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Húsz éves 
a tapolcai Assisi 
Szent Ferenc
Állatmenhely

Történelmi
versenyt
nyertek meg 
a gimnazisták

Tapolcai
felmenőkkel 
rendelkező 
bajnok 7. oldal7. oldal4-5. oldal

Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez újesztendőben - írta 
hajdanán Arany János. 
Költőnk versbe szőtt újévi 
jókívánságai biztosan a ma 
emberének is elgondolkoz-
tatóak lehetnek így 2021 
első napjaiban. A versrész-
letben központi szerepet 
kapott „béke” szó pedig 
annak ellenére, hogy hosz-
szú évtizedek óta háborúk 
nélkül zajlik az élet Ma-
gyarországon, valahogy 
mégis távolinak tűnik. A 
járvány következményei, a 
televízió és az internet ré-
vén otthonainkba költözött 
véres események, tünte-
tések, természeti kataszt-
rófák, szerencsétlenségek 
képsorai és a politikai fe-
szültségek hírei nem a béke 
érzését adják, hanem éppen 
ellenkező érzetet keltenek 
az emberekben. Múltun-
kat is ritkábban megnyert, 
gyakrabban elveszített há-
borúkból, azok előzménye-
iből és következményeiből 
rakjuk össze. Valahogy az 
az érzésem, hogy nincs sok 
esély arra, hogy ez a jövő-
ben másként lesz.  A béke 
tehát nem kívülről, hanem 
belülről kell, hogy jöjjön, 
az ember belső lényéből. 
Ehhez viszont az kell, hogy 
a munkánknak eredménye 
legyen, hogy senki ne érez-
hesse úgy, hogy bárki és 
bárkik a kifosztására, eltip-
rására törnek abban az or-
szágban, amelyet hazájának 
tart. Ebben a reményben és 
Arany sorainak szellemé-
ben kívánok békés és bol-
dog új esztendőt magam és 
munkatársaim nevében a 
Tapolcai Újság, a Tapolcai 
Média minden kedves ol-
vasójának, nézőjének, kö-
vetőjének.  /Töreky László/         

Belvárosi metamorfózis

A “Fenntartható Közlekedésfejlesztés Tapolcán” elnevezésű projekt gyakorlati megvalósításáról szóló szerző-
dést írt alá Dobó Zoltán polgármester és Mátics Zoltán az építőipari kivitelezést végző, közbeszerzés nyertes 
VIA VOMITO Kft. ügyvezető igazgatója a közelmúltban. Ha a munka elkészül, az jelentősen átalakítja Tapolca 
belvárosi közlekedését, lassítja, de biztonságosabbá is teszi azt. A projekt megvalósításával közvetlen kapcsolat 
jön létre a Tapolca Keszthelyi út, Hősök tere, Ady E. u. között oly módon, hogy a városi és a közösségi közlekedés 
autóbusz forgalma külön közlekedési felületen történik, biztonságos közúti és gyalogosforgalmi körülmények 
között. A Hősök terén és az Ady E. u. nyugati szakaszán egy nagy „körforgalom” alakul ki, balesetveszélyes hely-
zeteket szüntet meg, illetve további lehetőségeket teremt a városközpont tehermentesítésére, új parkolóhelyek 
kialakítására... Cikkünk a második oldalon Aláírták a szerződést a kivitelezővel címmel folytatódik...

Tiszteletadás fényfestéssel. Karácsony előtt így fejezte 
ki háláját a város egyes szakmák dolgozóinak 

Tiltakozás, tisztelet 
egy időben
December 23-án este 19 
órakor egy rövid időre 
Tapolcán is lekapcsol-
ták az ünnepi díszvilá-
gítást. 

Budapesttel és számos 
vidéki településsel egy 
időben tiltakoztak az 
iparűzési adó tervezett 
ötvenszázalékos  mér-
séklése, ebből követke-
zően az önkormányzati 

bevételek csökkentése 
ellen.
Ezen  időszak alatt a jár-
ványhelyzet frontvonalá-
ban szolgálatot teljesítő 
egészségügyi dolgozók-
nak és egyéb érintett, ve-
szélyeztetett szakterüle-
teken munkálkodóknak 
“Dicsőség a hősöknek” 
feliratú fényfestéssel kö-
szönte meg a város az 
áldozatos helytállást. /tl/
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...Folytatás a címlapról... 
A 2018-ban 20 milliós ön-
rész mellett, 280 millió fo-
rintos támogatást elnyert 
TOP-os pályázat megvaló-
sulása ezzel célegyenesbe 
került.
A beruházás több évtize-
des problémát orvosol. 
Az elvárások szerint, az 
esztétikai megújuláson 
túl, a belváros autós-, au-
tóbuszos- és gyalogos köz-
lekedését teszi zökkenő-
mentessé, de a korábbinál 
lassabbá, biztonságosabbá 
is- hangsúlyozta a város 

polgármestere. Megszűnik 
egyebek mellett a földhi-
vatal épületének sarkánál 
lévő, a buszok közlekedé-
sét nehezítő “y elágazóra” 

jellemző forgalmi rend 
és a tapolcaiak által csak 
szörnyként emlegetett 
szobrot is áthelyezik – 
mondta Dobó Zoltán. Az 
új körforgalom kialakí-
tása során 203 méter 7 és 
8.8 méter széles út, 103 
méter járdafelület létesül, 
illetve újul meg, megépül 
2 autóbusz várakozóhely, 
számos buszöböl, 11 zeb-
ra teszi biztonságosabbá a 
közlekedést a gyalogosok 
számára, de a területrész 
vízelvezetési gondjai is 
megoldódnak. A még en-

gedélyeztetési előkészítést 
igénylő projekt várható-
an tavasszal indulhat el és 
jövő év végére elkészül. A 
beruházás a VOLÁN jog-

utód közlekedési vállalat 
buszpályaudvarát nem 
érinti – tudtuk meg. Az 
1977 óta jelenlegi helyén 
álló Metamorfózis szo-

boralkotás eltávolításáról 
már a korábbi években 
önkormányzati döntés 

született, javasolt új he-
lyére ötletként felmerült a 
Déli Városkapu Park, illet-
ve a felépítésre váró állami 
tanuszoda környéke is. A 
leendő sportlétesítmény 
részére – annak vizes mű-
vészi tematikája okán, ha 
arra igény mutatkozik- 
ingyen felajánlja a város 
az alkotást – tájékoztatott 
Dobó Zoltán./tl/

Dobó Zoltán polgármester és Mátics Zoltán ügyvezető 
a kivitelezői szerződés aláírásának perceiben      Fotó:tl

Térképen az átalakuló belváros tervezete            Fotó: tl

A Tapolcai Média televí-
ziós stúdiójának vendége 
volt Tapolca polgármes-
tere a napokban. Dobó 
Zoltán az elmúlt év városi 
történéseit foglalta össze, 
illetve újságírói kérdések-
re válaszolt.

Felemás év volt- jellemezte 
2020-at a polgármester. - 
Voltak jó pillanatok, hiszen 
például sikerült befejez-
nünk a gimnázium felújítá-
sát, de a világjárvány erősen 
rányomta a bélyegét a min-
dennapjainkra. A történé-
sek -tartok tőle- komoly 
gazdasági következmények-
kel is járnak. Elsőként a 
járvány megfékezése ellen 
kellett küzdeni, most már 
a gazdaságot is védeni kell 
országos és helyi viszony-
latban egyaránt- hangsú-
lyozta. Dobó Zoltán a Napló 
munkatársának kérdésére 
elmondta, hogy jelentős fej-
lesztések nem maradtak el 
2020-ban, sőt elindultak 

ilyenek, legfeljebb az épí-
tőiparban szokásos csúszá-
sokkal kellett számolni. A 
2021-es év várható önkor-
mányzati veszteségeit és an-
nak hatásait nem részletezte 
a polgármester, véleménye 
szerint ez még nem lezárult 
kérdés, de - mint fogalma-
zott- ma már biztos, hogy az 
elmúlt hat évben folytatott 
szigorú, takarékos gazdál-
kodás eredményeinek lesz 
helye a város gazdálkodásá-
ban. Az ingyenes parkolás-
ról szólva azt mondta, hogy 
annak következménye egy-
részről az önkormányzat be-
vételeinek csökkenése, más-
részről a zsúfolt közlekedés, 
az, hogy ma nem könnyű 
Tapolcán parkolóhelyet ta-
lálni. Elhangzott, ahogy a 
korábban a gépjármű adót, 
most az iparűzési adó el-
engedését kínálta fel a kor-
mány az érintett vállalkozá-
si szektornak. Ugyanakkor 
megengedi a törvényhozó, 
hogy a vállalkozás ne éljen a 

lehetőséggel, és továbbra is 
befizesse azt az önkormány-
zathoz. Tudni kell, hogy 
önkormányzatunk az adó-
bevételekből finanszírozza 
azokat a tevékenységeket, 
amelyekre normatívát nem, 
vagy csak részben kap. A 
pénzt az itt élők életminő-
ségének javítására fordítjuk, 
ebből tartjuk karban példá-
ul a parkjainkat, veszünk új 
bútorokat, játékokat az óvo-
dába- hangsúlyozta Dobó 
Zoltán, aki reményét fejezte 
ki, hogy a 25000 lakosnál 
kisebb települések vesztesé-
geit - az előzetes ígérvények 
szerint- kompenzálja majd 
a kormányzat, bár egyelő-
re sem a veszteségek sem a 
kompenzáció mértéke nem 
könnyen számszerűsíthe-
tő...  A közel egy órás, a vá-
ros több folyamatban lévő 
és tervezett fejlesztését is 
érintő polgármesteri interjú 
teljes videó anyaga a Tapol-
cai Média facebook oldalán 
megtekinthető./tl/

„Felemás év volt számunkra 2020” A párt
a vendéglátóipar 
nyitása mellett
Eszli István a párt me-
gyei elnöke lapunkhoz 
eljuttatott közleményé-
ben egyes szórakozó-
helyek, különösen az 
éttermek, kávézók és 
egyéb vendéglátóhelyek 
újranyitása mellett ér-
velt.  – Azt szorgalmaz-
za a Mi Hazánk, hogy a 
vendéglátóhelyek – akár 
korlátozott vendéglét-
számmal – de működ-
hessenek ismét január 
11-e után! Ezek a több-
ségében kisvállalkozások 
nem bírnak tovább zárva 
tartani, tönkre fognak 
menni, hiszen a tavalyi 
évben is nagyjából négy 
hónapot zárva kellett 
lenniük. Egy vendéglá-
tóhelyen egyszerre így 
sem tartózkodna annyi 
ember, mint például egy 
átlagos élelmiszerüzlet-
ben-fogalmazott.

Tapolca
központi  részének 
a korábbinál 
biztonságosabb, 
zökkenőmente-
sebb közlekedését 
teszi lehetővé a 
beruházás
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A tapolcai Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
is nehéz és tartalmas évet 
tudhat maga mögött. Az 
óév zárásaként,  Kará-
csony alkalmával öröm-
mel tapasztaltuk, hogy az 
emberekben az adakozási 
kedv a szeretet ünnepe 
közeledtével érezhető-
en nagyobb volt az előző 
évekhez képest- tájékoz-
tatta lapunkat  Bögös Rita 
Zsuzsanna intézményegy-
ség-vezető. 

 – Számos felajánlás ér-
kezett, melyeket ezúton is 
nagyon köszönünk, és há-
lásak vagyunk, hogy gon-
doltak ránk és a velünk 
kapcsolatban álló csalá-
dokra.
A felajánlásokat örömmel 
közvetítettük a rászoruló 
családok, gyermekek felé. 
Megközelítőleg 120 család, 
köztük 130 gyermek ré-
szesült az adományokból. 
A Badacsonytomaji Fiata-
lok Fóruma Egyesülettől, 
a Tapolcai Járásbíróság 
dolgozóitól, Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő köz-
reműködésével a budapesti 
Magyar Segélyközvetítő 
Alapítványtól, a Hit Gyü-
lekezete tapolcai szerve-
zetétől, az Ételt az Életért 
Alapítványtól, a tapolcai 

Római Katolikus Plébá-
niahivataltól, a Telecom 
Veszprém kézilabda csa-
pat szurkolói csoportjától, 
az Egységben Tapolczáért 
Egyesülettől, a tapolcai 
Tesco áruháztól,és nem 
utolsó sorban több vál-
lalkozótól és magánsze-
mélytől érkeztek az ado-
mányok. Intézményünk 
közvetíthetett ajándék 
„cipősdobozokat”, tartós 
élelmiszereket, meleg ételt, 
tisztálkodási szereket, ru-
hákat, cipőket, játékokat, 
fenyőfát, gyermekápolási 
eszközöket és elektronikai 
berendezéseket, melyek-

kel nagy örömet tudtunk 
szerezni sok rászoruló csa-
ládnak. Látni lehetett az 
emberek tekintetében az 
örömet, a hálát és bizalmat 
– ez volt a mi ajándékunk a 
kollégáimmal.
Az elmúlt év számunkra 

is a megszokottak szerint 
indult, majd a rendkívüli 
járványhelyzet különösen 
próbára tette a mi hiva-
tástudatunkat és kitartá-
sunkat is. De a szakmánk 
szeretete és az embereken 
való segíteni akarásunk 
átlendített a kezdeti nehéz-
ségeken, segített az új hely-
zethez való alkalmazko-
dásban. A járvány kezdete 
óta az EMMI rendelke-
zéseit követve változatlan 
intenzitással végezzük a 
mindennapi munkánkat.  
A személyes kontaktussal 
járó tevékenységeink mini-

malizálásának követelmé-
nye mellett folyamatosan 
tartottuk a kapcsolatot a 
családokkal és a gyerme-
kekkel foglalkozó különféle 
szakemberekkel. A szemé-
lyes kapcsolatok számának 
szükségszerű csökkentése 
több szempontból is nehe-
zítette munkánk hatékony-
ságát, a károk enyhítését, a 
veszélyeztetettség megelő-
zését vagy megszüntetését. 
Munkánk eredménye nem 
a reflektorfényben látszik, 
hanem a szürke hétközna-
pokban mutatkozik meg. 
A társadalmi értékekbe 

és elvárásokba ágyazottan 
értő figyelemmel vagyunk 
minden hozzánk forduló 
embertársunk felé – igyek-
szünk a rendelkezésre álló 
eszközeinkkel megoldást 
találni problémáikra – ami 
jelenünkben felértékelődni 
látszik. Kollégáimmal to-
vábbra is hiszünk a törő-
dés és emberi jóság erejé-
ben, és hiszünk a szociális 
munka létjogosultságában, 
amiről valójában beszélni, 
nagy eredményeket fel-
mutatni nem könnyű. A 
legnagyobb elismerés, és a 
megbecsülésünk bizonyíté-
ka az, hogy fordulnak hoz-
zánk az emberek és szerve-
zetek, segíteni akarók és a 
segítséget kérők egyaránt. 
Szerepünk többek között 
közvetítő szerep. Nincs az 
a nehézség amin közösen 
– az emberi jóságba vetett 
hitünk, reményünk, abban, 
hogy a rossz után jobb kö-
vetkezik, a mindennapra 
jutó apró örömök és az élet 
szeretete – egy összetar-
tó csapatban, családban, 
munkahelyi közösségben 
ne jutnánk túl!
Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok Mindenkink jó 
egészséget, kitartást és hi-
tet a 2021-es évben is! To-
vábbra is forduljanak hoz-
zánk bizalommal! /BRZS/

Egy rendkívüli év tapasztalatai a családsegítők szemével  

A szociális területen dolgozók különösen jól teljesítet-
tek az elmúlt időszakban                          Fotó: helysz.felv

Vízkereszt ünnepe és házszentelés a katolikus iskolában
A Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Álta-
lános Iskola  követve az 
egyik legősibb keresztény 
hagyományt, megünne-
pelte Vízkereszt ünnepét. 
Egyházi szertartás szerint 
megszentelték az iskola 
épületét és a jó Isten ál-
dását kérték az iskolában 
tanuló diákokra és az ott 
dolgozókra, pedagógu-
sokra. Később Csonka 
Nándor atya az  ajtó fölé 
felírta az aktuális évszá-
mot és a háromkirályok 
nevének (Gáspár, Meny-
hért, Boldizsár) kezdőbe-
tűit is: 20 + G + M + B + 
21.

A reggeli szentmisén Nán-
dor atya, az iskola lelki ve-
zetője felhívta a figyelmet 
a napkeleti bölcsek figyel-
mességére, figyelmére, mely 
elvezette őket a Megváltó-
hoz. – Az igazi bölcsesség 
az, hogy észre kell vennünk 
a jeleket, melyek az Isten-
hez vivő úton vezetnek 
bennünket, minden ember 
is hordozhat isteni üzenetet 

a számunkra-fogalmazott.
– A katolikus iskola törek-
szik arra, hogy a személyes 
odafigyelés iskolájaként 
gondozza a rábízott diáko-
kat- mondta el lapunknak 
Rohály János igazgató, aki 
az ünnep eredetéről és je-
lentőségéréről is szólt. – A 
katolikus egyház január 
6-án ünnepli vízkeresztet, 
Jézus Krisztus megjelené-
sének ünnepét, amely a ka-
rácsonyi ünnepkör záró- és 
a farsang kezdőnapja. Ez az 
egyik legősibb keresztény 
ünnep, mely arra emlé-
keztet minket, hogy Jézus 
Krisztusban Isten megje-
lent közöttünk és elhoz-
ta nekünk az üdvösséget. 
Vízkeresztkor ünnepeljük 
a napkeleti bölcsek, vagy 
népiesen a háromkirályok 
érkezését is, akik a ha-
gyomány szerint hárman 
voltak: Caspar, Melchior, 
Balthasar – azaz Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár. A 
vízkereszt elnevezés a víz-
szentelés szertartásából 
ered, melyet ekkor végez-
nek. Ekkor kezdetét veszi 

a házszentelések idősza-
ka, mely szertartás során a 
pap az újonnan megáldott 
szenteltvízzel meghinti a la-
kásokat, házakat; valamint 
megáldja a benne lakókat, 
dolgozókat. Szokás szerint 
a házszentelés után az aj-
tóra fölírják az évszámot 

és a népi értelmezés szerint 
a háromkirályok nevének 
(Gáspár, Menyhért, Boldi-
zsár) kezdőbetűit: 20 + G + 
M + B + 21. Az eredeti értel-
mezés szerint a három betű 
a latin áldásformula kezdő-
betűi: Christus Mansionem 
Benedicat („Krisztus áldja 

meg e házat”). Vízkereszt 
ünnepe megmutatja ne-
künk, hogy Isten minden 
emberhez elküldte Fiát, 
hogy a megváltó Jézus szü-
letésével elhozza számunk-
ra az üdvösséget, az örök 
élet reményét. /tl/

A hagyományt követve Caspar, Melchior, Balthasar – 
azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár nevének kezdőbetűit 
írta Nándor atya az iskola belső bejárati ajtaja fölé  F:tl

Munkánk
eredménye nem
a reflektorfényben 
látszik, hanem
a szürke
hétköznapokban 
mutatkozik meg



4    TAP     LCAI ÚJSÁG HIRDETÉS 2021. január 15.

2020. júniusban volt 20 
éve, hogy menhelyünk 
második esélyt kapott a 
működésére.
Az alapítvány 1995 óta lé-
tezik.  A Wiethoff német 
házaspár létrehozta az As-
sisi Szt. Ferenc Állatmen-
hely Alapítványt. Céljuk 
az volt, hogy a tapolcai 
szeméttelepen működő 
„kóbor-kutya-gyűjtő hely” 
rémisztő állapotát meg-
szűntessék. Ott szabadtéri 
ketrecekben összezsúfolva, 
tűző napnak vagy hónak 
kitéve várták a halált. Ta-
láltak magyar partnereket 
és sikerült a polgármesteri 
hivatallal is megállapo-
dást kötni. Szinte azonnal 
a Németországban össze-
gyűjtött pénzből Tapolca 
Sebronban vettek egy tel-
ket, és onnantól kezdve 
odakerültek a kóbor ku-
tyák. További adományok-
ból elkészült a kerítés, a 
vízbevezetés, egy kis épü-
let és néhány kennel. Saj-
nos 2 év után a tevékeny-
ség megtorpant, pénzügyi 

és személyi problémák 
merültek fel. Bírósági ügy 
lett belőle, 2 évig vívódtak 
az üggyel. 2000-ben végre 
vége lett a veszekedésnek. 
Az Alapítvány sajnos el-

veszítette a megvásárolt 
telket, amely visszaszállt 
az őnkormányzatra. Az 
alapítvány megszünte-
tés előtt állt. Ulrike, aki 
időnként, mint látogató és 
adományozó járt a sebroni 
telepen, ebben a kritikus 
helyzetben spontán vál-
lalta az elnökséget, nem 
tudva, hogy mi vár rá. Így 
2000 júniusában megkez-
dődött egy kaland, ami 
most visszanézve sikeres 
lett, de ugyanúgy félre is 
sikerülhetett volna. Pénz 
nem volt! Anyagi forrás 
nem volt! Munkaerő nem 
volt! A kapcsolatok az ön-

kormányzattal és a hatósá-
gokkal padlón voltak.
Volt viszont egy sintérte-
lepi szintre lesüllyesztett 
telep, 35-40 elhanyagolt 
harapós kutyával.
Volt egy havi 35.000,- Ft-
tal díjazott gyepmesteri 
szerződés kutya/macska 
befogásra, tetem eltávolí-
tásra az utcáról. Kóbor ku-
tya volt bőven a városban, 
sorban ültek a boltok előtt.
Voltak feladatok: csak 1 
helyen volt hideg víz, me-
leg víz és fűtés sem volt, 
szabadtéren készítettük az
ételt és ott mosogattunk. 
A laktanyától hoztuk hor-

dókban az ételmaradékot 
és amellett főztünk a ku-
tyáknak. Az első években 
menhelyünk csak saját, 
privát pénzből tudott gaz-
dálkodni. De ezek után év-
ről-évre felfelé vezetett az 
út. Ulrike kapcsolatai ré-
vén új külföldi támogatók 
csatlakoztak, akik a pénz-
gyűjtésben segítettek. Ha-
marosan kértünk segítsé-
get a kutya örökbeadásban 
is. Folyamatosan emelke-
dett a kutyalétszám: 180-
200 kutya volt az átlagos 
létszám. Nagy gondot je-
lentett a sok kölyökkutya, 
amit leadtak, vagy ami-

ket kidobva találtunk az 
árokban vagy az erdőben. 
Több ezer kutya ment át 
a menhelyünkön ebben a 
20 évben. Sokan ott élték 
le az életüket, nem leltek 
gazdira, és nálunk is hal-
tak meg. Az örökbeadás 
mellett mindig is célunk 
volt ezeknek az állandó 
lakóknak egy minimális 
életminőséget megterem-
teni. Mozgási lehetőséget 
és szociális kapcsolatokat 
biztosítani, egymással és 
emberrel is. A békés men-
helyünk működéshez a 
legfontosabb viszont az 
ivartalanítás.

20 éves az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely

Ulrike Vollner kedvencei között. Az állatmenhely vezetője immár húsz éve azért küzd, hogy az utcára került 
állatok méltó körülmények között találjanak új gazdára. Támogatás nélkül azonban ez aligha működhetne

A kezdeti 
időszakban
a laktanyából 
hordták az
ételmaradékokat 
gondozottjaiknak 
és kizárólag privát 
pénzből tudták 
megoldani 
gazdasági 
gondjaikat
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Hálásak azoknak, akik a múltban és a jelen körülményei között támogatják céljaikat
Enélkül nem tudnánk biz-
tonságosan mozogni ennyi 
szabadon lévő kutya kö-
zött. Még az ivartalanított 
állatok között is észreve-
hetően felborul a rend, ha 
érkezik egy tüzelő szuka. 
Nagyon sok adományt köl-
töttünk arra a célra, hogy 
kétszer ne kerüljön be kö-
lyök ugyanarról a helyről. 
Köteleztük a gazdikat ivar-
talanításra, ennek a költ-
ségnek a nagy részét vagy 
teljes összegét is mi vállal-
tuk. A következetes ivar-
talanítás jó „befektetés” 
volt! Az utolsó években a 
környékről egyre kevesebb 
kölyökkutya jön be. Most 

ott tartunk, hogy más ál-
latvédő szervezeteknek tu-
dunk segíteni, akik az or-
szág problémásabb részein 
kimentik őket a sintértele-
pekről vagy azon dolgoz-
nak, hogy oda ne kerül-
jenek. Büszkék vagyunk, 
hogy magánadományok-
ból, önkéntes munkából és 
néhány pályázatból telepí-
tettünk egy korszerű men-
helyet. Tulajdonképpen 
kétszer megépítettük azt: 
az első lépésben a legszük-
ségesebb dolgok készültek 
el: a melegvíz ellátás, fűtés, 

lefolyó rendszer, korszerű 
elektromos rendszer, or-
vosi kezelő, betegszoba, 
karantén. Az első kennelek 
csak féltetővel rendelkez-
tek, a kutya ólak egyszerű 
deszkából készültek. Az 
utolsó 10 évben folyama-
tosan renováltuk a régit: 
felújítottuk a kennel beto-
nozását, új vasszerkezete-
ket szereltünk fel, szigetelt 
ólak lettek, a féltetőket 
összefüggő tetőrendszerre 
cseréltük. 2020 nagy len-
dülettel kezdődött: pályá-
zati pénzből megvalósult 
egy nagy álmunk, sikerült 
a beázó karantént és a 
főépületeket tetővel ösz-

szekötni. Ez nem csak a 
kutyák javára történt. Ne-
künk is kellemes, hogy ott 
ahol a legtöbbet mozgunk, 
nem kell megáznunk. 
Nagy tisztelettel gondo-
lunk vissza Ács Jánosra, 
az akkori tapolcai polgár-
mesterre, aki mentorunk 
volt, mint nagy kutyaba-
rát. Becsülte, hogy mun-
kánkkal hozzájárultunk a 
város közbiztonságához és 
odafigyelt ránk. Látogatá-
sa mindig spontán történt 
és így megtapasztalta azt, 
hogy milyen magányos 

tevékenység folyik kint 
a Sebronban, ami annak 
idején még egy kicsit a 
világvégére hasonlított. 
Volt neki egy „keresztfia”: 
egy puli, akit ő talált meg 
és személyesen hozott ki 
a menhelyre. Az állatvé-
delem annak idején még 
eléggé hadilábon állt. Ács 
polgármester helyet adott 
az Alapítványnak a város a 
társadalmi életében.  Min-
ket is gyakran meghívott 
a helyi rendezvényekre, 
2005-ben pedig kitüntette 
munkánkat. Megajándé-
kozta az alapítványt egy  
hivatali használt autóval, 
ami 10 évig szolgált min-
ket. A városi irodaházban 
kaptunk egy kis helyiséget, 
ahol nyugodt körülmé-
nyek között tudjuk az ad-
minisztratív munkáinkat 
elvégezni. Akit semmikép-
pen nem szabad kihagy-
nunk a visszapillantásból, 
az dr. Varga Ottó állator-
vos. Neki is nagy szerepe 
volt a sikerünkben. A kez-
detekkor kritikusan nézte 
„feltámadásunkat”, de évek 
alatt jóindulatú támogató-
ja lett menhelyünknek és 
mindig rendelkezésünkre 
állt. Kedvezően és maxi-
málisan kezelte és műtöt-
te az állatainkat, segített 
gyógyszereket és oltóanya-
gokat beszerezni. Sok min-
denre megtanított minket, 
hogy önállóan tudjuk meg-
oldani az állatokkal felme-
rülő mindennapi problé-
mákat. Közös, felvilágosító 
és preventív programokat 
szerveztünk vele az állat-
védelem jegyében. Mi lesz 
a menhely jövője? Tovább-
ra is nagy szükségünk lesz 
magánadományokra, az 
SZJA-1%-ra. A tapolcai 
gyepmesteri szerződésből 
befolyó pénzből költsége-
ink csak 1/3 részét tudjuk 
fedezni. Álmunk az lenne, 

hogy a környékbeli falvak 
polgármesterei partner-
ként kezeljenek bennün-
ket. Ne kelljen veszeked-
nünk minden begyűjtött 
kutyáért, hogy vállalják 
a beszállítási díjat. Az el-
kóborolt kutyákról szóló 
bejelentések a falvak la-

kosságától érkeznek, mi a 
polgármesterekhez, jegy-
zőkhöz irányítjuk őket. 
Nekik kell megrendelni a 
kutya elszállíttatását. (Két 
éve majdnem megbüntet-
tek minket, mert nem úgy 
jártunk el, hanem csak be-
hoztuk a kutyát. Nem volt 
regisztrálva az eb, a gazda 
mégiscsak feljelentett min-

ket és hosszan tartó rend-
őrségi ügy lett belőle.) A 
szomorú realitás az, hogy a 
hivatalok legtöbbször nem 
ismerik el a kötelességüket 
és lerázzák a bejelentőket. 
Nekik is kellene segíteni a 
rendszeres menhelyi alap-
költségek kifizetésében, 
hogy működhessen egy 
hely, ahová kutyákat lehet 
vinni. A kutyák, akiket 
Tapolcán befogunk, első-
sorban a falvakból kerül-
nek hozzánk, sok esetben 
lelketlen emberek kirak-
ják őket a város szélén, 
tudva azt, hogy mi majd 
összegyűjtjük őket. Ezek 
legtöbbször chip nélküli 
felnőtt kutyák. Ezekre a je-
lenségekre is sokkal jobban 
oda kellene figyelni az éves 
kötelező oltások idején. Ha 
több vidéki önkormányzat 
támogatná az alapköltsé-
geinket, akkor végre le-
hetőség nyílhatna fizetett 
munkaerőt is alkalmaz-
ni a menhelyen. A Covid 
miatt tavaly nem tudtuk 
megtartani a tervezett nyílt 
napunkat. Bízunk benne, 
hogy idén ezt az eseményt 
sikerül majd bepótolnunk! 
/Assisi Szent Ferenc Állat-
menhely Alapítvány/
(A fenti hirdetés megjelené-
sét az állatmenhely kiemelt 
szponzorai támogatták.)

Ulrike Vollner és Ács János                             Fotó: archív

Trümperné Bogdán Marianna és Dr. Varga Ottó állat-
orvos akinek sokat köszönhetünk

A kutyák, akiket 
Tapolcán
befognak, 
elsősorban 
a falvakból
származnak és 
kerülnek
a menhelyre, sok 
esetben lelketlen 
emberek rakják
ki őket a város
szélén
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Három darab kivá-
ló DAIKlN MC 55 W 
Streamer technológiájú 
légtisztítógépet adomá-
nyozott a Ringató Bölcső-
dének a tapolcai VETSEY 
Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft.

Sikos Rita a bölcsődei el-
látást biztosító Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási 
Intézet igazgatója  lapunk-
nak elmondta, rendkívül 
hálásak az adományozónak, 
hiszen az összességében 
több, mint félmillió forintba 
kerülő berendezések a kis-
gyermekek, a kisgyermek-
nevelők és a dajkák egészsé-
gének megóvását szolgálják.
Megtudtuk, az intézmény 
szobáiban elhelyezett lég-
tisztító gépek az elektro-
sztatikus szűrő segítségé-

vel hatékonyan távolítják 
el a pollen vagy por alapú 
allergéneket, de a kóroko-
zók szűrését is elvégzik. – 
Örülünk, hiszen ezentúl a 
gyermekek számára még 
biztonságosabb környezetet 

tudunk biztosítani- köszön-
te meg a nem mindennapi 
ajándékot a klíma- és hű-
téstechnikával foglalkozó 
tapolcai cég képviselőjének 
Sikos Rita és Segesdi Anett 
bölcsődevezető./tl/

Adományuktól tisztulhat a levegő a bölcsődében

Az elektromos szűrők átadásán            Fotó: helysz.felv.

A Korall Üzletlánc és az  
Egységben Tapolczáért 
Egyesület  konzervek-
ből, babaápolási- és 
tisztálkodási szerekből 
álló adománnyal lepte 
meg a Család-és Gyer-
mekjóléti Központot. 
Az ajándékokat az in-
tézmény osztja el azok 
között, akik leginkább 
rászorulnak a városban.

Puskás Ákos alpolgár-
mester és Tölgyes Zsolt 
önkormányzati kép-
viselő az Egységben 
Tapolczáért Egyesület 
tagjaiként adták át a 
csomagokat  Bögös Rita 
Zsuzsannának, az intéz-
ményegység vezetőjének 
és kollégáinak. Mint azt 
megtudtuk, korábban a 
Tapolcai Városszépítő 
Egyesület Nőklubjának 
Fő téri “szánkós ajándé-
kozásához” járult hozzá 

az egyesület. Ezúttal egy 
korábban már jól bevált 
együttműködés alapján, a 
Korall Üzletlánc tapolcai 
üzletével és a család-és 
gyermekjóléti központtal 
közösen valósították meg 
a jótékonysági akcióju-
kat. Puskás Ákos a Tapol-
cai Médiának elmondta, 

azért döntöttek az alap-
ellátás  szociális intézmé-
nyén keresztül történő 
adományozás mellett, 
mert így biztosan azok-
hoz kerül az ajándék, 
akik valóban rászorulnak 
és olyan termékek, ami-
lyenekre valóban szüksé-
gük is van. /tl/

Rászoruló tapolcai családokat, támogattak

Ajándékkosarakkal lep-
ték meg a mentőállomás 
dolgozóit a K&H Bank 
tapolcai fiókjának mun-
katársai a mai napon.

A koronavírus járvány 
számos év végi, karácso-
nyi céges bulit, összejö-

vetelt tett lehetetlenné, 
köztük a K&H bank he-
lyi dolgozóinak ünnepét 
is. A kollégák ezért úgy 

döntöttek, hogy a célra 
szánt pénzt ajándékokra 
fordítják, és azoknak ad-
ják, akik tevékenységük-
kel, áldozatvállalásukkal 
valóban rászolgáltak, 
igazán megérdemlik azt. 
Így esett a választásuk a 
tapolcai mentőszolgálat 

dolgozóira, akik öröm-
mel fogadták a minden 
jóval megtömött aján-
dékkosarakat. /tl/

Szép gesztus a helyi bankfiók 
dolgozóitól a mentősöknek

A bank dolgozói és a mentősöknek szánt ajándék. Sa-
ját céges összejövetelükre szánt pénzkeretüket fordí-
tották jótékony célra . A fotón Tóth Péter Alajos fiók-
vezető  és a bank hölgy munkatársai     Fotó: Helysz.felv

Péni Béla a Járdányi Pál 
Zeneiskola igazgatója 
részére Magyar Művé-
szetoktatásért plakettet 
adományozott az idén 
30 éves Magyar Zene-
iskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége és a 
Magyar Zene- és Tánc-
művészek Szakszerve-
zete.

Ember Csaba MZMSZ 
elnök közleményében 
hangsúlyozta, hazánkban 

közel kétszázezer mű-
vészetekkel foglalkozó 
fiatal tudja: „Ritmusra 
és harmóniára van szük-
ségünk”, hogy esélyünk 
legyen a harmonikus fel-
nőtt életre. E tudást átadó 
tanárok és iskolai közös-
ségek kiváló munkájának 
elismerésére alapította a 
Magyar Művészetoktatá-
sért plakettet 2002-ben a 
MZMSZ, közösen  a Ma-
gyar Zene- és Táncművé-
szek Szakszervezetével. A 

Magyar Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák Szö-
vetsége 2020-ban ünne-
pelte megalakulásának 
30. évfordulóját. A jár-
vány miatt elmaradt az a  
jubileumi, ünnepi konfe-
rencia, ahol az érintett 6 
intézményi és 14 szemé-
lyében kitüntetett a díjat 
az adományozók szemé-
lyes gratulációja kísére-
tében átvehette volna- 
tudtuk meg. /tl- MZMSZ 
facebook - Fotó: TVT/

Szakmai elismerés a Járdányi Pál Zeneiskola igazgatójának
A tudást átadó kiváló tanári munkáért járt a plakett 

Az Egységben Tapolczáért Egyesület és a Korall Üzlet-
lánc a rászoruló tapolcai családoknak gyűjtött   Fotó:km

Szalai László (jobbról) a tapolcai mentőállomás vezető-
je és munkatársai örömmel fogadták a felajánlást   F:mr

Péni Béla a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója
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Szenvedélye a fővároshoz 
köti, villámgyors verseny-
autókkal száguldozik, 
azonban rengeteg időt 
tölt tapolcai nagymamá-
jánál, és ha majd életrit-
musán lassítani szeretne, 
Tapolcára költözik.

Baukó Levente kisgyermek 
kora óta az autók szerel-
mese, ahogy ő mondja, 
szinte beleszületett az au-
tóba. Gyermekkorában, 
édesapja budapesti műhe-
lyében töltötte a legtöbb 

időt, ahol megérezte az olaj 
és benzin illatát. A most 27 
éves autóversenyző, 16 év-
vel ezelőtt szállt be először 
egy amatőr gokart autóba, 
melyben már akkor szé-

pen teljesített. Érezte, hogy 
neki az autóversenyzés felé 
kell tendálnia, ezért meg-
keresett egy csapatot, ahol 
hosszas egyeztetéseket kö-
vetően beülhetett egy Maz-
da RX8 – as túraautóba, 
melyet tesztelt, versenyez-
tetett. Ez idő tájt figyeltek 
fel Leventére és szerződ-
tették jelenlegi csapatához, 
mely utánpótlás neveléssel, 
kutatásfejlesztéssel és ver-
senyeztetéssel foglalkozik. 
Vallja, hogy nyugodtság, 
magabiztosság és határo-

zottság kell ahhoz, hogy 
valakiből jó pilóta legyen. 
Az autóversenyzés egy 
költséges sportág, renge-
teg anyagi ráfordítással jár 
az autó fejlesztése, teszte-

lése és a felkészülés, ezért 
Levente szerint, aki ezzel 
tervez, tisztán kell látnia, 
hogy mely bajnokságban 
induljon, hogy abban a 
legjobban tudjon teljesí-
teni. Baukó 2020-ban a 
Magyar Bajnokságban, a 
Közép Európa Kupában 
és az Osztrák Bajnokság-
ban versenyzett, Formula 
Renault 2000 – es kategó-
riában. Minden versenyt 
komoly technikai felké-
szülés előz meg. Ilyenkor 
fontos szerepe van minden 
egyes milliméternek, mely 
befolyásolja az autó telje-
sítőképességét vagy épp a 
versenyző komfortérzetét. 
A nyílt bajnokságokban, 
melyekben szerepel, kri-
térium, hogy az autó csak 
2000 cm3- es lehet, azon-
ban a lóerők száma nincs 
korlátozva, így előfordul-
hat, hogy egy 170 LE autó 
versenyez egy 270 LE autó-
val. Azonban nem minden 
a teljesítmény, sok múlik 
a leszorító erőn és más 
beállításon, Levente sze-
rint: „Igencsak otthon kell 
lenni a fizikában.” Szereti, 
hogy csak pár milliméter 
választja el az aszfalttól, él-
vezi, hogy nyitott az autó és 
látja a forgó kerekeket. Vi-
szont úgy gondolja, hogy 
a magasabb kategóriákban 

bevezetett biztonsági elő-
írások korlátozzák, vagy 
épp elveszik a versenyzés 
szépségét, ugyanakkor el-
ismeri, hogy ezek sokszor 
életeket menthetnek. Csa-
ládja minden célja meg-
valósításában maximáli-
san támogatja, azonban a 
folyamatos versenyzés és 
életvitele megnehezíti egy 
komoly párkapcsolat ki-
alakítását. Hosszú és rövid 
célú tervei is vannak, me-
lyeket igyekszik reálisan 
kezelni és lehetőségeihez 
mérten megvalósítani. A 
közeljövőben szeretne egy 
erősebb formaautóban ver-
senyezni és bajnoki címe-
ket gyűjteni, akár külföl-
dön is, viszont hosszútávon 
gyerekkori álmát igyekszik 
megvalósítani, elindulni 
a Le Mans-i, 24 órás au-
tóversenyen. Hálás a mö-

götte dolgozó csapatnak, 
annak a 10-15 főnek, akik 
ugyanúgy a versenyzés 
megszállottjai és tudásuk 
legjavát adják a cél elérése 
érdekében. Levente 2020-
as eredményei: a Magyar 
Bajnokságban, a forma au-
tós abszolút értékelésben 2. 
helyen végzett, a Közép Eu-
rópa Kupában 3. lett, míg 
az Osztrák Bajnokságban 
negyedik helyen ért célba. 
Minden versenyzést kü-
lön rituálé előz meg, mely 
a jobb eredmény elérésére 
ösztönözi. Ilyen például, 
hogy csak baloldalról száll 
be az autóba, mindig jobb 
lábbal és a kesztyűt bal-
ról jobbra veszi fel. Ezek 
a megszokott mozdulatok 
fontosak számára, hogy a 
legideálisabb mentális ál-
lapotban induljon el a rajt-
kockáról. /hg/

A száguldás szerelmese

Baukó Levente ma már sikeres versenyzőnek számít 

A Formula Renault 2000-es kategória hozta meg szá-
mára a hazai és nemzetközi elismeréseket

Történelmi verseny-
eredményeket értek el 
a Batsányi János Gim-
názium és Kollégium 
diákjai, nemcsak azért, 
mert a megmérettetések 
témája a magyar törté-
nelem volt, hanem azért 
is, mert a 2019-2020-as 
tanévben meghirde-
tett versenyek maratoni 
hosszúságúra nyúltak.

Az Örökségünk ’48 ver-
senyben először győztek, 
míg a Magyarok Európá-
ban versenyen a korábbi 
évek hagyományát vitték 
tovább a gimnazisták az 
országos első helyezés 
megszerzésével. Az Örök-
ségünk ’48 elnevezésű 
versenyen a reformkortól 
kezdve a dualizmus ko-
ráig tartó időszakot dol-
gozták fel a tanulók, míg 
a Magyarok Európában 
vetélkedőn a magyar tu-
domány XIX-XX. száza-
di sikereivel foglalkoztak. 
Riba Erzsébet, felkészítő, 
a gimnázium történelem 
tanára elmondta, a tanu-

lók, elsősorban az érdek-
lődők közül kerülnek ki. 
A verseny meghirdetését 
követően ők szervez-
nek maguknak csapatot. 
A feladatok korábban 
2 online fordulóból áll-
tak, amelyhez interne-
tes forrásokból kellett a 
válaszokat megtalálni a 
Magyarok Európában 
versenyre, míg az Örök-
ségünk ’48 esetében pa-
pír alapú szakirodalomra 
is szükség volt. A téma 
az utóbbi versenynél a 
reformkor, 1848-49, a ki-
egyezésig tartó időszakot 
ölelte fel. Míg a Magya-
rok Európában esetében 
volt már olimpiatörténet, 
sporttörténet kimagasló 
magyarok sikerei, eset-
leg Nobel-díjasok, híres 
magyar emigránsok (pl. 
filmesek). Az idei ver-
senyen a feltalálók, ta-
lálmányok a 19-20. szá-
zadból témakört járták 
körül. A több körös ver-
seny első megméretteté-
sei pár napos felkészülést 
igényelnek, azonban a 

döntőre hetente 1-2 órát 
készültek, míg átvették 
a döntő tematikáját. Az 
egyik résztvevő, azóta 
már érettségizett diák, 
Sipos Ákos szerint, ez a 
verseny akár csak a ko-
rábbiak, rengeteg tapasz-
talatot és jó élményeket 
adott számára. Mivel már 
több versenyen is részt 
vett ebben a témában, így 
a felkészülés valójában 
csak intenzív ismétlést 
jelentett számára, a ne-

hézsége inkább az volt, 
hogy a vizsgaidőszak 
alatt szorítson elegendő 
időt arra, hogy kellően 
felfrissítse az anyagot a 
versenyre. A versenyen 
és a felkészülés során 
olyan tapasztalatokkal 
és tudással gazdagodott, 
amit jelenlegi tanulmá-
nyai során is kamatoz-
tathat. A versenynek és 
előkészületeinek minden 
percét élményként élte 
meg. /hg/

Országos történelem versenyen diadalmaskodtak a gimnazisták

A büszke fiatalok felkészítőikkel a gimnázium előtt F: isk

Kultúra 
a kirakatban
A Magyar Kultúra Napja 
közeledtével, a jelenlegi 
járványveszélyes időszak-
ban sem szeretne lemon-
dani kultúraközvetítő 
szerepéről a Tamási Áron 
Művelődési Központ.
- A mostani helyzetben is 
szeretnénk a jeles napról 
megemlékezni- mond-
ta el lapunknak Barczáné 
Tóth Boglárka az intéz-
mény vezetője. - Tesszük 
ezt a rendelkezésünkre 
álló csatornákon keresz-
tül, hiszen a megváltozott 
körülmények között még 
fontosabb a kultúraköz-
vetítő szerepünk. Az in-
tézmény bejáratánál ezért 
egy „KultúrKirakattal” ké-
szülünk, január 22-én 20 
órakor pedig az intézmény 
Facebook oldalán Berecz 
András mesemondó 2018-
as műsorát ismételjük meg. 
Azt szeretnénk elősegíteni, 
hogy a kultúra továbbra is a 
mindennapok szerves része 
legyen városunkban- hang-
súlyozta az igazgató. /tl/
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Három évvel ezelőtt dön-
töttek úgy a Telekom Vesz-
prém kézilabda csapat 
tapolcai szurkolói, hogy 
karácsonyhoz közeledve 
örömet szereznek a rászo-
ruló családoknak és me-
leg étellel vendégelik meg 
őket, hagyományukat idén 
is folytatták.

A csapat harminc tagja vál-
lalta, hogy három napon 
keresztül ételt oszt a rászo-
rulóknak. Az ötletgazda 
Pupos Csaba elmondta, 
hogy ebben az évben a jár-
ványhelyzet miatt emelték 
az adagok számát és kezde-
ményezésüket kiterjesztet-
ték a szociális szféra dolgo-
zói részére is, hogy feléjük is 
kifejezzék hálájukat. /hg/

Melegszívű szurkolók

Három év után is kitartanak jótékonysági akciójuk 
rendszeres megszervezése mellett a szurkolók   Fotó: tl

„Felezi a kormány a 
kisvállalkozások ipar-
űzési adóját gazda-
ságvédelmi akcióterv 
keretében. A kis- és 
középvállalkozások, 
valamint az egyéni 
vállalkozók iparűzési 
adóját január 1-jétől 
a felére csökkentik. 
Ezek a vállalkozá-
sok adják a legtöbb 
munkahelyet, és ők a 
legsérülékenyebbek 
a járvány idején – in-
dokolta az intézkedést 
Orbán Viktor minisz-
terelnök.”
A mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozásnak mi-
nősülő vállalkozónak 
(4Mrd nettó árbevé-
tel alatt) az iparűzési 
adóelőleg csökkentés 
lehetőségét nyilatko-
zat formájában kell 
kérni.
Az adózóknak (a 2021. 
március 15-i előleg-
fizetés miatt) nyilat-
kozatot kell tenniük 
legkésőbb 2021. feb-
ruár 25-ig a székhelye, 
telephelye szerinti ön-
kormányzati adóha-
tóság számára, ha élni 
kívánnak az adó fele-
zésének lehetőségével.
Anyilatkozat 2021. 
januárjától kizárólag 
a NAV-on keresztül, 
elektronikus úton, a 
NAV által rendsze-
resített elektronikus 
nyomtatványon nyújt-
ható be. A nyomtat-
vány NAV honlapján 
https://www.nav.gov.
hu/ ÁNYK formátum-
ban lesz rövidesen el-

érhető.
A nyilatkozat alap-
ján az önkormányzati 
adóhatóság az adózó 
iparűzési adóelőlegét 
hivatalból, határozat-
hozatal nélkül csök-
kenti.
A kisadózó vállalko-
zások tételes adójá-
nak (KATA) hatálya 
alá tartozó egyéni 
vállalkozó adóala-
nyok számára - akik 
ezt a kedvező adózást 
választották az ön-
kormányzati adóha-
tóságnál is - nem kell 
nyilatkozatot tenni, 
nekik az önkormány-
zati adóhatóság auto-
matikusan biztosítja az 
50%-os kedvezményt. 
Azok a vállalkozók, 
vállalkozások, akik 
az adójuk törvény ál-
tal biztosított 50%-os 
kedvezményével nem 
kívánnak élni, hanem 
adójukat teljes ösz-
szegben megfizetik az 
önkormányzat részére 
- támogatva ezzel az 
önkormányzat költ-
ségvetését - nem kell 
nyilatkozatot tenniük. 
Tapolca Város Ön-
kormányzata ezúton 
is köszöni mindazon 
adózóknak az adófi-
zetési kötelezettség 
teljesítést, akik adó-
jukkal hozzájárultak a 
veszélyhelyzet okozta 
következmények fel-
számolásához, Tapol-
ca Város és a kapcsoló-
dó intézményrendszer 
stabil működtetésé-
hez.

Tájékoztató

A pályán kívül is együtt dobban a szívük

A TIAC VSE labdarúgó 
csapata a 2020-as évben 
nem csak a pályán teljesí-
tett jól, társadalmi felelős-
ségvállalásból is kiválóra 
vizsgázott.
Az év végéhez közeledve 
sokan keresik a lehetőséget, 

hol tudnak segíteni. A me-
gyei I. osztályban szereplő 
tapolcai labdarúgócsapat 
tagjai úgy döntöttek, a négy-
lábúakat választják, nekik 
teszik szebbé az ünnepet. 
Ezért felkeresték az Assisi 
Szent Ferenc Állatmenhely 

Alapítványt, akik öröm-
mel és meghatva fogadták 
a nagy autónyi adományt. 
A focisták ezt követően egy 
irányított véradáson vettek 
részt, ahol egy beteg kisfiú 
gyógyulásához nyújtottak 
segítséget vérükkel. /hg/

Ajándék a kutyáknak, cicáknak a focistáktól   Fotó: hg

Házasságkötés
2020. 12. 12.

Horváth Veronika
Gondár Zsolt
2020. 12. 22.

Szenecsár Anita
Korenika Nicolas Alexis

Erdélyi Natasa
Szikszai János Richárd
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