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Emlékhely
azoknak,
akiknek kevés
jutott az életből

4. oldal

Adományként
1100 koi-val
benépesült a
Malom-tó
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5. oldal

VII. ÉVFOLYAM

Megdöbbentő
autós
ámokfutás
Tapolcán

55 éve lett újra város Tapolca
Online formában ünnepeltük meg Tapolca város napját

Tapolca 1966. március 31-én hivatalosan is újra város lett. Nem véletlenül, hiszen a döntéshozók szerint, a település közműellátottsága akkoriban már magasabb szinten állt, mint a vidéki városok átlaga
Fotó: mr
Polgármesteri köszöntővel, helytörténeti vis�szatekintéssel és a város
idei
kitüntetettjeinek
bemutatásával – a járványhelyzet miatt online
formában- emlékezhetett 1966-os várossá válásának idei évfordulójára
Tapolca.
Dobó Zoltán a Tapolcai
Média facebook oldalán
Tapolca város napja alkalmából közzétett ünnepi
köszöntőjében arra kérte a város polgárait, hogy
bízzanak a jövőben, a járványügyi intézkedések sikerében, ne csüggedjenek,
keressék egymás megse-

gítésének lehetőségeit. A
polgármester
reményét
fejezte ki, hogy jövőre már
enyhülhet a járványhelyzet és végre közösségben
ünnepelhet a város. Tapolca újbóli várossá válásának
történelmi előzményeiről,
a várossá válás folyamatáról, a hajdani Tapolca
társadalmi, gazdasági viszonyairól, 1966. március
31-e történéseiről, hivatali- és sajtódokumentumok
alapján emlékezett vissza a
Wass Albert Könyvtár és
Múzeum igazgatója. Dr.
Décsey Sándor elmondta,
egy korabeli kormányhatározat alapján, 1965-ben
kezdődött meg az előké-

szítése egyes nagy lélekszámú, nagy vonzerővel
rendelkező községek vá-

Négy másik
magyarországi
település mellett
Tapolca is városi
rangra emelkedett
1966. március
31-én. Ez Tapolca
város napja immár
55 éve
rossá szervezésének. Ennek a folyamatnak volt
az első eredménye több

magyarországi település
várossá nyilvánítása. Gödöllő, Szarvas, Szigetvár,
Tiszaújváros mellett Tapolca kapott városi rangot
1966-ban. Az erről szóló
6/1966. számú Net határozat a február 16-i Magyar
közlönyben jelent meg.
Ezzel Tapolca újra városi
rangra emelkedett. Hogy
miért újra? Azért, mert
korábban már az volt,
pontosabban mezőváros.
Első írásos említése III.
Béla király egyik 11821184 között keletkezett
oklevelében található….
Cikkünk Díszpolgári cím
és kitüntetések címmel a 2.
oldalon folytatódik...

7. SZÁM

6. oldal

- Hallom, te meg oltásellenes vagy? - Fenéket,
csak nem szeretném
az Y vakcinát. - Miért
pont azt, én meg direkt
Y-t szerettem volna, de
W-t kaptam. Pedig az
egyik barátnőm negyednap nagyon rosszul lett
a W-től. - Jajj, mi lett
vele? - Ne ijedj meg, szerencsére most már jól
van, de én akkor is félek
a W-től. Olvastam, hogy
vérrögképződést okoz.
Meg egyébként is, csak x
életkor felett ajánlják, én
meg x-3 éves vagyok. Azt
sem tudom, hogy meddig adnak ezek védettséget, az orvosok se tudják.
- Nem te vagy inkább
oltásellenes?... Kicsit sarkítva, de ilyen és ehhez
hasonló beszélgetéseket
folytatunk le, hallhatunk
nap, mint nap mi magyarok. Azért ne legyünk
naivak, valójában nációtól függetlenül számos
nyelven elhangozhatott
volna a fenti eszmecsere. Keveset tudunk, azt is
hallomásból, kormánytól, ellenzéktől, tv-ből,
internetről, újságokból.
Szakértő nagyemberek
nyilatkoznak,
mások
ezek alapján tiltakoznak,
támadnak meg, bélyegeznek meg másokat...
Az igazság az, hogy a
hírözön hatására ma már
nagyon félnek az emberek a vírustól és gyakran
az oltástól is. Meghatározó tudományos körök
szerint viszont nincs más
megoldás a legsúlyosabb
Covid fertőzés szinte biztos elkerülésére, mint a
lakosság túlnyomó többségének beoltása. Felelős
hatalmi, politikai pozíciókból egyéb alternatívát,
kifejezetten oltásellenességet jelenleg nem árul
senki a világpiacon.
/Töreky László/
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Díszpolgári cím és kitüntetések
...Folytatás a címoldalról...
Tapolca város napja hagyományosan a város
életében jelentős szerepet
betöltő polgárok jutalmazásának, kitüntetésének napja is. 2021-ben,
kiemelkedő, több évtizedes szakmai életútja
elismeréseként, továbbá
önzetlen társadalmi tevékenységei elismeréseként,
Orbán Tibor gyémántokleveles bányamérnök,
a Bakonyi Bauxitbánya
nyugalmazott
műszaki
vezérigazgató-helyettese
veheti át a Tapolca Város
Díszpolgára címet. Varga Károlyné a Tapolcai
Városszépítő
Egyesület
alelnöke, Ifjúsági Tagozatának vezetője, a Nőklub
elnöke részére, Tapolca
város érdekében végzett
közösségépítő munkája,
Tapolca város kulturális
értékeinek megőrzéséért
folytatott
fáradhatatlan
munkája, valamint kiváló szakmai teljesítménye
elismeréséül Tapolca Városért kitüntetést vehet át.
Szintén Tapolca Városért
kitüntetést érdemelt ki a
Batsányi Táncegyüttes. Az

indoklásban elhangzott,
a nagy múltú helyi táncos csoportnak Tapolca
város társadalmi kohéziójának erősítése érdekében végzett közösségépítő
munkája, kiváló szakmai
teljesítményéért jár az elismerést. Busa Andrásné a
Csobánc Művelődési Ház
művelődésszervezője részére Tapolca-Diszelben a
helyi közművelődés szervezése, a közösségi élet
alakítása érdekében folytatott odaadó, aktív tevékenysége elismeréséül Tapolcai Közművelődésért
kitüntetést adományozott
a város önkormányzata.
Zentai Csaba Tamás a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógusa
részére magas színvonalon végzett oktató-nevelő
munkája, lelkiismeretes
és sokrétű pedagógusi
tevékenysége elismeréséül vehet át Tapolcai Nevelésügyért
kitüntetést.
Rig Lajos országgyűlési
képviselő részére a külföldi kapcsolatai révén
felajánlott, városunknak,
egészségügyi és szociális
intézményeknek juttatott

– bútorzat, orvostechnikai eszköz és felszerelés
– adományok beszerzésében való közreműködéséért, valamint a COVID 19
járvány ideje alatt teljesített önkéntes egészségügyi
szolgálata
elismeréséül
Tapolcai Egészségügyért
és Szociális Ellátásért
kitüntetést
adományozott idén Tapolca város.
Döméné Domonkos Bernadett a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
önkormányzati ügyintézője, közbiztonsági referens a hivatalban 25 éven
át végzett példaértékű és
magas színvonalú szakmai

munkája, ügyfélközpontú,
elkötelezett, kifogástalan,
a városhoz mindig lojális
hozzáállású tevékenysége
elismeréséül veheti át idén
a Tapolcai Közszolgálatért
kitüntetést. Illés József a
Tapolcai Rendőrkapitányság r. századosa részére
Tapolca város kiegyensúlyozott közrendjének és
közbiztonságának megteremtése érdekében végzett példaértékű munkája,
magas színvonalon végzett empatikus és segítő
szakmai tevékenysége elismeréséül Az év tapolcai
rendőre kitüntetést adományozott. /tl/

Helyi oltópont létesítése, fontos beruházások,
városnapi megemlékezés másként…
A járványidőszakra vonatkozó szabályok szerint, azokat betartva,
képviselő-testületi tájékoztatót tartott a közelmúltban Dobó Zoltán
polgármester.

A TÁMK-ban zajló eseményt a Tapolcai Média
fb. oldalán élőben közvetítette. A tájékoztató témái
között szerepelt a közelgő
Tapolca város napja -megszokottól eltérő- megünneplése, a háziorvosoktól
kapott adatok alapján a beoltottság jelenlegi számai,
a városban jelenleg zajló
és tervezett fejlesztések állása, a helyi Megbecsülés
Idősek Otthonának átadott
nagy értékű speciális bútor
adomány, továbbá egy városi oltópont létesítésének
felajánlása is. Dobó Zoltán
elmondta, mivel a járá-

si hivataltól nem kapnak
adatokat, a körzeti orvosoktól beszerzett egyéni
információk alapján tájékozódott az önkormányzat a tapolcai helyzetről.
Eszerint, Tapolcán jelenleg
a teljes lakosság 16-18 százaléka kapta meg a koronavírus elleni oltást (Szerk.
megj.: azóta ez a szám jóval magasabb). A polgármester kért mindenkit,
hogy minél előbb regisztráljanak az oltásra, de a
hivatali apparátus segítségét is felajánlotta: “munkatársaink minden hozzánk
fordulónak segítenek a
regisztrációban”- fogalmazott. Egy helyi oltópont az
igény beérkezése után, 1224 órán belüli felállítását is
felajánlotta a polgármester.
Hozzá helyszínt, és lehetőséget ígért. A célra a város
elsősorban a Csermák Jó-

zsef Rendezvénycsarnokot
tartja alkalmasnak, ahol
akár napi 600-700 oltás beadása is lehetséges lenne.
A “Honnan szerez majd a
város egészségügyi dolgozókat az oltópontra?” képviselői felvetésre nyomatékosította a polgármester,
hogy kizárólag helyszínt
és lehetőséget és nem oltások beadására alkalmas
szakmai személyzetet tud
adni a város, az utóbbi
értelemszerűen nem az
önkormányzat, hanem az
illetékes kormányhivatal
feladata. A város napját,
ahogy tavaly, idén sem
hagyományos módon ünnepli Tapolca. Elhangzott,
húsvét vasárnap ünnepi
szentmisét mond a városért Nándor atya a katolikus templomban, majd az
ünnepi köszöntő és a város
kitüntetettjeinek bemuta-

tása a városi televízió, illetve a Tapolca Média felületein történik. A városban
jelenleg zajló beruházások
közül a diszeli kultúrház
felújítását, s benne egy új
házasságkötő terem kialakításának befejezését tavasz végére ígérte a polgármester. A buszpályaudvart
és a közlekedési rendet
érintő beruházásról pedig
azt mondta, hogy nagy
lendülettel indult el és a remények szerint, december
31-e előtt átadható lesz. Elhangzott, hogy zajlik, illetve folytatódik a belvárosi
homlokzatok megújítása,
továbbá egy szép emlékhelyet is átadott a napokban
a város az újtemetőben. Ez
utóbbi a meg nem született, vagy korán elhunyt
gyermekek emlékére, a
szülők gyászának enyhítésére jött létre. /tl/
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A legfrissebb városi intézkedésekről, történésekről
kérdeztük Dobó Zoltán polgármestert AKTUÁLIS
A húsvétot követő első
munkanapon a Tapolcai
Média vendége volt a város
polgármestere. Dobó Zoltán aktuális kérdéseket válaszolt meg, illetve reagált
a járványveszéllyel, illetve
a város üzemeltetésével
összefüggő helyi történésekre is.
A közelmúltban tartott önkormányzati tanácskozás,
polgármesteri tájékoztató
egyik fő témája egy úgynevezett városi oltópont létesítése
volt. Mit jelent ez pontosan?
Egy segítség a város részéről az egészségügyi hatóságoknak. A városi oltópont
segítséget jelenthet az oltásokat lebonyolító helyi
kórháznak és a tapolcai háziorvosoknak egyaránt. Kerestünk hozzá Tapolcán egy
megfelelő nagyságú fedett
helyiséget, ez a sportcsarnok lett, továbbá megvizsgáltuk, hogy más oltópontokon hogyan szervezik
meg a munkát, hogyan teremtik meg a tömeges oltás feltételeit. Ezek alapján
elkészítettünk egy minden
részletre, előírás betartására
kiterjedő működési tervet.
Amennyiben olyan men�nyiségben érkezne háziorvosainkhoz oltóanyag, hogy
a város lakosságának jelentős részét be tudnánk oltani
vele, akkor az a gyakorlatban is megvalósítható legyen! Van egy felajánlásunk
is, amelynek előzménye,
hogy a város alkalmazottai
egy kör emailben biztosítottak, hogy önkéntes munkájukkal segíteni kívánják
az oltópont működését. Az
egészségügyi szakszemélyzet munkáját biztosítva tudunk így adminisztrációhoz
értő humán erőforrást biztosítani az oltópont koordinálásához. Munkatársaink
így az orvosok utasításai
alapján segítenek például
az oltásra várók telefonos
kiértesítésében,
amelyet
hivatalrendszerünk irodájából bonyolíthatnak majd.
Így tudjuk segíteni a saját
eszközeinkkel az oltáshoz
jutást és így tehermentesíthetjük háziorvosainkat az
adminisztrációs lekötöttségtől.
A napokban rengetegen látták azt a videónkat, amely
koi-pontyok telepítését örökítette meg a Felső-tónál.
Úgy tudjuk, hogy egy nemes
felajánlás biztosította a lát-

ványos díszhalak tömeges
betelepítését. Ugyanakkor
miként tudjuk majd megvédeni ezeket a halakat fő ellenségüktől a vidráktól?

Ezúton köszönném meg a
nem kis munkát és az adományozók, segítők anyagi
és egyéb áldozatvállalását,
amelynek révén összesen
1100 darab 8-10-12 centis,

Amennyiben
komoly
mennyiségben
érkezik oltóanyag
a városba és arra
az illetékes
hatóságoknak
igénye lesz,
felállítunk egy
városi
oltópontot, ennek
helyszíneként
a sportcsarnokot
jelöltük meg
rendkívül változatos színekben pompázó növendék
koi-ponttyal gazdagodott
a város. Reméljük, hogy

Dobó Zoltán: én mindig az orvosi kamara véleményét
tartom szem előtt
Fotó: TVT
rő, emberek testi- és lelki
egészségét is veszélyeztető helyi illetőségű személy
olyan tudatállapotban vezetett, amelyben semmiképpen nem szabadott volna a
volán mögé ülnie. Szerencse
a szerencsétlenségben, hogy
személyi sérülés – legjobb
ismereteink szerint – nem
történt. Bízom benne, hogy
akik az esemény elszenvedői voltak, akár lelki, akár
anyagi értelemben, azoknak
megtérül a káruk és abban
is bízom, hogy az elkövető is
szakszerű kezekbe kerül: ha
beteg, akkor meggyógyítják. Addig is reméljük, hogy
az illető úgy tudja majd élni
az életét, hogy a későbbiekben mást nem képes veszélyeztetni.
Kedden reggel viharos erejű
széllel tért vissza a hideg idő.
Hajnalban egy termetes fát is
derékba tört a városban.

szépen felnőnek és tavunk
látványát, élményszerűségét
növelik jelenlétükkel. Valóban, három éve néhány vidra kiirtotta a tó szinte teljes
amúr állományát. Kértük a
nemzeti parkot, hogy befoghassuk ezeket az állatokat,
de nem kaptunk engedélyt
hozzá, pedig hangsúlyozottan nem megölni, hanem
áttelepíteni szerettük volna őket. Egyébként rá egy
évre halászmadarak jelenlétét tapasztalhattuk meg
a tónál, amely látványként,
érdekességként szép volt,
de alaposan megtizedelte
a halállományt. Reméljük,
hogy ez nem következik be
a jövőben.
Sajnálatos módon egy autós
ámokfutással került be Tapolca az országos médiába.
Jelen ismereteim szerint,
a tucatnyi autót összetö-

Egyelőre csak a Szent István parkban történt esetről
tudok, ahol egy derékvastagságú fát tört ketté az erős

szél, szerencsére személyi
sérülés nem történt. Puskás
Ákos alpolgármester úrral
akkor szemrevételeztük a
tópartot és környékét. Abból a szempontból vizsgál-

tuk meg a fákat, hogy azok
a jövőben jelenthetnek-e
veszélyt. Nyilván nem szakértőként, de az átlagember
kockázatértékelő
képességét elővéve szemrevételeztük a városrészben álló
fákat. Arra jutottunk, hogy
bármennyire is szűkös a
városi büdzsé, fogunk áldozni arra, hogy a hatalmas, veszélyes nyárfákat a
szakemberekkel egyeztetve
és velük kivitelezve a tópartról eltávolítsuk. Az így
keletkező hiányt természetesen megfelelő fajtájú faállománnyal pótoljuk. Olyan
fákat ültetünk majd, ami
nem nő ennyire magasra és
a gyökérzete is jóval bizto-

A szűkös büdzsé
ellenére is áldozni
fogunk arra, hogy
kivágjuk és
facsemetékkel
pótoljuk a tópart
veszélyesen
nagyra nőtt
nyárfáit. Fontos,
hogy szem előtt
tartsuk
a biztonsági
szempontokat
sabban kapaszkodik a talajba. Egyéb városrészekben,
utcákban, például az Ady
Endre utcában is megvizsgáljuk a nagyobb fák, köztük a gesztenyefák állapotát.
Tudomásul kell vennünk,
hogy
társasházainkhoz
hasonló korú, 40-50 éves
fáink pótlása sok esetben
veszélyességi és esztétikai
szempontból is időszerűvé
vált.
Folyamatban van a tájékoztató iroda külső homlokzat
felújítása.

Régi kőépületről van szó,
megfontolva haladunk vele,
hiszen a szárításnak, száradásnak is nagy szerepe van
a minőségi munkában. A
várakozásokkal ellentétben
jóval vastagabb vakolatréteget kellett leverni és kellett visszapótolni. Jelenleg
tehát a technológia diktálta várakozás időszakában
vagyunk, hogy alaposan
kiszáradhasson a fal. A belvárost érintően a Szentháromság szoborral szembeni
épület külső megújításával
tartozunk magunknak és a
városnak. Ez egy lerobbant,
ugyanakkor nagy és tagolt
homlokzat, amelynek felújításhoz remélhetőleg hamarosan megteremtjük az
anyagi forrást…
Mit tesz a város az itt élőkért
a Covid járványnak ebben a
korábbinál is veszélyesebb
időszakában?
Én mindig a Magyar Orvosi Kamara véleményét
tartom szem előtt és ennek
megfelelően
szervezzük
meg a városi feladatainkat.
A Cselleház Kft. továbbra is vállalja a közösségi
helyiségek professzionális
fertőtlenítését. A házi segítségnyújtás intézményét
pedig megerősítettük. Aki
úgy érzi, hogy nem kíván
kimozdulni a lakásból, az
keresheti az alapellátási intézetünket, a polgárőrséget,
az általános igazgatási csoportot, vagy akár engem is.
Minden rászorulónak segítjük az ellátását, jelentsen
ez bevásárlást vagy éppen
főtt étel házhozszállítást.
Mindez térítés ellenében,
de a szociális háttér maximális figyelembevételével
történik.
Továbbra is csak arra tudom biztatni az intézményeket, közösségeket,
családokat,
egyéneket,
hogy amennyiben orr-száj
maszk szükségletük van,
jelezzék, hiszen ezt a védőeszközt tudjuk biztosítani
mindenkinek. Itt ragadom
meg a lehetőséget, hogy
ezúttal is arra kérjek minden tapolcait, hogy regisztráljon az oltásra. Bízunk
benne, hogy 1-2 hónapon
belül annyi oltóanyag lesz
az országban, hogy mindenkit be tudnak oltani. Ez
azért fontos, mert a hozzáértők szerint, ma az jelenti
a legnagyobb kockázatot,
ha valaki nem oltatja be
magát. /tl/
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Emlékhely azoknak, akiknek Kék lufik és idézetek
a legkevesebb jutott az életből
Tapolca több pontján ingyenesen elvihető kék lufikat helyeztek ki április
2-án Az én világom-Tapolca, a Tapolca és környéki autista gyermekekért
egyesület tagjai. A lufik
mellett egy-egy autizmusról szóló idézet segítette
autizmussal élő embertársaink megértését- tudtuk meg Dalmai Melinda
gyógypedagógustól,
az
egyesület alapító tagjától.

Tapolca város önkormányzata emlékhelyet
alakított ki az újtemetőben a meg nem született vagy korán elhunyt
gyermekeknek. A szimbolikájában és küllemében is szép alkotást
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a meg
nem született gyermekek
emléknapján adták át a
város és az egyház képviselői a tapolcai újtemetőben
A gyönyörű gránit alkotás
Mayer Richárd operatőr
kollégánk tervei alapján
készült és Szilasi Sándor
kőfaragó
szakértelmét,
munkáját dicséri. (A kivitelező mester személyes
hozzájárulásként az em-

Az emlékmű és szimbolikája méltó módon jelképezi az élők fájdalmát és
reményét
Fotó: sg

2007. december 18-án, az
ENSZ 62/139-es határozata
jelölte ki április 2-át az Autizmus Világnapjának azzal
Csonka Nándor plébános, Fekete Gábor kántor és
Dobó Zoltán polgármester az emlékmű felszentelésének pillanataiban
Fotó: sg
lékmű művészi vésetének
jogdíjait átvállalta). Az
emlékkő környezetét a
Cselleház Kft. munkatársai alakították ki. Dobó
Zoltán a helyszínen arról
beszélt, hogy az új emlékhely lehetőséget nyújt az
érintetteknek, hogy méltó
körülmények között megemlékezhessenek fájdalmas veszteségükről, azokról a gyermekekről, akik
soha nem lehettek közöttünk. – Sajnos hazánkban
alig van olyan család, akiket ennek az alkotásnak
az üzenete valamiképpen
nem érintene. Megpróbáltuk szimbolizálni az el
nem múló fájdalmat, de az
örök szeretetet is. Itt mos-

tantól el tudjuk helyezni mécseseinket és csak
remélni tudjuk, hogy az
orvostudomány fejlődésével egyre kevesebbeknek
kell ezen az emlékhelyen
megnyugvást találniukmondta. A polgármester
szavait követően, Csonka Nándor plébános felszentelte az emlékművet,
majd Fekete Gábor kántor saját szöveggel egy
szép zsoltárt énekelt el.
A szertartást követően a
jelenlévők, köztük az Egységben Tapolczáért Egyesület tagjai, Dobó Zoltán
polgármester és több önkormányzati
képviselő
is lerótta kegyeletét az új
emlékműnél. /tl/

a céllal, hogy felhívja a világ
figyelmét az autizmusra, az
autizmus spektrumzavarra, amely tízmilliókat érint
a földön. Az ügy melletti
kiállás egyik szimbóluma a
kék szín, illetve a kék lufi.
Idén a járványügyi intézkedések nem engednek
meg nagyobb rendezvényt,
de a tapolcai szervezők a
jelen körülmények között
is szerették volna felhívni
a figyelmet érdekvédelmi,
segítő
tevékenységükre,
amely az autizmus pozitívabb társadalmi megítélését, megértését is hivatott
segíteni . /tl/

Célba jutott az adomány

A Megbecsülés Idősek Otthonába a minap megérkeztek azok a kiváló elektromos
ágyak, amelyek Földesi József a helyi sportélet ismert
képviselője és Rig Lajos országgyűlési képviselő kapcsolatainak, támogatásának
köszönhetően
korábban

svájci adományként kerültek Tapolcára. A speciális
bútorokat a Cselleház Kft.
munkatársai szállították a
laktanyai raktárból a helyszínre, az otthon dolgozói
és az Egységben Tapolczáért
Egyesület tagjai pedig segítették a lepakolást. /tl/

Rig Lajos és Nagy Judit intézményvezető az átadásnál F: tl

Az elmagányosodás ellen is dolgoznak a Tábita munkatársai
Tapolcai vonatkozásban
jelenleg házi segítségnyújtást mintegy 250 zömében nyugdíjas, időskorú ember vesz igénybe.
Nagyjából egyötödüket,
közel ötven rászorulót
a Regionális Szociális Intézményfenntartó
Központ (RESZIK) által
működtetett Tábita Alapszolgáltatatási Központ
helyi dolgozói látogatják, segítik napi rendszerességgel. A szolgáltatás olyan embereknek
nyújt támogatást, akik
ugyan biztonsággal képesek élni otthonukban,
de már segítségre szorulnak vagy magányosak.
Ez utóbbi probléma a
járványveszély időszakában kiemelt odafigyelést
érdemel – tudtuk meg
Labovszky Tamarától, a
Tábita telephely-vezetőjétől.

Labovszky Tamara lapunknak elmondta, az idősek
mellett gondozói segítségre szoruló fiatal rokkantnyugdíjasok és olyan
emberek is igénybe veszik
a szolgáltatásaikat, akik

Csak kis költség,
de nagy segítség
a gondozásra
szorulók számára
a Tábita
szolgáltatása
ugyan el tudják látni magukat, de élethelyzetükből
adódóan mentális támogatásra szorulnak, gyakran csak egy kis beszélgetésre vágynak. – Sokszor
egy órányi együttlét, a
gondozott meghallgatása,
egy-két kedves bátorító
szó is elég ahhoz, hogy az
idős magányos személy-

nél a magány ne okozzon
problémákat. Érdemes tehát akkor is hozzánk fordulni, ha csak a társaság,
a törődés hiányzik. Úgy
gondolom, így a COVID
idején különösen fontos
munkánknak ez a része
is. Dolgozóink mindegyike szakképzett munkaerő,
akik lakáson belül és kívül
egyaránt segítik a rászorulókat. Elvégzik gondozottjaik helyett a hivatali
ügyintézést, a bevásárlást,
a gyógyszerek kiváltását
is – mondta el lapunknak
a szakmai vezető. A házi
segítségnyújtás nem ingyenes szolgáltatás, de az a
gondozottak részére támogatott, egy bizonyos nyugdíj alatt térítésmentes,
fölötte pedig alig néhány
ezer forint szerény költséget jelent havonta. A lakáson kívül végzett segítségnyújtás ingyenes, a lakáson

Sem a karácsonyi ajándékozásról, sem a születésnaposokról nem feledkeznek meg a gondozók Fotó: archív
belüliekért kell megfizetni
a gondozó munkáját, amit
a gondozott maga igazol
le- tájékoztatta lapunkat
Labovszky Tamara. Megtudtuk, a Tábita Tapolca,
Sümeg, Zalaszentgrót és
Celldömölk
térségében

lát el házi segítségnyújtást, minden esetben helyi
szakképzett gondozónők
foglalkoztatásával. (Elérhetőség: Labovszky Tamara telephelyvezető 20/2632564 labovszky.tamara@
reszik.hu) /tl/
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Nyugalmazott bányamérnök a város új díszpolgára
Idén Orbán Tibor gyémánt-okleveles bányamérnök, a Bakonyi Bauxitbánya nyugalmazott
műszaki
vezérigazgató-helyettese veheti át a
várostól több évtizedes
kimagasló szakmai munkája, és önzetlen társadalmi tevékenysége elismeréséül a Tapolca Város
Díszpolgára
kitüntető
címet.
Tapolca Város Díszpolgára cím adományozásának célja, hogy a város
kitüntető címmel ismerhesse el azok érdemeit,
akik kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal, tudományos,
művészeti,
kulturális
tevékenységükkel, maradandó életművükkel
hozzájárultak a város
fejlődéséhez, vagy hosszú
időn át kifejtett tudományos vagy művészeti tevékenységükkel hírnevet
és elismerést szereztek a
városnak. A díszpolgári
cím évenként egy alkalommal, legfeljebb egy
személy részére adományozható.

Orbán Tibor 1933. január
6-án született Budapesten,
Szanyban nevelkedett. Az
elemi iskola után Pápán a
Bencés Katolikus Gimnáziumba nyert felvételt. Itt
is érettségizett, majd rövid
kényszerű kihagyás után
1951- ben megkezdte tanulmányait az új alapítású
miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán. Miskolcon
kezdte meg a tanulmányait, de Sopronban hallgatta
az utolsó három évet, és
ott vehette át a diplomát
is. A kitüntetett 1957-től
1992. évi nyugállományba vonulásáig a Bakonyi
Bauxitbányánál dolgozott.
Kezdetben beosztott mérnöki munkakörben üzemi

gyakorlatot szerzett, majd
a Szőc- Határvölgy térségi
bányákban és 1962-től a
több aknaüzemet magába
foglaló Nyirádi Bányaüzemben üzemvezetőként
tevékenykedett. 1977-től
a Bakonyi Bauxitbánya
termelési
főmérnöke,
1982-től műszaki vezérigazgató-helyettes, előbb a
bakonyi, majd az - évi közel 3 millió tonnát termelő
- egész dunántúli bauxitbányászat élén. Tevékeny
szerepet játszott abban,
hogy a bauxitbányászat
műszaki színvonala és
teljesítményei
európai
szintre emelkedhettek, de
az aktív vízvédelem alkalmazása, a mélyművelések
teljes feltárási és fejtési
rendszerének korszerűsítése, valamint a Nyirád
környéki bányaberuházások megvalósítása során
is kiemelkedő szerepe volt
mérnöki tudásának és tapasztalatának. Szakmai
tevékenysége során soha
nem feledte az embert, a
bányászt: a bányabiztonság, a balesetek megelőzése minden intézkedésében
vezető szerepet játszott.
Szakmai
munkásságát

több vállalati és állami
kitüntetéssel ismerték el
(Kiváló Bányász, a Bányászat Kiváló Dolgozója, Kiváló Feltaláló, Szt.
Borbála-emlékérem, valamint a Bányász Szolgálati
Orbán Tibor 1994-98
között
önkormányzati képviselő, majd külső
bizottsági tag 2002-ig.
Évekig a Városszépítő
Egyesület elnökségi tagja, illetve alelnöke volt.
2002-ben „Tapolcai városfejlesztésért és városrendezésért” kitüntetést
vehetett át. A Tapolca és
Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület
alapító tagja és elnöke, a
Tapolca Város Épített és
Természeti Környezetéért Közalapítvány kuratórium elnöke. 2018-tól
tagja a polgármester által
létrehozott Időskorúak
Tanácsának.
Érdemérem különböző
fokozatai). Számos előadást tartott szakmai konferenciákon, szakcikkeket, könyvrészleteket írt.
Mérnökként és vezetőként
tisztelet és megbecsülés

övezte, és ez napjainkban
is így tapasztalható. Az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tapolcai csoportjának
több ciklusban volt elnöke, és mindmáig vezetőségi tagja. Jó kapcsolatokat,
együttműködést alakított
ki a városban működő
más civil szervezetekkel.
Összejöveteleket szervez,
és fáradhatatlanul tartja
a kapcsolatot az egykori
kollégákkal, ismerősökkel. Tapolcai polgárként
is évtizedeken át jelentős
részt vállalt a város közéletében. 1977-88 között
Tapolcán a Bauxit Sportegyesület elnöke volt. Az
egyesületnek 8 sportágban
közel 1000 tapolcai tagja
volt. A Városi Tanács is
szponzorálta, de 90%-ban
a Bakonyi Bauxitbánya
finanszírozta a működést.
A „labdás” szakosztályok
az NB II-ben szerepeltek.
Kiemelkedően sikeres lett
a vívó szakosztály, mely
már a múltban is nevelőként főleg fiatalokkal foglalkozott, közülük többen
világbajnoki, olimpiai érmekkel öregbítették Tapolca hírnevét.

Benépesült a Malom-tó
A tapolcai Korall üzletlánc
tulajdonosának,
Balikó
Csabának felajánlásából,
számos segítő, köztük Tölgyes Zsolt önkormányzati
képviselő közreműködésével, 1100 darab, 8-12 centiméteres koi pontyot telepítettek a Felső-tóba.
A nagy értékű növendék élő
hal adomány célba érkezése
már csak azért is örvendetes, mert a Malom-tó díszhal állománya jelentősen lecsökkent az elmúlt években.
Több szemtanú véleménye
szerint, a vidrák megjelenése okozta a néhány éve még
bőséges koi- és amur halállomány pusztulását. A rendkívül változatos színezetű
díszhalak látványa egyéb-

ként sokak számára okoz
örömet, a helyiek és a városba látogató turisták egyaránt
kedvelik a változatos színekben megjelenő, szemnek és
léleknek egyaránt tetszetős
halakat. A szakirodalom
szerint, a koi-k hideg vízi
halak, de nagyon jól érzik
magukat a 15-25 °C-os vízben. A szinte állandóan 18
fokos hőmérsékletű Malomtó elvileg ideális számukra,
hiszen rosszul tűrik a hosszú
téli hideget, immunrendszerük például 10 °C alatt
kikapcsolna. A koi-k színei,
illetve genetikai gyengülése
nagy hátrányt jelent a ragadozókkal szemben, néhány
gém, vagy vidra tartós jelenléte képes kiüríteni a teljes
tavat- tudtuk meg. /tl/

Oltásra hívunk!
Figyelem!

Önkéntesek a háziorvosok mellett!
Az önkormányzati intézményrendszer dolgozói a város körzeti orvosi rendelőinek munkáját
segítik, amikor az ingyenes koronavírus elleni oltásról a napokban személyre szólóan
tájékoztatják Önöket.

Körzetenként 3-4 önkéntes veszi le az
adminisztrációs terhek egy részét a tapolcai
háziorvosokról, telefonon időpontot, oltási helyszínt ajánlanak,
információt szolgáltatnak.

Ezernyi díszhal növekedhet fel a tóban

Fotó: mr

Hallgassa meg őket bizalommal!
Kérik, aki még nem regisztrált, tegye meg!
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Példátlan eset: autós ámokfutás jelentős károkkal
Autókat tört össze, közlekedési táblákat döntött ki,
szolgálatban lévő rendőrök felé száguldott tehergépkocsijával az a férfi,
akit végül a Kossuth Lajos
utcai MOL kútnál bekövetkezett frontális karambol után az intézkedő
rendőrök vettek ki járművéből. Csak a szerencsének köszönhető, hogy személyi sérülés nem történt.

Egy interneten keringő videó örökítette meg az április 5-i közlekedési ámokfutás utolsó percét. Nagy
Judit, a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapit ánys ág
sajtóreferense a Tapolcai
Média érdeklődésére akkor elmondta, összesen öt
személygépkocsit és több
közlekedési táblát tört ös�sze Tapolcán egy helyi illetőségű elkövető. Később
kiderült, az ámokfutó már
korábban is a rendőrség
látókörébe került. A Veszprém Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint, a
Veszprémi Járási Ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a férfit,

aki húsvét hétfőn előbb
személygépkocsival, majd
egy tehergépkocsival többek életét veszélyeztette és
több autót is megrongált
Tapolcán és környékén. A
férfit a Tapolcai Rendőrkapitányság őrizetbe vette és
többrendbeli közúti veszélyeztetés és cserbenhagyás
miatt hallgatta ki gyanúsítottként. Az ügyészség a

Bűnismétlés
veszélye miatt
elrendelte
az elkövető
letartóztatását
a járásbíróság
bűnismétlés veszélye miatt
indítványozta – az ámokfutását felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje
alatt elkövető- férfi letartóztatását, melyet a Veszprémi Járásbíróság egy hónapra elrendelt.
A nyomozás adatai szerint
az 52 éves férfi már április
2-án este autójával olyan
sebességgel
közlekedett

Tapolcán, hogy egy trafóháznak és elosztószekrénynek ütközött, melynek
következtében az utca közvilágítása egy időre megszűnt. Az igazi ámokfutás
azonban április 5-én reggel
kezdődött, amikor a férfi
Köveskál felől Gyulakeszi
irányába személyautóval
közlekedve egy őt előző
személygépkocsira ráhúzta a kormányt, és azzal oldalról ütközött. Az ütközés
következtében a két autó a
vízelvezető árokba hajtott,
a leszorított gépkocsi pedig fejtetőn állt meg. Személyi sérülés nem történt,
de miután a gyanúsítottnál
felmerült az ittas vezetés gyanúja, a rendőrök a
helyszínen a vezetői engedélyét elvették. Ez nem
gátolta a férfit abban, hogy
kora délután egy kisteherautóval induljon el otthonról. Tapolcára érve, áttért
a menetirány szerinti bal
oldalra, ahol érintőlegesen
egy szembejövő személygépkocsival ütközött, majd
továbbhajtott. Ezt követően egy gyalogátkelőhely
előtt álló járműnek ment

Gólzáporos meccseket nyert a TIAC
A megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokságban szereplő Tiac VSE
felnőtt labdarúgói az
elmúlt négy hétben csupán két mérkőzést játszottak, azonban mindkét meccsen magabiztos,
nagyarányú győzelmet
arattak.
Időrendi
sorrendben
először a Magyarpolány
csapatát látták vendégül
a Városi Sporttelepen. A
hazaiak már az első percekben támadólag léptek
fel, azonban több helyzet
is kihasználatlanul maradt. A vendégek kósza
ellentámadásai
rendre
elhaltak, sokszor még a
labdakihozatal is gondot
okozott, jól működött a
tudatos letámadás, területszűkítés, melyből gyors
és korszerű támadásokat vezettek játékosaink.
Amennyiben ez nem sikerült, akkor jól váltott
át a csapat labdatartásba,
keresve a mögékerülés
újabb lehetőségeit.
A gólzsák a félidő felénél
nyílott ki, Kiss Jani talált
a kapuba, melyet még
háromszor megtett, így ő
és csapatunk is négy ta-

lálatig jutott a szünetig,
melyre válasz nem érkezett. Fordulás után tovább folytatta csapatunk
a gólgyártást, egy szögletet követően Mészáros
Dominik csúsztatása talált utat és zörgette meg a
hálót. Ezután több cserét
is végrehajtottunk, forgattuk az összetételt, pályára
lépett hosszú évek után
újra Szabó Levente saját
nevelésű játékosunk is. A
mezőnyfölényünk így is
megmaradt, sőt a végig
rendkívül agilis, sokat
vállaló Tóth Marcell beadását besegítette egy hazai védő, mellyel tovább
nőtt a különbség a két
csapat között. Az utolsó
negyedórában kiengedtek
a fiatalok és a vendégek
kétszer is kapuba találtak,
míg nálunk Tóth Marci
szerezte meg a megérdemelt gólját, melyre egy
szerencsés polányi válasz
érkezett, beállítva a végeredményt. Összefoglalva, a találkozót végig kézben tartotta csapatunk és
ötletesen, kreatívan, jó
játékkal, szép támadásokkal játszva ilyen arányban
is teljesen megérdemelten tartotta itthon a pon-

tokat. – értékelte a mérkőzést Dobján Krisztián
edző. Eredmény: TIAC
VSE – Magyarpolány
7:2. A következő héten az
Úrkút SK-hoz látogatott
volna a Tiac, azonban a
vendégvárók halasztást
kértek, így a mérkőzést
május 5-én játszák le. A
húsvéti hétvégén a Várpalota csapata látogatott
városunkba. A rendkívül
szélsőséges időjárási körülmények között megrendezett
mérkőzésen
az első percektől kezdve
csapatunk irányított, nagyobb koncentrációval
már az első tíz percben el
is dönthette volna azt. A
kimaradt helyzeteket követően inkább a mezőnyjáték volt jellemző, melyben játékosaink tartották
a labdát és keresték a lehetőségeket, de az utolsó
passzokba rendre hiba
csúszott. Fél óra elteltével
azonban jött a vezető találat, Falati Milán tekert
a kapuba szögletből némi
vendég segítséggel. A gól
utáni percekben több
nagy helyzetet is kialakítottunk és az egyik után
Tóth Marcell növelte az
előnyt közvetlenül a le-

A tapolcai ámokfutóként elhíresült sofőrt egy szándékos frontális ütközés állította meg végül Fotó: police.hu
neki, melyet szintén otthagyott, és elhajtott Monostorapáti felé. A településen a záróvonalat átlépve
előzött, közben az előzött
jármű oldalának ütközött,
majd megállás nélkül továbbment. A sérült jármű
sofőrje utána hajtott, hogy
megállítsa, de ez nem járt
eredménnyel, mivel a férfi hirtelen ráhúzta a kormányt és újból nekihajtott.
A férfi rövidesen visszafordult Tapolcára, ahol a
forgalmi sávját elhagyva a
város szélén több táblát is
kidöntött, melyek egyike

egy szembejövő járműnek
csapódott. A gyanúsított
közben visszaért a korábbi balesetének helyszínére,
ahol még folyt a helyszínelés. Az álló kocsisort kikerülve áthajtott a szembejövő sávon, fel a bal oldali
útpadkára, ahol a helyszínelő rendőröknek el kellett ugraniuk a gépkocsija
elől. Az ámokfutót végül
pár méterrel arrébb egy
szabályosan álló járművel
történt frontális ütközés
állította meg. Személyi sérülés egyik baleset során
sem történt. /tl-ügyészség/

LABDARÚGÁS

Újra felszálló ágban a csapat, a Tiac jelenleg az 5. helyen áll
Fotó: hg
fújás előtt. A szünet után
nem változtattunk, kombinatív játékkal igyekeztünk megbontani a szervezett vendégvédekezést,
azonban az utolsó pas�szokba rendre hiba csúszott, így a hajráig nem
sikerült növelni az előnyt.
A frissítő cserék azonban
további lendületet adtak
a játéknak, előbb Tóth
Marcell duplázott majd
sérült meg, végül Mészáros Dominik állította
be a végeredményt. Ös�szességében egy szervezett, szimpatikus játékot
játszó tartalékos vendég
csapat ellen aratott megérdemelt győzelmet csa-

patunk egy olyan találkozón, ahol a vendégeknek
kapura lövést sem engedélyezett a kimagaslóan teljesítő középpályás
sorunk, támadásban viszont pontatlanul játszottunk és nagyobb arányú
győzelmet szalasztottunk
el. – mondta a tréner. A
4:0-s győzelmet követően önbizalommal telve
várták a focisták az újabb
összecsapást, azonban a
Covid újra közbeszólt,
így a Balatonalmádi SE
tervezett idegenbeli mérkőzését a hazaiak kérésére elhalasztották, ezt
a találkozót majd április
21-én játszák le. /hg/
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Lendületben a TVSE Kosárlabda Szakosztálya
A felnőtt Megyei Bajnokságban
kosarazó
Tapolca VSE férfi csapata egy megterhelő
játéknapon három mérkőzéséből, mindhármat
megnyerte, ezzel első az
alsóházi rájátszásban.

gyeire utazó keretet, már
túlnyomórészt U16-os és
U18-as játékosok erősítették. Mindhárom mérkőzésen jól kezdtek a fiúk.
Az erős védekezésnek, az
eredményes egyéni- és
csapatjátéknak köszön-

Győzelmüknek örülhettek a Tapolcai Párducok
A sorsolás szeszélyének
köszönhetően, az 5. fordulóban háromszor is
pályára léphettek a tapolcai kosarasok. A me-

hetően hamar előnyre tett
szert csapatunk. Majd a
folyatásban is sikerült szépen, töretlenül növelni a
különbséget.

Centrum Darts SE – Tapolca VSE 30:57
Pontszerzők: Muzsi Márton 17, Muzsi Ferenc 12,
Kovács Kristóf 8, Boros
Brúnó 7, Magáriusz Gergő
4, Kutas Viktor 3, Fáncsi
Dorián 2, Konter Máté 2,
Zengői Roland 2.
Ajkai KU – Tapolca VSE
54:59
Pontszerzők:
Kovács
Kristóf 16/3, Fáncsi Dorián 13/6, Kutas Viktor 8,
Csikós Tibor 5/3, Konter
Máté 5/3, Muzsi Márton
4, Muzsi Ferenc 3, Boros
Brúnó 3, Zengői Roland 2.
Tapolca VSE – Centrum
Darts SE 67:29
Pontszerzők:
Konter
Máté 11/3, Kovács Kristóf 10, Magáriusz Gergő
9/9, Zengői Roland 9/3,
Muzsi Márton 8, Muzsi
Ferenc 8, Boros Brúnó 4,
Kutas Viktor 3/3, Fáncsi
Dorián 3, Csikós Tibor 2.
A Lány Serdülő (U14 )
Regionális Bajnokság soron következő fordulóját
Várpalotán
rendezték.
A lányok magabiztosan
nyerték mindkét mec�-

A csapat öt győzelmével vezeti az alsóházi rájátszást
Fotók: Facebook
csüket.
Várpalotai Gepárdok –
Tapolcai Párducok 66:71
Pontszerzők: Pálosi Laura 29/3, Kovács Viktória 16, Takács Lara 10,
Mohos Emma 7, Gerics
Izabella 4, Pálffy Maja 2,
Szabó Jázmin 2, Oruci Julia 1.
Tapolcai Párducok –
Sportdarázs/B 67:28
Pontszerzők: Pálosi Laura 18/3, Kovács Viktória
18, Pálffy Maja 7, Mohos
Emma 6, Szabó Jázmin 6,

Gerics Izabella 6, Oruci
Jesszika 4, Takács Lara 2.
A Tapolcai Szöcskék a
Kenguru Kupa körmendi
fordulójában nagyarányú
győzelmet arattak.
Kanizsai Mókusok – Tapolcai Szöcskék 37:72
Pontszerzők: Hobok Balázs 23, Zengői Laura 18,
Kovács Bence 9, Lajos
Anna 8, Hobok Benedek
8, Fazekas Áron 3, Horváth Bence 2, Mezőssy Júlia 2, Bognár Luca 1, Hernádi Kristóf 1. /hg/

Nem született tapolcai győzelem a kézilabda rangadókon
Két vereség és egy döntetlen. Ez a mérlege a Tapolca VSE női kézilabda
csapatának az utolsó három mérkőzés tükrében.
A férfiaknak most sem
sikerült győzni.

A megyei bajnoki tabella harmadik fokán álló
tapolcai alakulat edzője, Antal Edit értékelte a
mérkőzéseket: - Hatalmas vereséget mért ránk
a Resolute KC Alsóörs a
március 14-i fordulóban.
Nem
mentegetőzünk.
Nem ment a játék, több

figyelmetlenek voltunk,
sok hibával játszottunk, a
játékvezetés sem volt korrekt. Megérdemelt vereséget szenvedtünk, de nem
olyan arányban, mint azt
a végeredmény mutatja
(40:19).
Az Alsóörs utáni edzéseket főként taktikai alapokra helyeztük. Sok gyakorlás a nyitott védekezésre,
helyezkedésekre, védekezésre, támadásra. Aztán,
március 21-én önbizalommal telve érkeztünk Pápára- bár még a betegeink
most sem segíthettek -, s

Akcióban. A TVSE férfi felnőtt kézilabda csapata legutóbbi két mérkőzését is elvesztette
Fotó: TVSE
hiányzó játékosunkat nem
tudtuk minőségi cserével
pótolni, kevesen voltunk,

ott megérdemelt, ennyire
nem is várt sikerrel végződött a találkozó. Min-

den bizonnyal sikerült a
lányoknak a rossz gondolatokat kisöpörni a fejekből, s elfelejtették az előző
forduló ellenfelének nem
éppen sportszerű magatartását a mérkőzés végén,
mert ezen a Pápa elleni
meccsen
önbizalomtól
duzzadóan
játszottak.
Már a mérkőzés elején
látható volt, hogy ki lesz a
győztes ezen a játéknapon.
Ellenfelünk görcsösebb
volt, mintha őket nyomná valamilyen tét. Ettől a
mi önbizalmunk tovább
duzzadt, szinte minden
megoldásunk
sikerült.
Ehhez az kellett, hogy kapusunk védéseivel megbabonázta a korábban biztos
kezű pápai gólgyárosokat.
Sportnyelven szólva: Kivédte a szemüket. Az
első félidő végjátékában
lányaink csináltak egy
0:8-as szakaszt, ami teljesen megbénította ellenfelünket. A 14:23-as félidőt
követve nem álltunk le a
biztos vezetés tudatában,
mert korábban erről is
voltak rossz emlékeink,
hanem tovább gyűrtük,
mentünk előre. Folyamatosan nőtt a különbség a két csapat között. A
csapat legfiatalabbjai (a
serdülő csapatban játszó

Egri Niki, Antal Dóri, Lovász Zsófi) biztos kézzel
értékesítették a lehetőségeiket, bátran, ügyesen és
eredményesen játszottak.
A felnőtt korú játékosok
számíthattak rájuk, felnőttek a felnőttekhez. Természetesen a csapat minden
játékosát dicséret illeti az
alázatos,
fegyelmezett,
koncentrált, gólerős játékért. Kilián DSE Pápa- Tapolca VSE 28: 44 (14:23).
– összegzett az edző. A

pápai diadal után sajnos
újabb vereséget könyvelt
el a hazai csapat. Tapolca
VSE – Resolute KC Alsóörs 27:41. A TVSE férfi
felnőtt kézilabda csapata
legutóbbi két mérkőzését is elvesztette a megyei
bajnokság alsóházában.
Elsőként a Simontornyai
KK együttesét látták vendégül, az eredmény 29-35
lett, majd a Bakonyerdő
Pápától szenvedtek 27-30as vereséget. /hg/
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TAPOLCA VÁROSKÁRTYA
Tapolca Város Önkormányzata 2021. május
hónaptól bevezeti a Tapolca Városkártya rendszert.
A városkártya rendszer az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című projekt keretében kerül létrehozásra. A későbbi „Okos
Város” alapjaként megjelenő lakossági kedvezmény kártyaként működő szolgáltatás a
helyi gazdaság működését hivatott tovább élénkíteni. A rendszer használatára Tapolca
városa lakosai és a pályázatban részt vevő konzorciumi települések - Gyulakeszi, Zalahaláp, Monostorapáti, Raposka, Lesenceistvánd és Lesencetomaj - lakosai jogosultak.
A kártya használatával ösztönözhető a helyben, helyi vállalkozóktól való vásárlás, ezzel is
segítve a helyi kereskedelmi, szolgáltatói szektort.
A Tapolca Városkártya-tulajdonosok pedig kedvezményt kapnak a helyi vásárlásaikból,
illetve az igénybe vett szolgáltatások díjából a regisztrált elfogadóhelyeken.
A kártya igénylői részére az önkormányzati tulajdonban levő szolgáltató cégek és intézmények is kedvezményt biztosítanak.

Országos döntőbe jutott a tapolcai diáklány
Általános iskolások történelem tantárgyi versenyén megyei 1. helyezést ért el Varga Tünde,
a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója, s
így bejutott az országos
döntőbe- tájékoztatta
lapunkat Zentai Csaba
Tamás szaktanár.

Aki részese szeretne lenni az induló rendszernek, ez év május hónaptól a város hivatalos honlapjáról nyíló elektronikus felületen, továbbá a kijelölt ügyfélszolgálati ponton
személyesen is regisztrálhat.

KI VÁLTHAT TAPOLCA KÁRTYÁT?

Tapolcai és a pályázatban szereplő konzorciumi települések lakosai válthatnak Tapolca Kártyát, aki rendelkezik állandó tapolcai, monostorapáti, zalahalápi, gyulakeszi, raposkai, lesencetomaji, lesenceistvándi lakcímmel, és elmúltak 18 évesek.

HOGYAN IGÉNYELHET TAPOLCA KÁRTYÁT?

Az igényléshez érvényes személyigazolványra és lakcímkártyára, email címre van
szükség. Regisztrálni lehet online Tapolca város honlapjáról nyíló elektronikus felületen,
továbbá a kijelölt ügyfélszolgálati ponton.

MENNYIBE KERÜL?

A virtuális kártya igénylése ingyenes.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Telefonon:
+36 30 121 2355, +36 30 731 7688,
+36 30 121 2353, +36 30 121 2354
E-mailben:
efoptapolcaszervezok@gmail.com

Kukával ütötte
a férfi az őrt

Állampolgári bejelentés érkezett 2020. január 8-án kora este arról,
hogy Tapolca egyik autóbuszváró helyiségében
egy személy bántalmazta az ott szolgálatot teljesítő biztonsági őrt.
A kiérkező rendőrök a
helyszínen elfogták a 44
éves helyi lakost, aki egy
nézeteltérést
követően
támadt rá a sértettre, gyakorlatilag egy szeméttá-

Európai Szociális
Alap
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roló edénnyel ütötte őt. A
rendőrök a férfit előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták. Ellene
garázdaság vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytattak
büntetőeljárást az elmúlt
időszakban. A Tapolcai Rendőrkapitányság
a nyomozás vizsgálati
szakaszában a szükséges
eljárási cselekményeket
elvégezte, és az iratokat
átadta az ügyészségnektájékoztatott a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság. /tl/
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Varga Tünde eredménye
országosan a 2. legjobb

– Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria
Regionális
Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ által, a 7-8. évfolyamos tanulók részére szervezett történelem
tantárgyi verseny iskolai
fordulója után, Varga
Tünde 8.z osztályos tanulónk első helyet szerzett
a megyei fordulóban is.
Tünde az országos döntőbe a 2. legjobb eredménnyel jutott be, ahol
22 tanulóval méri majd
össze a tudását. A csak
szóbeli fordulóból álló
országos döntőt 2021.
május 14-én rendezik
meg, amelyre a versenykiírásban megjelölt szakirodalom alapján kell
felkészülni. Zentai Csaba
Tamás hozzátette, a ver-

seny célja az volt, hogy
a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítsanak egyes történelmi korszakokban való
elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt
szerepet szánt a források
használatának, a források
segítségével
ismeretek
szerzésének, a szaknyelv
helyes használatának, a
térben és időben való tájékozódás képességeinek,
a kommunikációs képességek fejlesztésének, illetve a problémamegoldó
és kritikai gondolkodás
kialakításának. A verseny különösen fontos
feladatának tekintette a
nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének
segítését-tudtuk meg. /tl/

Házasságkötés
2021. 03. 23.
Sebestyén Katalin
Varga Mátyás
2021. 03. 30.
Szarka Cecília Borbála
Kulman Balázs Zoltán
Szilágyi Dorottya
Kardos Ádám
2021. 04. 06.
Tóth Hajnalka
Kovács Milán
2021. 04. 10.
Csider Márta Mária
Török Richárd

