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Újjávarázsolták és átadták

Pályázati forrásból és összefogással újult meg Diszel 40 éves közösségi háza

Dobó Zoltán polgármester átadja a közösségi épület jelképes kulcsát a diszeli gyerekeknek
Június 12-én ünnepélyes
keretek között átadták
Tapolca- Diszel településrész közelmúltban felújított közösségi épületét, amely a jövőben mint
házasságkötő terem is
elérhető lesz a tapolcai és
diszeli lakosok számára.
A szalagot Dobó Zoltán
polgármester, Tóth Bálint
önkormányzati képviselő
és Soós Attila a kivitelező
Vektorbau Invest Kft.ügyvezető igazgatója vágta

át. Az épületet dr. Renner
Sándor plébános szentelte fel. Az épület felújítása
régi óhaja a diszelieknek,
hiszen az utóbbi évtizedben meglehetősen leharcolt állapotba került a
településrész kiemelten
fontos közösségi színtere. A megvalósítást a ház
felújítására és energetikai korszerűsítésre elnyert 36,4 milliós TOP-os
CLLD pályázat, a tapolcai önkormányzat által
biztosított 20 százalékos

önrész, illetve az önkormányzat egyéb hozzárendelt forrásai, a város

Küllemében,
műszaki
tartalmában és
funkciójában is
megújult a ház
cégein keresztül elvégzett
fejlesztések, és nem utolsó
sorban a Rockwool Kft.

Fotó: tl

több milliós társadalmi
felajánlása tette lehetővé.
Az épület tetőszerkezetét kijavították, minőségi
szigetelést, külső és belső
színezést, korszerű nyílászárókat, továbbá igényes
belsőépítészeti felújítást,
új, akadálymentes bejáratot, öltözőt, vizesblokkot
és például korszerűen felszerelt konyhát is kapott a
ház az építőipari munkálatok során... Folytatás a
3. oldalon Köszönet járt ...
címmel

12. SZÁM

5. oldal

A Podmaniczky-díjat
a város- és faluvédők
szövetsége, a Hungaria
Nostra
adományozza 1982 óta mindazon
magánszemélyeknek
és közösségeknek, akik
a legtöbbet tették épített- és természeti környezetünk, kulturális
örökségünk megismertetése, védelme érdekében. Örömteli, hogy az
elmúlt bő másfél évtizedben számos tapolcai
polgár részesült az elismerésben. Ők biztosan
megérdemlik, hogy neveiket a Tapolcai Újság
hasábjain sokadszorra is
megemlítsük. 2004-ben
Tóth József városunk
díszpolgára, a városszépítő egyesület örökös
elnöke, 2005-ben Papp
Zoltán Tamás, Tapolca
város akkori főépítésze,
2012-ben Dr. Zsiray Ferenc, a Tapolcai Városszépítő Egyesület korábbi elnöke, a Virágos
Tapolcáért mozgalom
kezdeményezője, 2014ben Varga Károlyné
nyugalmazott könyvtáros, a helyi városszépítők nőklubjának elnöke,
2017-ben Nyári József
kőfaragó, 2019-ben pedig Kertész Károly nyugalmazott
könyvtárigazgató, a Tapolcai
Városszépítő Egyesület
alapító tagja kapta meg
az elismerést. A névsor
az elmúlt napokban
bővült. Dobó Zoltán
polgármester
esetében a belvárosi épületek
homlokzatainak
értékőrző megújulása
érdekében tett lépéseit, kreatív együttműködési készségét és annak
jól látható eredményét
ismerte el a napokban
a nívós kitüntetés adományozója.
/Töreky László/
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Podmaniczky-díjat vett át Tapolca polgármestere és
a gyulakeszi Csigó malom tulajdonosa is Budapesten
Podmaniczky díjat vehetett át Dobó Zoltán. Az
építészeti értékek megőrzéséért járó elismerést
Ráday Mihály, a Város
és Faluvédők Szövetsége
(Hungaria Nostra) elnöke adta át a Budapesti
Egyetemi Könyvtárban a
tapolcai polgármesternek
a napokban.
– Ezt az elismerést a hivatal dolgozóinak, a képviselő testület tagjainak
jóvoltából kaptam, köszönöm szépen nekik, illetve
Tapolca város közösségének ajánlom- köszönte
meg a díjat a polgármester.
Megtudtuk, az elismerést
társadalmi
előterjesztés
alapján, azért kaphatta
meg a Dobó Zoltán, mert
“mindent megtett azért,
hogy a város régi középületei visszanyerjék eredeti
formájukat”. Tárgyalt a lakókkal, vállalkozókkal és
minden egyes erre a célra
fordított forintjuk mellé
az önkormányzat is oda-

tette a magáét. A könyvtár
helytörténeti részlegéről
előkerestette az eredeti
dokumentációkat, és a lehetőségekhez mérten ragaszkodott az eredeti forma visszaállításához. Öt év
alatt 12 épület homlokzata
szépült meg így eredeti
formájában. Ezek mellett

Dobó Zoltán segíti és számít a civil szervezetekre,
véleményükre és munkájukra. Mindenkor segítőkész, közösségért tenni
akaró és tenni tudó ember”
- áll az indoklásban. /tl/

Bartunek Katalint a
gyulakeszi Csigó malom tulajdonosát évtizedek óta végző értékmegőrző és kulturális
tevékenységéért a Város
és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra)
Po d m a n i c z k y - d í j b a n
részesítette. A díjat Ráday Mihály elnök adta
át a Budapesti Egyetemi
Könyvtárban.
Bartunek Katalin harmonikus egyéniségével igazi
kulturális követe a régiónak- indokolt a kitüntetés
adományozója. 1983-ban
települt Erdélyből Gödöllőre, ahol műtermet nyitott, majd a királyi kastély
felújítása után rendezvényeket, kulturális programokat szervezett. Álmai
megvalósítását később a
Veszprém megyei Gyulakeszin folytatta, az általa
megvásárolt és felújított
„Csigó-malomban”. Munkája nyomán a műemléki
védettségű egykori malom

a Tapolcai medence, a megye, a Dunántúl
egyik kulturális központja
lett, ahol a 120 férőhelyes
koncertterem és szalon főleg a nyári
szezonban fogadja a vendégeket. Terveit nem csak
a 2018-ban alapított Csigó
Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány támogatja, de hazánk
olyan
elismert művésze is, mint
Varnus Xavér orgonaművész vagy Vihar Judit, a
Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke. /tl/

Márki-Zay: “Mi csak a tolvajokat váltottuk le”
Dr. Márki-Zay Péter
Hódmezővásárhely polgármestere, a 2021-es
ellenzéki
előválasztáson, a Mindenki Magyarországa Mozgalom
miniszterelnök jelöltje
tartott sajtótájékoztatót
június 19-én, szombaton
a TÁMK-ban. Az önmagát csalódott jobboldali
konzervatívként jellemző
ellenzéki politikus bejelentette, hogy Veszprém
megye 3-as számú választókerületében Rig Lajost
támogatják a 2022-es országgyűlési választáson,
és erre kérte híveit is.
Ugyanakkor egyéni politikai nézeteit, elképzeléseit, polgármesteri munkájának tapasztalatait is
megosztotta a jelenlévő
ajkai és tapolcai újságírókkal.
A Tapolcai Média kérdésére válaszolva elmondta,
hogy Tapolcán járva és az
emberekkel találkozva azt
tapasztalta, hogy viszony-

lag elégedettek a városvezetéssel, de problémáik
vannak az országos képviselettel, konkrétan a jelenlegi országgyűlési képviselővel. – Az emberek itt úgy
gondolják, hogy a szomszédos Sümegre például a
milliárdos várrekonstrukciós projekt révén több
pénz jut, Tapolcára viszont
politikai okokból kevés
uniós és kormányzati forrás érkezik, mert pártállás
szerint osztogatják a pénzt.
Márki-Zay szerint, eddigi
munkáját megismerve Rig
Lajos a legalkalmasabb jelölt arra, hogy a változás
érdekében legyőzze a kormánypárt helyi emberét,
hiszen egyszer már tudott
győzni a körzetében és ha
2018-ban is létrejött volna
az ellenzéki összefogás, akkor megismételhette volna
a győzelmet. A választás
esélyeit latolgatva elmondta, ahhoz, hogy az emberek
nagyobb része az ellenzék
mellé álljon, még néhány
“peremfeltétel” hiányzik,

de a pártok dolgoznak
ezeken. Szerinte leginkább
saját példája bizonyítja,
hogy nincs nyerhetetlen
körzet. – Hódmezővásárhelyen 66 százalékos
részvétel mellett nyertünk
választást, miközben az
országban 48 százalék volt
ez az arány. Márky- Zay
Péter újságírói kérdésekre válaszolva elmondta,
Hódmezővásárhelyen már
a választást követő első
másfél évben megvalósult
a programban megígért
változások kétharmada.
Például a 2000 forintért kiváltható városkártya használatával
gyakorlatilag
ingyenessé tették az óránként közlekedő buszjáratokat, szemben a korábbi
56 ezer forintos bérlettel.
– Számos egyéb pozitív
irányú változtatás mellett,
a tízmilliárdnyi megörökölt adósságból ötöt vis�szafizettünk, miközben a
vállalkozók adóját 30 százalékkal csökkentettük, az
országban legmagasabb

építményadót pedig eltöröltük. Konkrét eset, hogy
nálunk egy vállalkozó ma
annyiért telepít hat darab
kamerát, mint a Fidesz
idején telepítettek korábban egyetlen darabot….
Mi Hódmezővásárhelyen
nem a fideszeseket váltottuk le, hanem a tolvajokat.
Minden téren tiszta versenyt hirdettünk, aminek
eredményeként gyakran
ugyanazok, akár fideszes
vállalkozók nyerték el a
munkákat, de valamiért
jelentősen olcsóbb ajánlatokkal. Én azt szeretném,
ha 2022-ben az ellenzék
nyerne, akkor a bűnözőket
váltsuk le. Azokra pedig
továbbra is számítsunk,
akik nem a pártjukat, hanem az országot, közösségüket szolgálták. Ellenben
a bűnözőket ellenzéki oldalon sem fogjuk eltűrni!
– hangsúlyozta Márki-Zay,
akinek véleménye szerint
“a kiút nem balra és nem
jobbra van, hanem kizárólag felfelé” /tl/
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Köszönet és elismerés járt a művelődési ház korábbi vezetőinek is
...Folytatás a címoldalról...
Dobó Zoltán polgármester a szalag átvágása előtti
pillanatokban arról beszélt, hogy egy település
életében jelentős esemény,
ritka lehetőség egy-egy közösségi épület létrehozása,
vagy megújulása. – Mi ezt
a lehetőséget megragadtuk 40 évvel a kultúrház
megépítése után. Ha meg
akarjuk fogalmazni, hogy
mitől gazdag egy település,
akkor számtalan dolgot fel
tudunk sorolni. Például
amikor egy közakaratból,

közadakozásból, illetve az
ott élők munkájából épült
kultúrház előtt állunk. Diszel község lakossága évtizedekkel ezelőtt úgy döntött, hogy szüksége van
egy közösségi házra. Mi
ezt a fonalat most felvettük
és támogattuk, hiszen azt
szeretnénk, ha a helyi kultúrház következő negyven
éve legalább olyan sikeres
lenne, mint az a néhány év,
amikor a diszeliek összefogtak és létrehozták azt –
fogalmazott. A polgármester hozzátette, a kultúrház

Az épület belül is megújult, átalakult

Fotó: tl

megújulása ezúttal funkciójának bővülését is hozta,
hiszen az épület mostantól
házasságkötő teremként
is szolgálja a helyi lakosságot. Az ünnepi beszédet követően Tóth Bálint
önkormányzati képviselő
és a város polgármestere
leleplezte a főbejárat közelében elhelyezett emléktáblát, majd Dobó Zoltán
a város nevében köszönetét fejezte ki a Csobánc
Művelődési Ház korábbi
vezetőinek, közművelődési szakembereinek: Busa
Andrásné Zsuzsannának,
Simon Lászlónak és Bognár
Ferencnek. A megújult kultúrház jelképes kulcsait ezt
követően adta át Soós Attila a kivitelező Vektorbau
Invest Kft. nevében Dobó
Zoltán polgármesternek,
aki azt szimbolikusan a
diszeli gyermekeknek adta
tovább. Az ünnepélyes szalagátvágást követően áldotta meg dr. Renner Sándor plébános az épületet.
A plébános, mint a diszeli
közösség
lelkipásztora
prédikációjában rávilágított arra, hogy a templom

Tóth Bálint Diszel városrész képviselője, Dobó Zoltán
polgármester és Soós Attila a Vektorbau Invest Kft.
igazgatója
Fotó: tl
mellett egy kultúrház is a
helyi identitás alapját jelenti, áldás jár tehát azoknak az embereknek is, akik
szellemi vagy fizikai munkájukkal megépítik vagy
megújítják azt. A hivatalos
átadási ceremónia után a
jelenlévők birtokba vették
az épületet, majd megtekinthették az alkalomra
elkészült Gelencsér Ferenc
Emlékkiállítást. A délután
és az est folyamán zajló

kulturális,
szórakoztató
rendezvényeken a Basic
Táncstúdió fiataljai, a Csobánc Népdalkör, a Tapolcai Musical Színpad tagjai
léptek színpadra, de műsort adott a Batsányi Táncegyüttes is. Az eseményt
többek között solymász bemutató, gasztronómiai és
gyermek programok színesítették, este pedig a Silver
Band közreműködésével
bállal zárult a nap. /tl/

Ha felújítás, akkor ROCKWOOL – szigetelés és (tűz)biztonság ajándékba
MODERN ÉS MINŐSÉGI MEGOLDÁS
A ROCKWOOL tapolcai
cégként lehetőségeihez
mérten segíti a város és
környéke megújulását.
E cél elérése érdekében
tűzbiztos
kőzetgyapot
hőszigetelőanyaggal támogatta a Tapolca melletti Diszel településen
található Csobánc Művelődési Ház felújítását.
A ROCKWOOL már
több, mint negyedszázada gyárt és forgalmaz
Magyarországon éghetetlen kőzetgyapot hőszigetelő-anyagokat. A szinte

minden kontinensen jelen lévő cég hazai gyára
és székhelye Tapolcán található. A ROCKWOOL
működése bizonyos értelemben a gyárkapukon
kívülre is kiterjed: a cég
felelősséget vállal környezete fejlesztéséért, megújításáért is. A vállalat üzleti
tevékenysége alapján támogatási lehetőségei elsősorban meglévő épületek
energetikai felújítására, illetve utólagos hőszigetelésére, vagy akár új épületek
építése során alkalmazott
hőszigetelés biztosítására

Kőzetgyapottal hőszigetelve – a felújítási munkálatok
közepén
Fotó: helyszíni felvétel

terjed ki. Fenti célkitűzések megvalósítása érdekében, illetve Tapolca Város
Önkormányzatának javaslata alapján a választás egy
felújításra váró épület, az
Önkormányzat kezelésében álló, diszeli Csobánc
Művelődési Ház felújítási
munkálatainak támogatására esett. A ROCKWOOL
az 1960-ban átadott Művelődési Ház felújításához
közel 3 millió Ft értékű
kőzetgyapot szigeteléssel
járult hozzá. A majdnem
ezer négyzetméternyi szigetelőanyag adományból
az intézmény homlokzat
és tetőtér szigetelése valósult meg. Példaértékű
az a felajánlás, amivel
a ROCKWOOL Tapolca városa felé élt. Szép
folytatása ez a diszeli hagyományoknak, hiszen a
Csobánc Művelődési Ház
fél évszázaddal ez előtt, a
helyi lakosok adományaiból és munkájával épülhetett meg, azóta is a „falu”
kulturális-társadalmi életének a központja. Az adománynak köszönhetően, a
mai kor igényeinek megfelelő tűzálló szigetelést
kaphatott az öreg épület,

Ilyen szép lett. A gyönyörűen megújult homlokzat mögött értékes tartalom rejlik
Fotó: helyszíni felvétel
amely így nemcsak esztétikusabb lett, de jelentősen
olcsóbbá is vált a ház fenntartása az alacsonyabb fűtésszámla miatt. Köszönjük a nagylelkű felajánlást!
– mondta Dobó Zoltán, a
város polgármestere. „A
ROCKWOOL támogatásával a kultúrház épülete
a jövőben energia-hatékony, környezetbarát és
tűzbiztos módon tud majd
üzemelni, és fogadni vendégeit. Adományunk segít
korszerű, komfortos légkört teremteni az épületen

belül, és ezzel együtt, köszönhetően a kőzetgyapot
szigetelőanyag kedvező
tulajdonságának, jelentősen csökkenek majd a Ház
fenntartásának költségei
is.” – jegyezte meg Dr. Bódi
Árpád, a ROCKWOOL
ügyvezetője. A Művelődési Ház felújítása 2021
tavaszának végére fejeződött be, a modernizált és a
kőzetgyapot szigetelésnek
köszönhetően energiatakarékossá váló épület ez
év nyarától várja látogatóit. (x)
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Évzáró ünnepségek, ballagások városszerte
A járványügyi enyhítések
és az esőmentes kánikulai
meleg együtt tette lehetővé, hogy a tavalyi évvel
ellentétben, idén már a
korábban
megszokott
forgatókönyveknek megfelelően, szabadtéri ünnepségeken búcsúzzanak
el a 2020/21-es tanévtől a
város általános iskolásai.

zett, családias, biztonságos légkör megteremtése,
amelyet a nagyon jó magatartásjegyek bizonyítanak.
Megtudhattuk, 171 tanulóból az iskolának jelenleg
55 kitűnő diákja van, 130an pedig 4,5-ös átlag felett
végeztek.
A Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola mindhárom évzáró rendezvényén

Búcsúzó diákok Rohály Jánossal a katolikus iskolában
18-án pénteken késő
délután a Bárdos Lajos
székhelyintézményben,
szombaton délelőtt a Kazinczy- és a Batsányi tagintézményekben, továbbá
a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános
Iskolában tartottak évzáró,
illetve ballagási ünnepségeket. A katolikus iskolában a tanévzárót csütörtökön, a még érvényben lévő
járványügyi szabályoknak
megfelelően tartották meg.
Az osztályoknak az udvaron szerveztek egy rövid
rendezvényt, majd ezt követően az osztálytermekben a bizonyítványosztásra
került sor, a szülők ezeken
nem vehettek részt. A ballagás viszont szombaton 9
órakor kezdődött, azon az
osztályfőnök által egyeztetett 1-2 diák képviselte az
osztályokat. Így csak néhány diák, a vendégek, a
ballagó osztály tanulóinak
közeli hozzátartozói lehettek jelen. Idén újdonság
volt, hogy a teremtésvédelem jegyében nem lufikat
eregettek a magasba, hanem szirmokat szórtak a
Malom-tóba a végzősök.
Rohály János igazgató elmondta, a 2020/2021-es
tanévben az iskola összesített tanulmányi átlaga a
tavalyi évet meghaladóan
4,61 volt. - Mindez a diákok szorgalmának köszönhető-fogalmazott,
majd
hozzátette, kiemelten fontos számukra a fegyelme-

részt vett és útravalóval
látta el az általános iskolai
tanulmányaikat befejező
diákokat Bajner Imre. Az
igazgató egy badacsonyi
kirándulás élménye kapcsán mutatott rá a megfeszített munkát követő
megpihenés fontosságára,

teljesítve elképzeléseiteket,
álmaitokat, megerősödve
kitartásban, önbizalomban, abban, hogy sok mindenre képesek vagytok...
A digitális oktatás okozta nehézségeket említve
Bajner Imre Illyés Gyulát
idézte, miszerint „a szél
kihívásaira, a fa gyökereivel válaszol”, azaz sikerült
a kívülről jövő nehézségek
közepette is helytállniuk a
tanulóknak és tanáraiknak
egyaránt. Számos oklevelet és emléklapot osztott
ki a Bárdos Lajos székhelyintézmény a tanévzáró
ünnepségén. Bajner Imre
igazgató beszédében hangsúlyozta, hogy bár nehéz
éven vannak túl, büszke
diákjaira, arra, hogy együtt
leküzdötték az akadályokat. A ballagó diákoknak
azt üzente, hogy soha nem
fogják elfelejteni őket és
azokat a pillanatokat, melyeket közösen éltek meg.
Az intézményvezető Bárdos emlékplakettet adott
át Cséri Sárának, Molnár
Lilinek és Szabó Pankának.
A ballagó végzős diákok
mellett, Németh Szilveszterné Erikától is búcsúzott
az iskola, aki hosszú évtizedeken át tartó lelkiismeretes munka után vonult
nyugdíjba.
A Kazinczy tagintézmény

A lufik nem hiányozhattak a kazinczysok ballagásáról
arra, hogy néha érdemes
körbenézni és egyben
visszatekinteni a megtett
útra. - Ünnepeink, ahogy
a mai ballagás is, a pihenőhelyek szerepét töltik
be életünkben. Megállunk,
büszkén visszanézünk, és
emlékeinket felelevenítve köszönetet mondunk
azoknak, akik segítettek
bennünket. A Badacsony
hegy Bujdosók lépcsője csak egy nyomon halad, ti viszont hamarosan
számos irányba mentek
tovább, folytatva tanulmányaitokat. De bízom
abban, hogy mindannyian
eljuttok a hegytetőre, be-

udvarán a Himnusz elhangzása, majd a látványos,
zászlós lufis bevonulásokat
követően Bodor Tamás intézményvezető szólította a
pulpitushoz az iskola kitűnő tanulóit, a különösen kiemelkedő munkát végzett
diákok pedig díszoklevelet
vehettek át a nevelőtestület
döntése alapján. Az elmúlt
és a mostani tanévben három pedagógus, Ányosiné
Varga Ildikó, Bánné Héring
Katalin és Halápiné Kálmán Katalin Ilona kezdte meg nyugdíjas éveit. A
tavaly elmaradt ünnepség
miatt őket most tüntették
ki, illetve idén évzáró, bal-

Sohár Lili 1.z osztályos tanuló kitűnő bizonyítványát
veszi át Bajner Imre igazgatótól a Bárdosban Fotó: hg
lagási ünnepség keretében
is elbúcsúzhatott tőlük az
iskola. A három végzős osztály nevében Szabó Eszter
Anna, Czimondor Gergely
és Varga Petra búcsúzott,
majd az iskola hagyományai szerint, elengedték
a búcsúzást szimbolizáló
lufikat a végzős osztályok
tanulói.
A Batsányi tagintézmény
udvarára történő osztályfelvonulást követően
Bajner Imre igazgató, Baksai Júlia igazgatóhelyettes
és Komjátiné Nyakó Györgyi intézményvezető adták
át a végzősöknek járó okleveleket és bizonyítványaikat, majd az iskolát támogató, segítő felnőtteknek
és legjobb tanulóknak járó
Batsányi-díjak és egyéb,
diákoknak
adományozható iskolai kitüntetések,
díjazások indoklása és átadása következett. A ballagók később emléktáblát
helyeztek el a ballagási emlékül ültetett cserje mellé.
Komjátiné Nyakó Gyöngyi
intézményvezető búcsúzva
a tanévtől elmondta: a digitális oktatás okozta nehezítő tényezők ellenére, „az
iskola ebben a tanévben is
nagy utat tett meg”. - Büszkék vagyunk első osztályosaink olvasási-, írási-,
számolási tudományára,
az angol nyelv elsajátítása

terén tett első sikeres lépéseire. Továbbá bizonyítéka nevelő-oktató munkánk eredményességének
a most búcsúzó harmincnégy nyolcadikos diákunk
is, akik közül tizenheten
alap-, közép-, vagy felsőfokú nyelvvizsgával fejezik be
általános iskolai tanulmányaikat. A ballagókat arra
kérte az intézményvezető,
hogy szánjanak rá néhány
percet és tegyék mérlegre
munkájukat. - Biztosan tudom, hogy megtaláljátok a
választ a legfontosabb kérdésekre, hogy mit tettetek
helyesen, vagy éppen helytelenül a tanévben. Vajon
kihoztad-e a maximumot
magadból, vajon többre is
képes lettél volna? Mindig
a kérdések és az arra adott
igaz válaszok visznek előre bennetek- üzente a tanulóknak Dr. Komjátiné
Nyakó Györgyi. Az évzáró ünnepségen búcsúzott
Baksa Júliától, a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezető-helyettesétől és Antal Lászlóné pedagógustól Bajner
Imre igazgató. A nyugállományba vonuló Baksa Júlia az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Pedagógus
Szolgálati Emlékérmét is
átvehette az évzárón.
/Fotók, írás tl-hg/

Gratuláció a végzősöknek a Batsányi tagintézményben
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Adáshiba-avagy a közömbösség megöli a legszebb eszményeket is
Szakonyi Károly: Adáshiba című szatirikus
elemekben
bővelkedő
kétfelvonásos komédiáját
vitték színpadra az elmúlt
hét hétfőn és kedden este
a Tamási Áron Művelődési Központ Amatőr Színjátszó Klubjának tagjai a
TÁMK-ban.
Remek, hiteles előadás volt,
amit a közönség nagy taps-

sal hálált meg a rendező
Havasi Gábornak és a szereplőknek: Baracskai Lászlónak, Dominek Ilonának,
Korponai Kittinek, Réwész
Dávidnak, Tóth Editnek,
Havasi Marcellnek, Fiam
Kristófnak és Antalóczy
Zoltánnak. Az 1970-ben
született és nemzetközi
karriert befutott Szakonyi
komédia groteszk kor- és
társadalom tükör a mű szü-

Balról Baracskai László, Réwész Dávid, Tóth Edit,
Antalóczy Zoltán
Fotó: tl

A legsportosabb munkahely a tapolcai
alapellátás Ringatók csapatáé

Június 15-én Budapesten,
a Corvin Hotelben tartotta
meg díjátadó ünnepségét
a Czene Attila elnökletével
működő Magyar Szabadidősport Szövetség. A Magyarország legsportosabb
munkahelye díjat a tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Ringatók csapata vehette
át.

A Magyar Szabadidősport
Szövetség által szervezett
kihíváson most először mérettette meg magát a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 7 munkahelyi
csapata összesen 33 fővel. A
Kihívás Napja program célja az volt, hogy az adott időszakon belül, a benevezett
csapatok tagjai minél több
testmozgást, sport aktivitást
(időtartam és rendszeresség
tekintetében) végezzenek

el, melyet mozgásnaplóban
is dokumentálniuk kellett.
A tapolcai alapellátás dolgozóit egyéb szerencse is
érte, hiszen a sorsoláson
50.000 Ft értékű Decathlon
sportszerutalványt három
csapatuk is elnyert: a Pelenka Land – Házigondozók
csapata, a Sebes Segítők
– Család- és Gyermekjóléti Központ csapata és a
Szocmacák- Központi Iroda munkatársai. Sikos Rita
a helyi alapellátás igazgatója lapunknak elmondta,
hogy nagyon hasznos volt a
program, hiszen a munkatársakat rendszeres sportolásra motiválta, amely már
beépült a mindennapjaikba
is. A siker pedig motiváló
volt, a következő évben –
mint megtudtuk- szeretnék megduplázni a Kihívás
Napján résztvevő kollégák
számát. /tl/

A Ringatók csapat tagjai az elismeréssel Fotó: helysz. felv

letése időszakából. Először
is dicséret jár Havasi Gábor
klubvezetőnek és csapatának, hogy nem a könnyebb
utat választották, hanem
egy olyan darabot találtak,
amely mondanivalójában
modern, mégis szórakoztató, ugyanakkor túlmutat a
populáris nevettetés sémáin. A történetre részletesen
nem térnék ki, talán elég az,
hogy a Bódog család életében a televízió bámulása,
annak okoskodó kommentálása és az egymás iránti
figyelmetlenség átveszi az
uralmat a valóság, az ünnepek célja és meghittsége,
továbbá a megoldásra váró
családi problémák felett.
Olyannyira, hogy a sokatmondó nevű, Jézust idéző
Emberfi megjelenése, szép
jövőt ígérő ideái és csodatételei (Szűcs úr rokkant
kocsiból történő csodálatos
felállítása” és egy világméretű televíziós adáshiba előidézése) sem zökkenti ki a
családot az ostoba, egymást

A társulat a jól sikerült előadás után
vádoló, frusztrált, elégedetlen, vagy éppen szentimentális “múltban élésből”.
Ez így groteszk, gyakran
fájdalmas és valójában
nem éppen humoros miliő,
amelyből nevetést és mélyebb tanulságok levonását
egyszerre kívánta kiváltani
a színjátszó klub a publikumból. Baracskai László
(Bódog úr), Dominek Ilona

Fotó: tl

(Bódogné), Korponai Kitti (Bódog Vanda), Réwész
Dávid (Bódog Dönci), Tóth
Edit (Saci, Bódog Dönci
felesége), Havasi Marcell
(Bódog Imrus), Fiam Kristóf (Emberfi), Antalóczy
Zoltán (Szűcs úr a család
rokkant, tolókocsis barátja) szerepeikben láthatólag
mély átéléssel, hitelesen és
otthonosan mozogtak./ tl/

Óriás Tapolca felirat a tóparti kőfalon
Hamarosan számos egyéb
apróbb változás is várható
a Malom-tó környékén, a
jelenleg zajló buszpálya-

„A testület megteremtette a feltételeket, hogy megtarthassuk hagyományos nyári rendezvényeinket”
Új látványosság született, amely a Malom-tó
vízéről visszatükröződve
népszerűsíti a várost.
A méretes, ledes világítással ellátott, fémszerkezeten elhelyezett TAPOLCA felirat a városért
tenni akaró vállalkozók
ötletéből és segítségével
készülhetett el - mondta
el lapunknak Dobó Zoltán
polgármester. - Reméljük,
hogy aki este ellátogat
a helyszínre, az nagyon
szép és romantikus képet
fog látni, és bízom abban
is, hogy egyre többen
leszünk, akik itt találkozunk és beszélgetünk
egymással a jövőben. Ez a
tóparti óriás felirat az idegenforgalmi szezonunk
első attrakciója, amit kö-

szönünk azoknak, akik
szorgalmazták és melléálltak. Bízunk benne, hogy
egyéb tekintetben sem
lesz eseménytelen a nyár.
Rendezvényeinket idén
nyáron végre megtarthatjuk, a képviselő-testület
ezeknek megteremtette az
anyagi és egyéb feltételeit.

Dobó Zoltán: Az
új óriás felirat
idegenforgalmi
szezonunk első
attrakciója.
Bízunk benne,
hogy egyéb
tekintetben sem
lesz eseménytelen
az idei nyár a
Malom-tónál
udvari munkálatok pedig reményeink szerint a
Pisztráng Fesztivál idejére
elkészülhetnek- mondta
Dobó Zoltán. /tl/

Minél sötétebb van, annál látványosabb... Fotók: TVT
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Nélkülük orgona koncertek nélkül maradtunk volna
A Római katolikus Nagyboldogasszony templom,
a város történelmi központjában rendszeresen
ad helyt klasszikus zenei
koncerteknek, melynek
közreműködői közül az
egyik legrégibb és legnépszerűbb kettős Virágh
András Liszt-díjas Érdemes művész és Gion Zsuzsanna énekművész.

A művész házaspár már a
járvány előtt is többször
fellépett a templomban,
és úgy határoztak, hogy a
karantén idején sem hagyják lelki táplálék nélkül
a tapolcai hallgatóságot.
A tavaly nyári telt házas
hangverseny után a járvány súlyosbodása idején az üres templomban
megtartott koncertjüket a
Tapolcai Média rögzítette,
így minden lakásba eljutott a gyönyörű, vigasztaló
muzsika, melynek jóvoltából - ha rövid időre is - de
elfeledhettük a pandémia
okozta
nehézségeket.
-Mindkettőtök művészi

karrierje a fővárosból indult. Mikor kezdtetek el
országosan fellépni és hogyan találtatok rá Tapolcára?
GZS: Több, mint tíz éve
kezdtünk közösen koncertezni, országszerte számos
kisebb és nagyobb templomban, székesegyházban
felléptünk. Hét éve találtunk rá álmaink házára
Badacsonytomajon, azóta
a Balaton-felvidék mindenestül az életünk része lett.
A tapolcai pisztrángfesztivál keretén belül volt az
első fellépésünk a plébániatemplomban, ahol egy
remek orgonát találtunk.
A sokadik hangverseny
után kristályosodott ki a
gondolat, hogy az orgona
felújításáért, rendbetételéért tegyünk valamit. A
kezdeményezésünk
Tapolcán nyitott szívekre
talált, példamutató városi
összefogással sikerült az
orgonát ismét a régi fényében helyreállítani. A templom vezetésével azóta is
őszinte baráti viszonyban

órakor hallhat minket az
érdeklődő tapolcai közönség, a hangversenyen az
orgonaművek mellett kórusművek is felhangzanak
az ETUNAM Kamarakórus előadásában.
/Jánoska Andrea/

Gion Zsuzsanna

Virágh András

vagyunk, ezért a hangversenyek a jövőben reményeink szerint folytatódni
fognak.
- A legutóbbi zenei évadot
elmosta a járvány, ti viszont
több koncertet is adtatok a
város templomában.
VA: Az előbb felsoroltak
tükrében nem akartuk azt,
hogy a város zeneszerető
közönsége orgonakoncertek nélkül maradjon, ezért
több alkalommal élőben
közvetített, Facebookon és

a Tapolca Televízión keresztül megtekinthető koncerteket adtunk.
- Szerencsére ezen a nyáron
már kulturális programok
sokasága várja az érdeklődőket. Mivel készültök a
nyitásra és a tapolcai közönség mikor találkozhat
veletek?
GZS: Az első koncertünk a
Balaton-felvidéken június
26-án lesz Szentbékkállán.
A tapolcai plébániatemplomban július 10-én 19

Elsőként jelentkezett, amikor
önkénteseket toboroztak
Tapolcai Egészségügyért és
Szociális Ellátásért Kitüntetés adományozható a
város egészségügyi és szociális ellátása érdekében
kiemelkedő tevékenységet
kifejtő személynek, valamint példaértékű munkát
végző közösségnek, akik
az egészségvédelem és szociális ellátás területén hatékonyan tevékenykednek,
aktívan működnek közre
a gyógyító – megelőző
munkában.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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
adományoz. A koronavírus első hulláma idején,
a Kásler Miklós miniszter

által önkéntesek toborzására közzétett felhívásra
elsők között jelentkezett,
önéletrajzát elküldte az

Adományok
közvetítésével
és önkéntes
munkájával is
segítette a járvány
idején a hazai
egészségügyet
Országos Mentőszolgálat
mellett a tapolcai, ajkai
és keszthelyi kórháznak
is, mint aneszteziológus
szakasszisztens. Végül a
tapolcai mentőszolgálatnál kezdte meg önkén-

tes munkáját. A tavaszi
időszakban számos 24
órás szolgálatot teljesített
COVID esetkocsin, majd
ősszel a napi esetszám és
a fertőzött egészségügyi
dolgozók számának növekedésével,
felettesei
kérésére azonnal munkába állt és a tapolcai
mentőállomás mellett az
Ajkai Magyar Imre Kórháznál kialakított red zónában vállalt és teljesített
24 órás szolgálatot. Mint
aneszteziológiai szakas�szisztens jártas az intenzív ellátásban, a lélegeztető gépek kezelésében, így
egészségügyi szakemberként több egészségügyi
intézménynek is felajánlotta segítségét.

Virágh András , Lisztdíjas Érdemes művész.
Neves orgonaművész dinasztia leszármazottja,
a Belvárosi Főplébánia
Templom
orgonaművésze, kóruskarmester.
Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Cesar Franck és J.S.
Bach összes orgonaművét lemezre játszotta.
Czifra Alapítvány különdíjasa, a liege-i Royal
Conservatoire ösztöndíjasa Belgiumban, a Nyugat-magyarországi Egyetem tanára.
Gion Zsuzsanna, mezzoszoprán énekművész.
Egyházzene és ének-zene
szakon végzett, nagyapja
hegedűművész. Ő maga
az éneklés mellett több
hangszeren is játszik.

Megnyílt a Kincsesgödör

A tavalyi év sikerén felbuzdulva, idén ismét nyílt
napot tartott a Plecotus
Barlangkutató Csoport a
Halápi úti Kincsesgödör
barlangnál. A kőzet és barlangász felszerelés kiállítás
mellett ugrálóvár és mentési akció bemutató várta
az érdeklődőket.
Ebben az évben is sokan
voltak kíváncsiak a barlangászok munkájának érdekességeire és a föld alatti élet
rejtelmeire. A barlangászok
készségesen válaszoltak a
záporozó kérdésekre, mely
kicsiktől, nagyoktól egyaránt érkeztek. -A barlang
már nagyon régóta ismert,
mivel egy hatalmas külszíni
beszakadása volt a jelenlegi
lejárat helyén. Nevét arról
kapta, hogy a háború után
fegyvereket és egyéb tárgyakat találtak lent elrejtve.

Majd a lakosság évtizedekig
szemetesgödörnek használta. Így jelenleg is van olyan
része, ahol a hosszú évek
alatt kitermelt hulladék ellenére még mindig rengeteg
található. A mostani 11m-es
mélységű betongyűrűs lejárat kiépítésére még a rendszerváltás előtt került sor.
A Plecotus Barlangkutató
Csoport által a mai napig
aktívan kutatott, ezenkívül
oktatóbarlang szerepet tölt
be. Jelenleg ~450 m járathosszal bír, s legmélyebb
pontja ~17m. A lenti hőmérséklet ~17 celsius fok,
mely arra utal, hogy a mélyebben áramló karsztvízzel kapcsolatban áll, ám azt
még nem sikerült elérni. A
barlang oldás által alakult
ki a 10-15 millió éves miocén-szarmata mészkőben.tudtuk meg Réwész Dávid
barlangkutatótól. /hg/

A Föld mélye is gazdag látnivalókban Tapolcán Fotó: hg
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Jól vizsgázott a Tapolca Trail
Első alkalommal rendezték meg a Tapolca Trail
elnevezésű terepfutó versenyt, mely a felújított
diszeli Csobánc Művelődési Ház udvaráról indult. A
futók három távon küzdhettek egymással, önmagukkal és a rekkenő hőséggel.
A szervezők, a Tapolca VSE,
a Tapolcai Trappolók, a Tapolcai Honvéd SE, Földesi
József, Antalné Renner Irén
és Szalkai Zsolt talán az év
legforróbb napját választották arra, hogy az ország
minden szegletéből ideérkező futókkal megismertessék a Csobánc-hegy környezetének páratlan szépségét.
Földesi József elmondta,
hogy hosszú hónapokkal
ezelőtt elkezdték a verseny
szervezését,
szponzorok
felkeresésével, futókörök
kijelölésével, regisztrációs
felület kidolgozásával és hatalmas öröm volt számukra,
hogy a nevezett 135 fős indulói létszám minden várakozásukat felülmúlta. A
futók 3 távon álltak rajthoz.
A 8 és 11 km-es rövidtávokon a Csobánc csodálatos
lankáin futhattak a sportolók, míg a 21 km-es pálya a
Csobánc, a Kopasz-hegyen
át a Hajagos-hegy érintésével vezetett vissza Diszelbe.
A pálya 80% – ban földút,

TAP

SPORT

Szkander bajnokságon
mérték össze erejüket
Hatalmas érdeklődés
övezte a szkander bajnokságot, melynek az
Ízisz Pub adott otthont.
A kulturált szórakozás
mellett voksoló szórakozóhelyen hagyománnyá váltak a hasonló versenyek.

A rajt és cél helyszíne is a felújított Csobánc Művelődési Ház udvara volt
Fotó: hg
szekérút, ösvény - egyes
rutinos futók szerint is nagyon megterhelőre sikerült,
viszont ennek ellenére nagyon szép időeredmények
születtek.
NÕI 8 km: 1. Horváth Zoé
40:31, 2. Bándi Amanda
46:43, 3. Bándi Laura 46:45,
5. Réffi Tünde 50:42. NÕI
11 km: 1. Lennert Olgica
63:34, 2. Csernus-Lukács
Edina 64:32, 3. Varga Júlia
66:54, 6. Katona Krisztina
79:16, 7. Kulka Eszter 80:17.
NÕI 21 km: 1. Vincze Zsófi
144:42, 2. Leé Diána 155:36,
3. Takács Erzsébet 157:45,
4. Molnár Szandra 172:22.
FÉRFI 8 km: 1. Vincze Mátyás 38:26, 2. Holló Adrián
40:59, 3. Káplár Tibor 41:00,
4. Pupos László 42:35. FÉRFI 11 km: 1. Heblinger Ármin 54:50, 2. Kárász László

54:52, 3. Domán Rajmund
56:11, 11. Osztermann István 66:31, 13. Kozma Imre
67:18, 14. Tamás István
69:33.
Érdekesség, hogy ebben a
kategóriában, nem hivatalos mért eredmény szerint
Pfluger Attila pályacsúcsot
futott 54:42-es idővel, Attila reggel 6 órakor tette meg
a távot. FÉRFI 21 km (30)
21.0 km 0 m 1 C: 1. Balhási
Ákos 113:41, 2. Murányi
Gábor 115:02, 3. Csákvári
Zsigmond 120:51. A Dobó
Zoltán polgármester által
felajánlott
vándorkupát
Balhási Ákos vehette át.
A nap végén a versenyzők
elégedetten, a szervezők
a tapasztalatokat levonva
a legközelebbi találkozás
reményében köszöntek el
egymástól. /hg/
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Az Íziszben a pandémiás
időszakot megelőzően
rendre szervezetek közösséget építő programokat, így már csocsóban, szkanderben vagy
akár jelmezversenyben
is összemérhették magukat a fiatalok. A járványügyi korlátozások
enyhítésével a pubba is
visszatért az élet, egyből
egy nemzetközi bírókkal
fémjelzett szkander versennyel.
Dóró Zsolt, a Magyar
Szkander Szövetség kapitánya elmondta, hogy

egyre nagyobb népszerűségnek
örvend
a sportág országos és
nemzetközi szinten is és
reményteli eredmények
születnek a különböző megmérettetéseken.
Öröm számára, hogy
Tapolcán ilyen sokan
érdeklődnek és próbálják ki magukat ebben a
nem egyszerű erősportban. A bajnokságba 22
fő jelentkezett és a következő
eredmények
születtek: 90 kg felett bal
kéz: 1. Molnár Erik, 2.
Lőczi János, 3. Horváth
Patrik. 90 kg felett jobb
kéz: 1. Molnár Erik, 2.
Horváth Patrik, 3. Lőczi
János. 90 kg alatt bal
kéz: 1. Smerka Péter, 2.
Berki Dominik, 3. Salecz
Gábor. 90 kg alatt jobb
kéz: 1. Berki Dominik, 2.
Frigyik Attila, 3. Salecz
Gábor. /hg/

Szögre akasztotta a focicsukát
Befejezte aktív labdarúgó
pályafutását Tóth Béla,
a Tiac VSE focistája. A
több mint három évtizedes sportkarrierbe öröm
és bánat egyaránt került,
azonban mára úgy érzi,
elég volt.

Nyolc évesen került kapcsolatba a labdarúgással,
amikor is először látogatott el az akkori Tiac pályára edzésre, és hamar
kiderült, hogy van tehetsége a sportághoz és akaratereje az előre jutáshoz.
Pár évvel később átigazolt
a város másik csapatához, a Bauxitbányászhoz,
ahol aztán hosszú éveket
töltött, itt lett serdülő, ifi,
majd felnőtt játékos. Szívéhez annyira közel került az egyesület, hogy a
kék – piros színt, azóta is
viseli magán, hiszen szép
emlékeket juttat eszébe.
Pályán mutatott „makacssága”, küzdeni akarása
amatőr korosztályos válogatottságokig repítette.

Tóth Béla

Fotó: hg

Meghatározó tagja lett a
megyeválogatottnak, az
akkori „Négy megye bajnokságokat” rendre megnyerték, címeres mezben
még Bulgáriába is kijutott,
ahol bár a negyedik helyen
végeztek, azonban meghatározó és felemelő érzés
volt számára hazáját képviselni. Viszonylag korán
került a felnőtt csapathoz,
ami szívósságának és testalkatának volt köszönhe-

tő, ekkor párhuzamosan
ifistaként és felnőttként is
pályára lépett. A Bányásznál, majd később Tapolca Honvédnél eltöltött
évek után az akkor MB
1/b – ben szereplő Hévíz
együtteséhez igazolt, ahol
30 mérkőzésen, 24-szer
szerepelt, majd egy évet
az osztrák Eggendorfban
futballozott, azonban hamar hazatért a tapolcai
csapathoz, ahol újabb két
évet játszott. Munkaügy
miatt ismét Ausztriába
költözött és megfordult a
Sonnhofen, Güttenbach,
Sulz és Neudau csapatoknál. Ez a több mint tíz éves
idegenlégiós korszak, nagyon nehéz időszak volt
számára, hiszen felesége,
gyermekei itthon várták
Bélát. 2018-ban hazaigazolt nevelő klubjához,
hogy élettapasztalatával,
rutinjával, edzői kvalitásaival segítse a tapolcai ifjakat
és annál az egyesületnél fejezze be labdarúgói pályafutását, ahol elkezdte. /hg/

Izomerő, technika és türelem a sportág lényege Fotó: hg
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Évzáró a zeneiskolában A város elismerése a bátran fellépő rendőröknek
Önkormányzati, polgármesteri
elismerésben részesült a napokban az a két helyi
rendőr, aki a közelmúltban leszerelt és ártalmatlanná tett egy méteres bozótvágó késsel
hadonászó férfit Tapolcán.

A növendékek és pedagógusok közös zenélése az utolsó napon. Rendkívüli volt a 2020-21-es tanév Fotó: tl
A Tapolcai Járdányi Pál
Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola a tanulók,
művész
pedagógusaik,
szülők, hozzátartozók jelenlétében az intézmény
udvarán tarthatta meg
idei tanévzáró ünnepségét
június 11-én.
A bizonyítványok kiosztását
megelőzően, szép kamarazenei produkciókkal ajándékozták meg a diákok a
jelenlévőket és természetesen a legjobbak jutalmazása
sem maradt el. (neveiket itt
olvashatjuk: http://www.
jardanyi-tapolca.sulinet.
hu/) Péni Béla igazgató kö-

szöntőjében hangsúlyozta:
a járvány, a rendkívüli tanév, az online oktatás nehézségei ellenére, a zeneiskola
alapvető céljait teljesíteni
tudta. Elhangzott, az intézmény a 2020/21-es tanévet
348 beiratkozóval kezdte
meg, akik a korábbi évek
gyakorlatához hasonlóan,
négy tanszakon folytathattak alapfokú zenei tanulmányokat. /tl/

A Tapolcai Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztálya két
szolgálatirányító
parancsnokának,
Kaszás
Ernő rendőr törzszászlósnak és Fuit Róbert rendőr c. főtörzszászlósnak
Dobó Zoltán polgármester gratulált, aki bátor kiállásukat emléklappal is
jutalmazta. A május 15én történt akcióról korábban egy szemtanú azt

Tapolca polgármestere a kitüntetettek társaságában
mondta, hogy a rendőrök
filmbe illő módon, rendkívül bátran álltak bele a
környéken lakókat megfélemlítő és veszélyeztető
konfrontációba. Kaszás
Ernő és Fuit Róbert le-

szerelték az agresszíven
viselkedő fiatalembert,
aki mindvégig kiabálva,
trágár szavakkal szidta és
bozótvágójával fenyegette őket. /tl/ Fotó: helyszíni felvétel

Új apró lakó a vándorbölcsőben
A Keszthelyen 3010 grammal és 49 cm-rel született
Valigura Mihály Zétény
javára, Krózser Anett, a
kicsi nagymamája vehette át a minap a kézműves
vándorbölcsőt.
A szép és hasznos gyermekbútort évekkel ezelőtt

Házasságkötés
2021. 06. 15.
Bodor Tímea
Kalics Tamás
2021. 06. 15.
Szabó Cintia
Kigyós Ferenc
2021. 06. 19.
Kolocsán Brigitta
Giczi Tamás

Valigura Mihály Zétény a kis bölcsőlakó
a Balaton-felvidéki Nagycsaládosok Egyesülete és
Tapolca város pályázta
meg és nyerte el a Három
Királyfi Három Királylány
mozgalom által meghirdetett, a gyermekvállalást
népszerűsítő kezdeménye-

Fotó: km

zéshez csatlakozva. Legutóbb, 2020 októberétől
a Darányi utcában nevelkedő Hock Zselyke pihenhetett a bölcsőben, azelőtt
2020 júliusától a tapolcadiszeli Anda Bálint volt a
kis tulajdonos. /tl/

