínál meleg ételt a város közétkeztetője

Maximális higiéniai odafigyelés mellett készítik és 
szállítják ki szolidan árazott ételeiket                   Fotó: tl


