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Műemléki
védelem alá 
kerülhet a
város alatti 
pincerendszer

Kerékpáros 
szervizoszlop 
létesült a
bicikliút mellé 
Szigligetnél

TIAC pályáról 
indult Dávid 
nem
mindennapi 
sportkarrierje   5. oldal4. oldal 3. oldal

A járványidőszak szá-
mos olyan intézkedést 
hozott, amely  jelentősen 
csökkentette mindany-
nyiunk szabadságfokát. 
Kijárási korlátozások, 
rendezvények tilalma, 
kötelezően előírt maszk-
használat, vendéglátó-
helyek bezárása mind-
mind kellemetlenül 
érintett mindenkit. Az-
tán megértettük,  hozzá-
szoktunk és mintapolgár 
módjára betartottuk és 
betartjuk ma is a jár-
vány- és kormányszülte 
szabályokat. Persze volt 
néhány kellemesnek 
ígérkező intézkedés is, 
példának okáért a par-
kolásért lapunk megje-
lenése hetének keddjéig 
nem kellett fizetni. Az 
intézkedés azonban csak 
ígérkezett kellemesnek, 
valójában az is sokkal 
inkább kellemetlen volt, 
többek között az ön-
kormányzati bevételek 
csökkenésének szerte-
ágazó következményei, 
a munkanélkülivé vált  
ellenőrök,  az autókkal 
túlzsúfolt belvárosban 
okozott parkolási gon-
dok mutattak rá  káros 
hatásaira. Talán nem 
véletlen, hogy más or-
szágokban senkinek 
nem jutott eszébe, hogy 
ingyenes parkolással a 
vírus megfékezhető. /tl/

Átsuhantak a városon

A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny II. szakasza (Balatonfüred-Nagykanizsa /183 km/ ) Balaton-
füredről indult 13 óra után és még bőven 16 óra előtt ért Tapolcára Hegymagas irányából. 22 csapat, köztük a 
magyar válogatott, német, amerikai, holland, izraeli, kazah, belga, spanyol, orosz, norvég, olasz, horvát, román 
klubok versenyzői, továbbá motoros, autós kísérőik száguldottak át a városon nagyjából két és fél perc alatt. A 
rendkívül látványos és közlekedésbiztonsági oldalról is jól szervezett sporteseményt több száz tapolcai érdeklő-
dő követte a helyszínen. Címlapfotónk a verseny városból kivezető szakaszán, a Sümegi úton készült            Fotó: tl

Hatalmas zászlók a Templom-dombon                    Fotó: tl

SPORT

Megáldott magyar és székely lobogók
Tapolcára is megérkezett 
a sümegi Szabó Ferenc 
ötletgazda-szervező által 
útjára indított 18 négy-
zetméteres magyar zászló.

A nemzeti lobogó március 
15-én indult el Rigácsról, 
azóta az ország számos te-
lepülésén részesült egyhá-
zi áldásban, többek között 
Böjte Csaba és Barsi Balázs 

atya is találkozott a haza-
szerető zászlóvivőkkel. Né-
hány napja  pedig már egy 
mátraverebélyi szentkútnál 
csatlakozott nagymére-
tű székely lobogó is része 
a zászlós országjárásnak. 
Tapolcán, a pünkösdhét-
fői misét követően áldotta 
meg a két zászlót Csonka 
Nándor atya.  Szabó Fe-
renc lapunknak elmond-

ta, mindenki látja, hogy 
ma mélységesen meg van 
osztva a  magyar társada-
lom.  A zászlók viszont a 
magyarság összetartozását 
hirdetik, a szervezők azt 
szeretnék, ha az emberek 
megéreznék, megtalálnák 
hazájukat, nemzetüket, kö-
zösségüket... Folytatás az 5. 
oldalon Az összetartozást 
hirdetik címmel...
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Új öltözőbútorokat kapott a városi sporttelep épülete
Egyedi megrendelésre 
készült új öltözőbúto-
rokkal rendezhetik be 
hamarosan a Tapolca 
Városi Sporttelep he-
lyiségeit. A mintegy 
kettő és fél millió forint 
értékű, és két nagyobb 
teherautó rakterét el-
foglaló bútorzat a na-
pokban érkezett meg 
a gyártótól a helyszín-
re, ahol az Egységben 
Tapolczáért Egyesület 
tagjai, önkormányzati 
képviselők, sportveze-
tők és a TIAC játékosai 
segítették a lepakolást, 
illetve a bútorok bejut-
tatását az épületbe.

Takács Gábor a TIAC 
VSE elnöke lapunknak 
elmondta, a 2020-21-es 
sportfejlesztési prog-
ramban elnyert pályá-
zatok révén számos 
fontos és nagy értékű 
eszközvásárlásra nyílt 
lehetősége az egyesület-
nek. – A tavalyi évben 
megújult öltözőinket 
egy frissítő festés  után 
hamarosan újjávará-
zsolhatjuk a most érke-
zett, igényeinkre szabott 

egyedi bútorokkal. Eze-
ket  sportágtól és kor-
osztálytól  függetlenül 
minden játékos használ-
hatja majd. A következő 
fejlesztésünk lesz majd a 
háromszor két méteres 
LED-es  eredményjelző 

fal érkezése és üzembe-
állítása a nagypályánál, 
illetve július közepére, 
végére egy kilenc szemé-
lyes kisbusszal leszünk 
gazdagabbak – árulta el 
Takács Gábor. Az elnök 
szerint, a színvonalában 

egyre emelkedő megyei 
első osztályban küzdő 
tapolcai csapat kiérde-
melte, hogy jobb körül-
mények között dolgoz-
zon, hiszen várakozáson 
felül jól teljesített az őszi 
bajnokságban. /tl/

Az eső sem akadályozta meg az önkénteseket a bútorok lepakolásában          Fotó: tl

Újabb 1000 növendék halat telepítettek a Malom-tóba
1000 darabnál is több 
egynyári növendék koi 
pontyot és tucatnyi,  25-
35 centiméteres tokha-
lat telepítettek a felső 
Malom- tóba a minap. 
Nemrégiben hasonló 
mennyiségben érkezett 
már halállomány a tóba, 
így remélhetjük, hogy 
lassan visszaáll az évek-
kel ezelőtti halbőség.

A halakat ahogy koráb-
ban, most is támogatók-

tól kapta a város. Dobó 
Zoltán polgármester la-
punknak elmondta, a 
számlát  az  Egységben 
Tapolczáért Egyesület 
tagjai, illetve a Korall üz-
letlánc tulajdonosai 
egyenlítették ki. A telepí-
tésnél jelen volt a forgal-
mazó cég szakembere is, 
aki elmondta, megítélé-
sük szerint,  a tapolcai tó  
körülbelül 5000 vegyes 
méretű halat tud eltarta-
ni, ennél nagyobbra nem 
célszerű növelni az állo-
mányt. Mivel a Malom-
tóban jelenleg nincs ter-
mészetes ellensége 
ezeknek a halaknak (igaz 
a vidrák esetleges megje-
lenése veszélyt jelenthet), 
és az állandó vízhőmér-
séklet is kedvez nekik, 
várhatóan a színpompás 
ivadékok túlnyomó több-
sége felnő és a tó dísze 
lesz. /tl/

Az Egységben Tapolczáért Egyesület tagjának, Tölgyes 
Zsoltnak  Dobó Zoltán polgármester segít a halak víz-
be juttatásában                                                            Fotó: tl

Megérkeztek a halak oda, 
ahol felnőhetnek   Fotó: tl
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Műemléki vizsgálat, elbírálás alatt a Lesznerek pincéje
A Miniszterelnökség 
építészeti, építésügyi, 
ingatlan-nyilvántartási 
és térinformatikai szak-
mai háttér intézménye, 
a Lechner Tudásközpont 
munkatársai, tapolcai 
kísérőikkel helyszíni 
szemlét tartottak a vá-
rosközpont egykori bo-
rospince-rendszerének 
néhány helyiségében. A 
szakértők állásfoglalásá-
nak tétje, hogy a jövőben 
hivatalosan műemlék-
ké nyilvánítják-e a nagy 
múltú pincerendszert. 
Ha ez megtörténik, elgör-

dülhet az akadály a felújí-
tást célzó pályázatok, il-
letve a későbbi turisztikai 
hasznosítás elől is.   
  
Neszler Imre Attila a 
Tapolcai Értékmegőr-
ző Egyesület elnöke és 
Hangodi László történész, 
főmuzeológus fogadta és 
kalauzolta a pincerend-
szerben a szakértőket. Ba-
zsó Gábor és Zsanda Zsolt 
kísérőikkel felmérték az 
egyes helyiségek és cisz-
ternák állapotát. Elmond-
ták, a végleges döntésben 
leginkább a pincét érin-

tő tárgyi vonatkozások 
és korjellemzők, illetve a 
zsidó kereskedő családok 
építési hagyományai ját-
szanak nagy szerepet, va-
lamint az, hogy mennyire 
régi és különleges szerke-
zetű a vizsgált építmény. 
A műemlékké nyilvánítást 
szorgalmazó Neszler Atti-
la szerint,  siker esetén a 
tulajdonos előtt pályázati 
lehetőségek nyílhatnak 
meg, megoldható lenne a 
konzerválás, a renoválás, 
a páratartalom szabály-
zása, a világítástechnika 
korszerűsítése, a szige-

telés és a talajvíz okozta 
problémák is. Az épített 
pincerendszer hosszan 
kanyarog Tapolcán a föld 
alatt, a Fő teret és a Deák 
Ferenc utcát északról és 
délről szegélyező házak 
alatt. A hajdani zsidó bo-
rász és bornagykereskedő 
bordinasztiák építkezései 
során alakították ki, az 
1850-es évek elejétől az 
1910-es évekig folyamato-
san építették és bővítették. 
A rendszernek csupán né-
hány helyiségét vizsgálták 
most a szakértők a tulaj-
donos kérésére. /tl/

Bazsó Gábor, Zsanda Zsolt és Neszler Imre Attila a tapol-
cai borkereskedelem tárgyi emlékeit vizsgálja      Fotó: h.f.

Hangodi László főmuzeológus segítette a szakértők 
munkáját a helyszínen                                               Fotó: h.f.

Patinás gimnáziumokat előztek a Batsányis diákok
A Szakmai Középis-
kolásokért Közhasznú 
Kulturális Egyesület a 
2020-2021-es tanévben 
is megrendezte hagyo-
mányos, több évtizedes 
múltra visszatekintő 
közismereti vetélkedőit, 
melyeken a Batsányi Já-
nos Gimnázium és Kol-
légium tanulói újfent 
kimagasló eredményeket 
értek el.

2021 januárjában egy in-
ternetes forduló sikeres 
kitöltése jelentette a be-
lépőt a versenyek orszá-
gos döntőibe, melyeket 

a járványhelyzetre való 
tekintettel online for-
mában valósítottak meg 
március végén. A dön-
tőbe jutott csapatoknak 

egy előzetes feladatot is el 
kellett készíteniük, amely 
kreativitást igényelt és az 
értékelése beleszámított 
a döntő pontszámaiba. 
A Magyarok Európában 
verseny témáját idén a vi-
lághírű magyar zenészek 
adták. A gimnázium két 
csapata bekerült a döntő-
be, nekik előzetes feladat-
ként Bartók Béla életéről 
és munkásságáról kellett 
látványos prezentációt al-
kotniuk. Az online döntő 
során változatos típusú 
feladatokat kellett meg-
oldaniuk, többek között 
Liszt Ferenccel és Kodály 

Zoltánnal kapcsolatban. 
A Vajda Noémi – Tánczos 
Réka Rafaella – Nagy Fló-
ra Sára (mindhárman 11. 
A osztályos tanulók) ösz-
szetételű batsányis csapat 
hibátlan teljesítménnyel 
országos első helyezést ért 
el, míg a Magi Bernadett 
– Vers Lili – Fülöp Kata 
(ugyancsak 11. A-sok) 
alkotta trió harmadik 
helyezett lett. A tanulók 
sikerében fontos szerep 
jutott Riba Erzsébet felké-
szítő tanár lelkiismeretes 
munkájának. Az Öröksé-
günk ’48 történelmi vetél-
kedőre megújult, de lelkes 

csapat készült Tarnóczai 
Géza irányítása mellett. 
Előzetes feladatuk egy 
cselekvésre ösztönző, lel-
kesítő hatású toborzóbe-
széd megírása volt, amely 
1848-ban elhangozhatott 
volna Kossuth Lajos ka-
tonaállítási körútjai alkal-
mával. A csapat természe-
tesen a tapolcai hazafiakat 
hívta fegyverbe korabeli 
retorikai elemeket be-
vetve. Az online döntő 
során ugyancsak válto-
zatos feladatsorral kellett 
megküzdeni, de sikerült. 
A Herczeg Réka (10. A), 
Pintér Olivér (10. A) és 

Páhi Barnabás (12. A) ál-
tal alkotott csapat patinás 
gimnáziumokat megelőz-
ve országos első helyezést 
ért el. 
Miután ebben a rend-
kívüli tanévben számos 
tényező nehezítette a ver-
senyekre való felkészülést, 
különösen dicséret illeti 
a kitartó tanulóinkat. A 
megérdemelt jutalmakat, 
okleveleket és egyéb aján-
dékokat Varga Tiborné in-
tézményvezető május 11-
én adta át. – tájékoztatta 
lapunkat Tarnóczai Géza 
felkészítő történelem ta-
nár. /hg/

A múlt történései, esemé-
nyei hatására gondolko-
dunk, viselkedünk és cse-
lekszünk a jelenünkben. 
Tehát, amit ma teszünk, 
az a tegnap, a tegnap-
előtt és azelőtti időszak 
tapasztalásának eredmé-
nye.  A mai napunk pedig 
holnap már a múltunk 
részét fogja képezni. Mi-
nél nagyobb időinterval-
lumot ölel fel múltunk, 
minél több - jó vagy rossz 
- eseménnyel teli, annál 
hajlamosabbak vagyunk 
a múltban élésre. Ha na-
gyon tervező-szervező 
típusok vagyunk, akkor 
pedig túlságosan előre ro-
hanunk és a jövőre kon-
centrálva élünk. Mind-
kettő kiszakít a jelenből, 
és lemaradunk a pillanat 
élményszerű megélésé-
ről. Ha csak fizikailag va-
gyunk a jelenben, de gon-
dolataink a lelkünkkel, az 
érzelmeinkkel kart-kar-
ba öltve más idősíkban 
járnak, felborul belső 
egyensúlyunk. A pillanat 
megélése és az abból fa-
kadó érzések átélése lelki 
folyamatokat indítanak el 
és ezek együttese alkotja 
majd emlékeinket. Hogy 
ki mennyire tud jelen 
lenni a saját életében, azt 
az írástömb elhelyezése, 
a sorok futása, azok és a 
szavak közötti távolság, a 
betűkapcsolások, a páros 
betűk, a betűelemek kap-
csolása, a zónák kidolgo-
zottsága, egymáshoz való 
viszonya, az ékezetek, a 
törzsvonalak, az írás dő-
lése fogja megmutatni.A gimnazisták újabb országos versenyen remekeltek                               Fotó: facebook

A tapolcai
batsányis
gimnazisták
sikerében
fontos szerep
jutott
Riba Erzsébet 
felkészítő tanár 
munkájának

GRAFOLÓGUS

GOSZTOLA 
BRIGITTA
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Kerékpáros szervizpontot adtak át Szigligetnél
Az elmúlt napokban 
Szigligeten kiépített ha-
zai gyártású kerékpáros 
szervizoszlopot a  Nem-
zeti Bűnmegelőzési Ta-
nács rendelte és vásárolta 
meg a gyártótól, a szig-
ligeti önkormányzat pe-
dig biztosította hozzá a 
néhány négyzetméternyi 
önkormányzati területet, 
továbbá a telepítés épí-
tési anyag- és munkaerő 
szükségletét- tudtuk meg 
a ma délelőtti hivatalos 
átadáson. Az eseményen 
Dr. Garamvölgyi Lász-
ló dandártábornok, a 
Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács kommunikációs 
igazgatója Balassa Dáni-
el polgármesterrel adta 
át az új szervizhelyet. A 
szigligeti polgármester-
től pedig azt is megtud-
hatták a jelenlévők, hogy 
talán jövőre elkészülhet 
a sokak által nagyon várt 
Tapolca- Szigliget kerék-
párút.

Stabil kerékpártartó áll-
vány, guminyomást is 
mutató pumpa, sokfajta 
biciklihez alkalmas  profi 
szerszámkészlet, gumisze-
reléshez, cseréhez szük-

séges eszközök. Gyakor-
latilag ennyi, de mégsem 
csak ennyi egy kerékpá-
ros szervizpont- mondta 
el lapunknak Gaál Csaba 
rendőr őrnagy. A Vesz-
prém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelő-
zési Osztályának kiemelt 
főelőadója a szervizpont 
biztonságot növelő, pro-

pagáló oldalára is rávilá-
gított, amely miatt gyako-
ri rendőrségi kitelepülés 
helyszíne is lesz a szigligeti 
szervizállomás.  Elmond-
ta, egyrészről az állványon 
elhelyezett tájékoztató 
feliratok a KRESZ által 

kötelezően  előírt biciklis 
felszerelések, tartozékok 
használatára figyelmez-
tetik a kerékpárosokat, 
másrészről lehetővé teszik 
a helyszínen a Bikesafe 
rendszerbe történő re-
gisztrációt.  A szigligeti 

szervizpont nem az első, 
korábban Révfülöpön, 
Balatonalmádiban, Pa-
loznakon, Balatonfűzfőn 
is telepítettek hasonlót 
a kerékpárút mentén, az 
utolsó pedig Balaton-
akaliba kerül majd. Ezek 
mindegyike beváltotta a 
hozzá fűzött reménye-
ket, a biciklis társadalom 

nagy szimpátiával fo-
gadta a kezdeményezést 
– árulta el a rendőrtiszt. 
A Tapolcai Rendőrkapi-
tányság által szervezett 
átadáson Molnár András 
köszöntötte a megjelente-
ket, köztük Lóránt György 
rendőr alezredest, a Ta-

polcai Rendőrkapitányság 
vezetőjét, Garamvölgyi 
László nyugalmazott dan-
dártábornokot, a Nemze-
ti Bűnmegelőzési Tanács 
kommunikációs igazga-
tóját és Balassa Dániel 
szigligeti polgármestert. 
A polgármester szerint,  a 
szervizoszlop a település 
egy arra kifejezetten al-

kalmas, nagyon szép és 
kiépült infrastruktúrával 
rendelkező pontjára ke-
rült. – Ha minden igaz, 
akkor már az idei évben 
elindulhat a jelenleg a ter-
vek elfogadásának fázisá-
ban lévő  Tapolca-Szigliget 
kerékpárút építése. Jövőre, 
ha szerencsénk van, átad-
hatjuk talán a teljes sza-
kaszt. 
Ennek a bicikliútnak Szig-
liget a végpontja, többek 
között ezért is kiemelten 
fontos a szigligeti bekötő-
út melletti szervizoszlop 
jelenléte – tette hozzá. Ga-
ramvölgyi László kommu-
nikációs igazgató interjút 
adott a Tapolcai Médiának, 
amelyben elmondta, hogy 
a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács az ilyen és hasonló 
jellegű prevenciós progra-
mokra hét-nyolcszáz mil-
lió forintot pályáztat meg 
és költ el éves szinten. – 
Ezzel minden igényt nem 
tudunk kielégíteni, de az 
erre szánt  keret a kormány 
jóvoltából a jövőben  bő-
vülni fog.  Az elmúlt nyolc 
év igazolta a munkánkat, 
hiszen nagyon sokat fej-
lődött a magyar állam-
polgárok bűnmegelőzési 
kultúrája- fogalmazott.  A 
dandártábornok, kommu-
nikációs igazgató szerint, 
az  a legfontosabb, hogy 
ilyen kerékpár szervizpon-
tok mindenhol legyenek a 
hazai biciklis utak körül, 
hiszen az oszlopállomá-
sok a gyorsjavítások el-
végzésére kiválóan alkal-
masak és a későbbiekben 
továbbfejleszthetők, pél-
dául akár WiFi pontot is 

kiépíthetnek ezeken a he-
lyeken. Hozzátette, hogy 
a Bikesafe rendszer is egy 
bevált program, amelyben 
eddig már negyedmillió 
kerékpárt regisztrált nagy-
jából kilencvenezer hazai 
kerékpáros. A  törzskönyv-
nek erős prevenciós hatása 
van, hiszen igazolja a tu-
lajdonviszonyokat és baj 
esetén segíti a rendőrségi 
felderítést.  Garamvölgyi 
László lapunk érdeklődé-
sére azt is elárulta, hogy 
budapesti lakos  révén a 
most átadott, kiváló, euró-
pai színvonalú szentendrei 
kerékpárutat használja, 

hétvégenként gyakran ki-
kerekezik, a kerékpározás 
szerinte egy életérzés. – 
Minden autósnak azt aján-
lom, hogy néha üljön át a 
drótszamárra és próbálja 
meg a nyeregből megfi-
gyelni és minősíteni az 
autós társak viselkedését. 
Talán úgy toleránsabb lesz 
a biciklisek irányába, akik 
meglátásom szerint, egyre 
konzekvensebben szabály-
követői a hazai utaknak.   
                   /Töreky László/

Az átadás egy pillanata. Az önkormányzat és a rendőrség közös célok mentén való-
sította meg a kerékpárosok igényeire szabott fejlesztést                     Fotó: Töreky László

Balról: Dr. Garamvölgyi László, Molnár András, Balassa Dániel, Lóránt György és 
Gaál Csaba  a rendőrség és a szigligeti önkormányzat együttműködéséből született 
kerékpáros szervizpont átadásán                                                                                     Fotó: tl

A Balaton
legújabb
kerékpáros 
szervizpontja 
amellett, hogy 
szerszámokat és 
pumpálási
lehetőséget
biztosít,
népszerűsíti a 
Bikesafe
biztonsági
rendszert is

Dr. Garamvölgyi Lász-
ló: minden autósnak azt 
ajánlom, üljön át egy 
drótszamárra...      Fotó: tl
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A megbecsülés, a hála kifejezésére is tanítják diákjaikat
A tapolcai Nagyboldog-
asszony Római Katolikus 
Általános Iskola tanulói 
áprilisban,  a Teremtésvé-
delem hetén, a teremtett 
természeti világ szépségé-
ről és annak fenntartha-
tóságáról gondolkodtak. 
Az alsó tagozat Folly Esz-
ter hittanár vezetésével 
ajándékkészítésbe kez-
dett, hogy ilyen formában 
is kifejezhessék hálájukat 
és megbecsülésüket. A 
tanulók a héten elkészült  
rajzaikkal megajándé-
kozták a tapolcai egész-
ségügyi dolgozókat és 
katonákat, hiszen tudják 
már, hogy az egészség-
ügyben a lelki és fizikai 
megterhelés óriásira nőtt 
az elmúlt időszakban.

– A hittanórákon gyakran 
elhangzik, hogy az Isten 
az embert szeretetből te-
remtette és gondjaira bízta 
a világot. Ezért fontosnak 
tartjuk a gyerekeknek meg-
tanítani, hogy felelősen 
gazdálkodjanak a termé-
szet ajándékaival- mond-
ta el lapunknak Rohály 

János igazgató. – Sajnos, 
ahogyan a természeti kin-
cseinket kimerítjük, épp-
úgy hajlamosak vagyunk 
visszaélni saját és egymás 
erőforrásaival is. Felme-
rült a kérdés, itt és most 
hogyan tudnánk ez ellen 
tenni? Mi a feladatunk? Ha 
nyitott szemmel járunk, 
akkor láthatjuk: most épp 
az egészségügyben dolgo-
zók lelki és fizikai terhelése 
nőtt óriásira, mely nem-
csak rájuk, hanem a hátor-
szágot jelentő családjaikra 

is hatással van. Az alsó ta-
gozatos diákok ezért Folly 
Eszter hittanár vezetésével 
ajándékkészítésbe kezdtek 
és a gyerekek által rajzolt 
képeslapokkal fejezték ki 
köszönetünket a minket 
szolgáló, kitartó, hűséges 
küzdelemért. A katolikus 
iskola nevelési elvei között 
hangsúlyosan jelen van a 
hála és megbecsülés kife-
jezésének fontossága, mely 
nem korfüggő és nem di-
vat kérdése- hangsúlyozta 
az igazgató. /tl-kat.isk/

Boldog Gizella-ünnepén 
vehették át díjaikat
A Boldog Gizella-ün-
nephez kapcsolódóan, az 
idei évben is kiosztották 
Veszprémben az egyház-
megyei iskolák diákjai-
nak teljesítményét elis-
merő Szent Imre díjakat 
és Szent Imre oklevele-
ket. A tapolcai Nagybol-
dogasszony Római Ka-
tolikus Általános Iskola 
tanulói közül többen is 
részesültek az elismerés-
ben. 

A tanulmányi eredménye-
ket, a magatartást, a hit-
életet és közösségi munka 
szempontjait is figyelembe 
vevő díjazásban az isko-
la felterjesztése nyomán 

a következő 8. osztályos 
tanulók részesültek: Szent 
Imre-díjat Sabján Olivér, 
Szent Imre oklevelet pedig 
Bolla Anna, Kovács Áron, 
Németh-Bende Szabolcs 
és  Szigeti Barnabás vehe-
tett át. A járványhelyzet-
nek megfelelő rendkívüli 
körülmények között, de 
megrendezték a Veszpré-
mi Főegyházmegye ha-
gyományos Gizella-napi 
zarándoklatát.  Ennek 
keretében a Szenthárom-
ság téren, az érseki palota 
előtt mutatott be szent-
misét dr. Udvardy György 
veszprémi érsek, majd ezt 
követően adták át a rangos 
elismeréseket. /tl-kat.isk/

A diákok és kísérőjük a kórház bejáratánál Fotó: kat.isk

... Folytatás a címoldalról...
– Mi nem beszélünk, csak 
visszük a zászlókat, ame-
lyeket egyházi tisztség-
viselők, püspökök, atyák 
áldanak meg azokon a 
településeken ahol meg-
fordulunk. Bárki csatla-
kozhat hozzánk, és bár-
hova elmegyünk, ahova 
hívnak bennünket. Azt is 
szeretnénk elérni, hogy 
mindenki merje kirakni 
a házára a magyar zászlót, 
ezzel is vállalva, hirdetve 
nemzeti hovatartozását. 
Azt vallom, hogy “Men-
ni kell előre, zászlóval a 
kezünkben, hadd lássa 
haldokló nemzetünk, a 
magyar zászló maradt 
egyetlen reményünk…” 
A lobogókat Nándor atya 
áldotta meg a pünkösd-

hétfői misét követően. 
A tapolcai plébános arra 
figyelmeztetett, hogy kö-
telességünk az Istentől 
kapott lehetőségeinkkel, 
ajándékainkkal élni és 
azzal családunk, munka-
helyünk, nemzetünk, or-
szágunk javát szolgálni. 
A zászlók megáldása után 
elindultak a zászlóvivők 
az Arany János, Kossuth 
Lajos, Kisfaludy utcákon 
át a Köztársaság térre, 
majd a székelykapun át 
a Trianoni emlékműhöz. 
Később az Iskola utca, 
Fő tér érintésével a Wass 
Albert szoborhoz vonul-
tak a zászlóvivők, ahol ko-
szorút helyeztek el. A két 
hatalmas zászló tapolcai 
útja a Hősök terén ért vé-
get. /tl/

Az összetartozást hirdetik

Keszler Dávid a német 
Bayer Leverkusen pár-
bajtőrszakosztályának 
vezetőedzője, aki pálya-
futását a régi Tiac pá-
lyán kezdte, végigjárta a 
ranglétrát sportolóként 
és edzőként is és most 
fiataloknak segít céljaik 
elérésében.

Dávid 30 évvel ezelőtt 
találkozott először a pár-
bajtőrözés szépségével. 
Szinte meghatottan me-
sélt azokról az időkről, 
mikor a régi Tiac pályára 
járt napi szinten edzeni és 
hétvégente versenyeken 
tette próbára tehetségét. 
Hálás szüleinek, hogy 
lehetőséget teremtettek 
neki arra, hogy kitelje-
sedhessen a sportban, 
mely kitartásra, küzde-
ni akarásra, fegyelemre, 
egyszóval az életre ta-
nította az ifjú sportolót. 
Baksai Antalnál kezdte 
vívópályafutását, azon-
ban viszonylag hamar 
Borosné Eitner Kingához 
került, majd közel 15 évig 
nála versenyzett a Bala-
ton Vívóklubban, majd 
asszisztensként segítette a 
méltán híres, sikeres edző 
munkáját.
Aktív, junior vívóként 
már kisgyermekekkel 
edzett, majd a felnőttek 
közé kerülve, annyira ma-

gával ragadta a gyerme-
kek lelkesedése és a velük 
való foglalkozás öröme, 
hogy úgy döntött felad-
ja sportolói karrierjét és 
kitanulja a vívó szakmát, 
ezért beiratkozott a Test-
nevelési Főiskolára és el-
végezte a vívó edzői sza-
kot. 2011-ben úgy hozta 
az élet, hogy Londonba 
költözött feleségével, ahol 
az angol utánpótlás vá-
logatott mellett is dolgo-
zott illetve az egyik leg-
nagyobb sportszergyártó 
cég hatalmas vívócent-
rumának vezetőedzői 
feladatait is ellátta. Dávid 
azonban további lépése-
ket tett céljai és álma el-
érése érdekében, hiszen 
felnőtt korosztályos csa-

pathoz igazolt, többszöri 
megkeresésre mondott 
igent, mikor elfogadta a 
Bayer Leverkusen aján-
latát. A fiatal szakember 
versenyzői sokszor talál-
koznak a páston magyar 
versenyzőkkel, azonban 
ezt ő fejben nagyon jól el 
tudja különíteni egymás-
tól és csak a feladatára 
koncentrál. Bár a tokioi 
olimpiára sajnos nem si-
került versenyzőt kijut-
tatnia, csupán egy hajszál 
választotta el a kvalifiká-
ciótól sportolóit, azon-
ban tovább küzd álmai-
ért és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy 
a párizsi olimpián már 
szurkolhasson neveltjé-
nek. /hg/

Tapolcáról, Londonon keresztül Németországig

Dávid keményen küzd álmaiért               Fotó: facebook
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Meghatározó szerepe volt Diszel kulturális életében

„Tapolcai Közművelődé-
sért Kitüntetés adomá-
nyozható olyan személyek-
nek vagy közösségeknek, 
akik kiemelkedő ered-
ményt értek el a közmű-
velődési munka valamely 
területén, az ifjúság mű-
velődéséért végzett mun-
kában, a közművelődés 
korszerű formáinak és 

módszereinek kidolgozásá-
ban és meghonosításában, 
a városnak megyei, orszá-
gos, nemzetközi hírnevet 
szereztek és munkájukkal 
nagyban hozzájárultak 
Tapolca város kulturális 
fejlődéséhez.”
 
Tapolca Város Önkor-
mányzata Képviselő-tes-
tületének hatáskörében 
eljáró Tapolca Város 
Önkormányzat Polgár-
mestere Busa Andrásné a 
diszeli Csobánc Művelő-
dési Ház művelődés szer-
vezője részére a városrész 
közművelődés szervezé-
se, a közösségi élet alakí-
tása érdekében folytatott 
odaadó, aktív tevékeny-
sége elismeréséül Tapol-
cai Közművelődésért ki-

tüntetést adományozott. 
Az elismerést a város 
napi ünnepség elmara-
dása okán egy későbbi 
időpontban adják át.

Busa Andrásné 2008-tól 
kezdődően, 12 éven át 
dolgozott a Tapolca kft-
nél a diszeli Csobánc Mű-
velődési Ház művelődés-
szervezőjeként.
Ezen időszakban feladat-
körét ellátva meghatározó 
szerepe volt abban, hogy 
a Művelődési Ház súlya 
és szerepe folyamatos és 
meghatározó lett a helyi 
közművelődés szervezésé-
ben, a helyi közösségi élet 
alakításában- indokolta a 
kitüntetést az adományo-
zó. Diszeli lakosként aktív, 
mindennapi kapcsolatot 

ápolt a helyi lakosokkal, 
folyamatosan figyelte, ér-
tékelte a közösség erősíté-
sére irányuló jelzéseiket, 
kéréseiket és szervezőként 
aktivitásával, munkájával 
segítetté törekvéseiket.
Támogatta és a ház szol-
gáltatásai biztosításával 
közvetve elősegítette a he-
lyi fiatalság igénye megva-
lósítását önálló klubéletük 
kialakításában.
Az idősebb korosztály 
részére szervezett évközi 
programokkal folytatta és 
tovább erősítette közössé-
gi, és magánemberi aktivi-
tásukat.
Munkálkodásának idő-
szakában és eredménye-
ként váltak rendszeressé 
a Házban korábban nem 
működő hétközi esemé-

nyek, mint pl. a jóga, asz-
talitenisz foglalkozások 
és felnőtt korosztályok 
egészségmegőrző tornája.
A településrész évenként 
ismétlődő, tapolcaiak ál-
tal nagy számban látoga-
tott programjai szervezése 
mellett közreműködött a 
diszeli hagyományok ápo-
lásában, gondoljunk csak 
a diszeli szüreti rendezvé-
nyekre éppúgy, mint gyer-
mekek részére szervezett 
kézműves foglalkoztatók-
ra. Helybeni ismertsége és 
elismertsége bár segítette 
feladatai ellátását, de öt-
letei, kreativitása és kitar-
tása fontos feltétele volt a 
Csobánc Művelődési Ház 
helyi közművelődésben 
kialakult meghatározó 
szerepének. 

Tapolcát sok jelzővel 
illették már, de kiemel-
kedő számú oktatási in-
tézményei révén, akár a 
„diákváros” elnevezést 
is kiérdemelhetné. A 
városban hét iskola ta-
lálható, melyekben je-
lenleg megközelítőleg 
másfél ezer gyermek 
tanul alap- és középfo-
kú oktatási intézmény-
ben. A Batsányi János 
Gimnázium Kollégiuma 
Veszprém megye egyik 
legrégebbi és legpatiná-
sabb kollégiuma, mely 
a megye teljes területé-
ről fogad diákokat.  A 
kollégium vezetője 2020 
óta Simon Diána, vele 
beszélgettünk az elmúlt 
tanév tapasztalatairól 
rövid kitekintéssel az in-
tézmény múltjára, szak-
mai életére.

Miért érdemel figyelmet a 
tapolcai kollégium, meny-
nyiben más, mint egy 
épület, ahol diákokat szál-
lásolnak el a tanév hét-
köznapjain?

A helyi kollégium 69 év-
vel ezelőtt nyitotta meg 
kapuit a városban tanul-
ni vágyó gyerekek előtt, 
hogy megfelelő lakhatá-
si és tanulási feltételeket 
biztosítson azoknak a fia-
taloknak, akiknek a lakó-
helyén nincs lehetőség a 
tanulásra. Így érvényesít-
jük a szabad iskolaválasz-
táshoz való jogot, illetve 
biztosítjuk a tanuláshoz 
szükséges körülményeket 
azoknak, akik a válasz-
tott iskolájuktól messze 
laknak. Azonban ez a 
kollégium nem egysze-
rűen csak diákszállás volt 
az elmúlt évtizedekben. 
Hűen a nagy pedagógus 
elődök által lerakott ala-
pokhoz, intézményünk 
célja, hogy a gyerekek jó 
minőségű tudáshoz jus-
sanak, segítsük a szociá-
lis, kulturális hátrányok 
leküzdését, biztonságot 
és érzelmi védettséget 
nyújtsunk a nálunk lakó 
diákoknak. Közössé-
günknek fontos szere-
pe van az egész életen 
át tartó tanulás megala-
pozásában, a tanuláshoz 
szükséges készségek és 
képességek erősítésében. 
A kollégium pedagógusai 
felkészültek mind a te-
hetséggondozásra, mind 
a speciális igényű diákok 
felzárkóztatására.

Hány településről érkez-
nek diákok a kollégium-
ba?

Negyven településről, 
42 fő részesül kollégiu-
mi ellátásban jelenleg. A 

mi közösségünkben az 
együttélés, az együttmű-
ködés, a döntés és felelős-
ség, a konfliktuskezelés 
demokratikus techniká-
inak megismerését, gya-
korlását sajátíthatják el a 
diákok, amivel a kollégi-
um hatékony támogatást 
nyújt a sikeres társadalmi 
beilleszkedésükhöz. A 
kollégiumi nevelés rend-
kívül sokrétű feladat. Az 
itt élő kollektíva közös 
élete megalapozza, és fej-
leszti a tanulók életében 
az olyan nélkülözhetetlen 
készségek kifejlesztését, 
mint a kötelességtudat, a 
munka megbecsülése, a 
mértéktartás, az együtt-
érzés, a segítőkészség, a 
tisztelet és a tisztesség, a 
türelem, a megértés, az 
elfogadás, az empátia és a 
szociális érzékenység.
Kollégiumunk, az iskolai 
tanulmányokra alapozva, 
és azt kiegészítve – szak-
körök, előadások, egyéni 
és csoportos beszélgeté-
sek formájában - elősegíti 
a nemzeti, népi kultúránk 
értékeinek, hagyománya-
inak megismerését. A 
kollégiumi foglalkozá-
sok keretében a diákok 
tanulmányozzák a jeles 
magyar történelmi sze-
mélyiségek, tudósok, fel-
találók, művészek, írók, 
költők, sportolók mun-
kásságát. A szabadidő el-
töltését szolgáló sokszínű 
elfoglaltságok, önismere-
ti szakkörök is alkalma-
sak a kreativitás fejleszté-
sére, rámutatva az egész 
életen át tartó ismeretbő-
vítés fontosságára.

A gyerekek csak hétvégén 
találkoznak a családjuk-
kal. Van kapcsolat a kollé-
giumi nevelők és a szülők 
között?

Rendszeres a kapcsolat-
tartás a szülőkkel illetve 
a tanuló törvényes kép-
viselőjével a nevelési fel-
adatok eredményes meg-
oldása érdekében. Szoros 
kapcsolatot tartunk fenn 
a társintézményeinkkel, 
szakmai gyakorlatok ve-
zetőivel, és minden olyan 
intézménnyel, szervezet-
tel, melyek a kollégium 
nevelési céljainak megva-
lósítását elősegíthetik.

Hogyan érintette a kollé-
giumba járó gyerekeket a 
digitális oktatás?

Az online oktatás ideje 
alatt a Veszprémi Szak-
képzési Centrum Gönczy 
Pál Szakképző Iskola kol-

légiumi tanulóinak gya-
korlat miatt kollégiumi 
ellátást biztosítottunk 
a gyakorlati napjaikon. 
Ezen diákok szüleivel, 
gyámjával a helyzetből 
adódóan is szoros kap-
csolattartás alakult ki. A 
digitális oktatás alatt a 
kollégium érintettjeivel a 
KRÉTA digitális naplón, 
telefonon és Facebook 
csoportban tartottuk a 
kapcsolatot, illetve a helyi 
tantervben előre megha-
tározott szakköri anya-
gokat hetente küldtük ki 
a diákoknak. Mind a di-
ákok, mind a kollégium 
dolgozói lelkesedéssel 
jöttek újra május 10-én. 
Bízunk benne, hogy a 
szeptemberben kezdő-
dő tanévet már nem töri 
meg semmilyen váratlan 
esemény, és a 2021/22-es 
tanév a régi megszokott 
mederben folyik majd a 
kollégiumunkban. 
               /Jánoska Andrea/

40 település diákjainak biztosít szállást Tapolca kollégiuma

A kollégium várhatóan a 2021/22-es tanévben már 
normál körülmények között fogadhatja a távolról ér-
kezett, Tapolcán tanuló diákokat                     Fotó: archív

Simon Diána kollégium 
vezető
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Győzelem a bajnok ellen
Újra szurkolók előtt lépett 
pályára a megyei I. osz-
tályban szereplő Tiac VSE 
felnőtt labdarúgó csapa-
ta. A kényszerpihenőre 
száműzött lelkes tapolcai 
közönséget, jó iramú, ma-
gas színvonalú játékkal 
kárpótolták a focisták.

A bajnokság tavaszi idé-
nyében eddig veretlen és 
ezáltal a versenysorozatot 
vezető Tihanyi FC csapa-
tát látta vendégül a Tiac. A 
papírforma borult és a lel-
kes tapolcai ifjak magabiz-
tosan, szépen kidolgozott 
támadásokkal és gyönyö-
rű befejezésekkel okoztak 
meglepetést a bajnoknak 
és az őket kísérő szurko-
lóknak. Dobján Krisztián 
vezetőedző, örömének és 
elégedettségének adott 
hangot: -Kiválóan előké-
szített, ismét nézők előtt 
megrendezett mérkőzésen 
látta vendégül csapatunk 
az idei bajnokot. Sportsze-
rűségből jelesre vizsgázó 
fiataljaink sorfalat állva, 
vastapssal fogadták a be-
vonuló játékosokat, majd 
egyperces néma csendben 
emlékeztek az elhunyt Puhl 
Sándorra. A kezdő sípszót 
követően azonban látszott, 
hogy a fiúk az igazi arcukat 
vették elő, azonnal egyér-

telművé vált, hogy a pályán 
már nem tisztelik az el-
lenfelet. Az első fél órában 
szinte csak egy csapat volt 
a pályán, úgy tettünk szert 
kettő gólos előnyre, hogy az 
akár duplája is lehetett vol-
na. Remek, ötletes játékot 
bemutatva szőttük a táma-
dásainkat, melyekből Tóth 
Marcell kétszer is a kapuba 
talált.
A félidő végén magukhoz 
tértek a vendégek és egy 
remek tekerést követően 
szépítettek, majd fiatal ka-
pusunk és a jól záró véde-
lem tett meg mindent azért, 
hogy előnnyel mehessünk a 
pihenőre. A szünet után a 
vendégek vették át a kez-
deményezést és mindent 
megtettek az egyenlítés 

érdekében, viszont vé-
delmünk, tehetséges ka-
pusunkkal a háta mögött 
remekül zárt, kontratáma-
dásaink folyamatosan gól 
veszélyt jelentettek. Azon-
ban a koncentráció a ven-
dég kapu előtt kihagyott, 
rendre rossz döntések szü-
lettek, a kiütéses győzelem 
helyett csak a hajrában dőlt 
el Kiss János góljával a ta-
lálkozó. Összességében egy 
kiváló iramú, magas szín-
vonalú mérkőzésen mind-
két csapat jó teljesítmény-
nyel hálálta meg a lelkes 
szurkolók támogatását, fia-
taljaink pedig teljesen meg-
érdemelten szerezték meg a 
három pontot és vették el a 
Tihany tavaszi veretlensé-
gét. /hg/

Tóth Marcell kétszer is eredményes volt             Fotó: hg

Olimpici gyermek, 
újonc és serdülő párbaj-
tőr versenyt szerveztek 
Békéscsabán, ahonnan a 
Tapolca Vívóklub után-
pótlás korú vívói két 
éremmel térhettek haza.

A leány gyermek kate-
góriájában Konczek Lina 
Melodi a 7.helyen, míg 
Bolla Sára a 38.helyen 
végzett. Cserép Dorina 5. 
helyezett lett az újonc leá-
nyok között, míg az újonc 
fiúknál Süketes Miklós 
Csaba a 12. helyet szerez-
te meg. A serdülő korcso-

portban Cséri Sára a 11., 
Konkoly Evelin a 15. lett, 
a fiúknál Bicsérdi Cson-
gor 21. helyen végzett. 
A következő Olimpici 
versenyre júniusban ke-
rül sor. A tanév végéhez 
közeledve a Vívóklub 
ajándékkal köszöntöt-
te ballagó sportolóit. A 
hagyományteremtő ün-
nepségen először Kauker 
Dominiket, Kovács Bene-
deket és Kovács Dánielt 
köszöntötték edzőik és 
kívántak sok siker nekik 
az előttük álló érettségi-
hez. /hg/

Gauland Zsófia és Szabó Ádám edzőktől Kovács Bene-
dek és Kovács Dániel vehette át az ajándékot (Kauker 
Dominik hiányzik a képről)         Fotó:Tapolca Vívóklub

Küzdeni akarásból jeles
Lejátszotta utolsó bajno-
ki mérkőzését a Tapolca 
VSE férfi felnőtt kézilab-
dacsapata, melyen sike-
rült megszerezniük első 
győzelmüket.

A Bakonyerdő Pápa ott-
honába látogató tapolcai 
alakulat 13-16-os félidőt 
követően, 29-36- ra dia-
dalmaskodott a Veszprém 
megyei bajnokság, alsó 
házának győztese ellen. A 
fiatal csapat előtt még ren-
geteg munka áll, azonban 
játékuk és küzdeni akará-
suk reményre ad okot. -Jól 
játszottunk. Az edzésen 
végzett munkának meg-
lett az eredménye. A fiúk 
meccsről-meccsre jobban 
játszottak, látszott rajtuk a 
győzni akarás. A Pápa el-
leni mérkőzés előtt fogad-

koztak, hogy mindent be-
leadnak, győzni akarnak. 
Kimentünk a pályára, az 
elejétől a végéig nem adták 
ki kezükből a vezetést. Vé-
gig látszódott rajtuk az el-
szántság, kapusunk jól vé-
dett, a játékosok is lőtték a 
szebbnél szebb gólokat. Az 
ellenfél nem tudta felül-
múlni fiatal csapatunkat.
Így a végeredmény 29-36-
os győzelmet hozott. Gra-
tulálunk a fiúknak, ahogy 
a pályán küzdöttek az ele-
jétől a végéig. – összegezte 
a mérkőzést Tölli Tamás 
edző. A TVSE csapatából 
3 játékos is a top 5-ben 
végzett  a góllövőlistán, 
Nagy György 32 gólt szer-
zett, Tulok Levente 30-szor 
talált a kapuba, míg Sulyok 
Máté 24-szer volt eredmé-
nyes. /hg/

Talán csak a rutin hiányzik a csapatból, az akaraterő 
már megvan                                                            Fotó: TVSE

A Várpalota majd a Sop-
ron ellen is sikerült nyerni 
a TVSE Kosárlabda Szak-
osztály U14-es lányainak, 
így forduló győzelemmel 
zárták a szezont az orszá-
gos bajnokságban.

Az U14-es fiúk is diadal-
maskodtak, fordulatokban 
gazdag, izgalmas mérkő-
zésen nyertek Pápa csapata 
ellen. Az U11-es korosz-
tály, két győzelemmel és 
egy vereséggel megnyerte a 
múlt hétvégi fordulót, míg 
az U18-as fiúk, akiknél 
zömében 16 éven aluliak 
játszanak 2. helyen végez-
tek a Megyei Bajnokság-
ban. A kadett lányok újabb 
két magabiztos győzelmet 
húztak be. Eredmények: 
Regionális Lány Serdülő 
(U14) Bajnokság: Várpa-
lotai Gepárdok – Tapolcai 
Párducok 37:53.  
Tapolcai Párducok – 
Sportdarázs/A 64:46. 
Megyei Fiú Serdülő (U14) 
Bajnokság: Tapolcai Tig-
risek – Conoil Motax KC 
Pápa 45:40. 
Tapolcai Gepárdok – Zala-

egerszegi ZTE KK/B 44:48. 
Tapolcai Szöcskék – Tapol-
cai Gepárdok 48:46
Zalaegerszegi ZTE KK/B 
– Tapolcai Szöcskék 39:52. 
Megyei Fiú Junior Bajnok-
ság (U18): Tapolcai Sasok 
– Fűzfői AK 62:45. 
Tapolcai Sasok – Várpalo-
tai KK 36:58. 
Megyei Lány Kadett 
(U16): CVSE Vulkán Für-
dő – Tapolcai Oroszlánok 
14:69. 
Fűzfői Kősziklák – Tapol-
cai Oroszlánok 46:91. 
Megyei Lány Junior Baj-
nokság: a négymérkőzé-

ses, Ajka-Tapolca párharc-
ban dőlt el idén az U18-as 
lány megyei elsőség sorsa. 
A Tapolca VSE Kosárlab-
da Szakosztálya „legidő-
sebb”, 14-16 éves játékosait 
nevezte a bajnokságba. 
Az első találkozó oda- és 
visszavágóján lányaink 
végig magabiztos játékkal 
2 nagyarányú győzelmet 
értek el.
Ajkai Kosárlabda Után-
pótlás SE – Tapolcai 
Oroszlánok 33:80. 
Tapolcai Oroszlánok – Aj-
kai Kosárlabda Utánpótlás 
SE 54:27. /hg/

Nyerőben a fiatal kosarasaink

Nagy küzdelmek folytak a Kenguru Kupában   Fotó: hg

Érmek idegenből V Í VÁ S
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Házasságkötés
2021. 05. 18.

Tóth Korinna Éva
Bedő Norbert István

2021. 05. 22.
Németh Karolina Erika
Dr. Békefi Balázs József

2021. 05. 22.
Farkas Edina
Róka Dániel
2021. 05. 22.
Juhász Lilla
Elek József

Az ország számos tele-
püléséhez hasonlóan, 
Tapolcán is piros gyűj-
tőszívbe gyűlhetnek a 
műanyag kupakok mos-
tantól. A  Z-Szabó Bau és 
Társa építőipari Kft. jó-
voltából, támogatásával, 
a Fő térre telepíthettek 
a szakemberek egy szív 
alakú, rácsos gyűjtődo-
bozt a mai napon.

Dániai kezdeményezés 
mintájára, sok magyar-
országi település helye-
zett ki közterületeire 
ilyen speciális, feltűnő 
gyűjtődobozokat az el-
múlt időszakban. Kettős 
célt szolgálnak, részben 
környezettudatos hoz-
záállásra ösztönöznek, a 
nyersanyagok újrafelhasz-
nálását teszik lehetővé.  
Azonban az adomány-
gyűjtés lehetősége  ebben 
az esetben a legfontosabb, 
hiszen a kupakok pénzt 
érnek és az értük kapott 
pénz jótékonysági célok-
ra fordítható. A műanyag 
kupakok kilója 30-60 fo-
rint a piacon, így a sok 
kicsi sokra megy elv men-
tén mától bárki, pénzado-
mány nélkül is jótékony-
kodhat, egyszerűen úgy, 
hogy üdítős, mosószeres, 
vagy éppen fogkrémes 
tubusok zárókupakjait 
bedobja a kihelyezett szív 
alakú gyűjtőbe. Ami na-
gyon fontos, hogy ne fém, 
hanem kizárólag műanyag 
kupakok kerüljenek a pi-
ros dobozba.  – A Z-Szabó 
Bau és Társa Kft. felaján-
lásának köszönhetően 
Tapolcán is megtalálható 
már a kupakgyűjtő. A Fő 
térre helyeztük el. A gyűj-

tő felügyeletét, ürítését az 
Egységben Tapolczáért 
Egyesület vállalta. Civil 

szervezetekkel együttmű-
ködve szeretnénk üzemel-
tetni a kupakgyűjtő szívet. 
Várjuk a javaslatokat az 
Egységben Tapolczáért 
Egyesület oldalára pri-

vát üzenetben, hogy ki-
nek, vagy milyen célra 
gyűjtsünk kupakot – írta 
a témához kapcsolódó 
facebook bejegyzésében 
Dobó Zoltán polgármes-
ter.  Napok múlva meg-
tudtuk, az első adag az 
SMA beteg Máté gyógy-
ulását segíti a közeljövő-
ben. /tl/

Szívbe gyűlhetnek a kupakok Tapolcán is

Az Egységben Tapolczáért Egyesület tagjai vállalták a 
kupakgyűjtő rendszeres ürítését            Fotó: helysz. felv.

Az első kupakok 
egy SMA beteg fiú
gyógyításának 
költségeihez
járulnak hozzá,
később egyéb
jótékonysági
akciókhoz
nyújthat
segítséget a szív 
alakú gyűjtő

Várják a jelentkezőket

- A TIAC VSE által szerve-
zett nyári táborok között 
egy új kezdeményezésre 
hívta fel a figyelmünket 
Takács Gábor elnök. A 
táborral, amint azt meg-
tudtuk, ezúttal a fürödni, 
strandolni szerető gyerme-
keket célozza meg az egye-
sület vezetése: A helyszín 
a Tapolcai Városi Strand, 
a programot 2021.07.12 és 
07.16 között rendezi meg a 
szervezők, akik a 8-14 éves 
fiatalok jelentkezését vár-
ják elsősorban. /tl/




