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Diszeli
problémákra
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megoldásokat
a fórumon

Tapolca a szívébe zárta Siklósi Gergőt

Szülővárosa nagy szeretettel és ünnepléssel fogadta a hazatérő bajnok olimpikont

Siklósi Gergely párbajtőröző nagy örömet szerzett hazájának és szülővárosának, hiszen a tokiói Olimpián remek teljesítményt nyújtva ezüstéremmel tért haza. A kiváló sportolót a közelmúltban a tapolcaiak is köszöntötték. Felvésett nevével újraavatták a „Tapolcaiak az Olimpiákon” emléktáblát a posta parkolónál, majd a Tóparton folytatódott az ünneplés... Cikkünk a hetedik oldal alján folytatódik...
Fotó: tl

15. SZÁM

3. oldal

Elmarad idén a Pisztráng Fesztivál. A szervezők közös közleményükben arra hívták fel
a figyelmet, hogy a fesztiválokra
vonatkozó
legfrissebb rendeletek
miatt fújják le a tavaly
már kényszerűségből
elmaradt országos hírű
rendezvényt.
Pontosabban azért, mert „a
rendezvény hangulatával összeegyeztethetetlen az, hogy minden
résztvevőtől védettségi
kártyát kérjenek és ellenőrizzenek”. A Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál egy jóérzésű
esemény a „Barátság,
hecc, pisztráng!” szellemében - írták, és a
soron következő „10.
nagy bulit” 2022 őszére
halasztották. Az okok
mögött biztosan összetettebb, vagy bonyolultabb összefüggések
vannak annál, mint
ami egy rövid közleménybe beleférne, de
az is érthető, hogy a remélhetőleg jövőre már
jubiláló eseménynek
valóban „nagy bulinak” kell lennie, nem
pedig egy stresszes
gondhalmaznak, amiből végül sem a vendég, sem a vendéglátó
nem jön ki jól. /tl/

István király példát adott bátorságból és hűségből
Városunkban
délelőtt
kilenc órától kezdődtek
az államalapítás és államalapító Szent István
király emlékének ünnepéhez kötődő programok augusztus 20-án.

Szent István tiszteletére szóltak a mise gondolatai Fotó:tl

A nyitóesemény a Fő
téren a Péni Béla vezette
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje volt,
később, tíz órától a Temp-

lom-dombon, a Szent
István szobornál a nemzeti lobogó felvonására
gyülekeztek a tapolcaiak,
a tapolcai önkormányzat képviselői és a város
ismert huszár hagyományőrzői. Az ünnep a
Szent István tiszteletére
bemutatott szentmisével,
kenyérszenteléssel folytatódott, majd szeretetvendégséggel zárult a város és

az egyház közös szervezésében, a katolikus templom melletti “gesztenyés
parkban”.
– … A mai ünnep annak a bizonyítéka, hogy
Szent István király figyelt
az Isten szavára és meg is
cselekedte azt... Cikkünk
folytatódik a 4. oldalon
Zászlófelvonás,
István
napi szentmise és szeretetvendégség címmel ...
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Megszavazták a költségvetés módosítását
és több fejlesztést is támogattak a képviselők
Hat napirendi pontot
tárgyaltak és fogadtak
el teljes egyetértésben
a legutóbbi rendkívüli
testületi ülésen Tapolca
önkormányzatának illetékes bizottságai és képviselői.

Megszavazták
Tapolca
2021. évi költségvetésének
módosítását, amelyet elsősorban az önkormányzat többletbevételei indokoltak. A költségvetés
bevételi- és kiadási főös�szege a módosítás után
4.376.027.000
forintra
emelkedett.
Az iparűzési adóbevétel
kiesésének pótlására (1
%) a központi költségvetésből 106.198.000 forintot kapott a város. Idén
könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 216.000
forintot költhet az önkormányzat, amelyet finanszírozásként a városi
könyvtár részére adnak át.
A vívóterem felújítására
az EMMI-től 18 millió forint támogatást kapott Tapolca. Képviselő-testületi
döntés alapján 60.673.000
forintnyi Önkormányzati Magyar Államkötvény
visszaváltása miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát növelték, ezzel
egyidejűleg a kiadásokat
is rendezik (a Tópart költsége, EKF tagdíj, Cselle-

Ház Kft. gépbeszerzés). A
rendkívüli ülés második
napirendi pontját is támogatták a képviselők, eszerint Tapolca önkormányzata a 100 %-ban városi
tulajdonban lévő Cselle
Ház Kft részére, a TOP7.1.1-16-H-014-1 kódszámú, Épített és szabadtéri
terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés
című pályázati felhívásra,
„Közösségi tér megújítása a tapolcai Dobó városrészben” címen benyújtott
pályázat megvalósításához
bruttó 9.101.362 Ft összegű többletforrást biztosít
a 2021-es költségvetésből.

Folytatódhat a
napelemes köztéri
lámpák telepítése
is a városban.
Tizenegy darabot
helyeznek ki
belőlük
a közeljövőben
Szintén egyhangúlag fogadta el a testület a TIAC
Városi
Sportegyesület
2021. évre tervezett TAO-s
beruházásai megvalósításához összesen bruttó
6.200.000 forint összegű
támogatást. Ezt az összeget
a TIAC a Városi Sporttele-

Teljes egyetértésben szavazott a testület
pen napkollektor park kialakítására, a műfüves játéktér villanyvilágításának
kiépítésére és a Csermák
József Rendezvénycsarnok
melletti kispályás műfüves
játéktér szőnyegcseréjének saját forrás által nem
biztosított költségeinek fedezetére használhatja fel.
Döntöttek a képviselők,
folytatódhat idén a napelemes köztéri lámpák telepítése a város több pontján. A
Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 11 darabot helyezhet el belőle a Kazinczy
téren, a Dobó lakótelepen,
Diszelben és a Sümegi úti
garázssornál a képviselők
által erre a célra megszavazott több mint 3 millió forint támogatásból. A képviselőtestületi ülés utolsó
napirendi pontjában született döntés értelmében a
jövőben is folytatódhat a

Fotó: TVT

helyi vállalkozásokat segítő hitelprogram. A város
ugyanis folytatja a Tapolcai
Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programját
„Újrakezdési Mikrohitel”
elnevezéssel, amelyet 2022.
január 1. és 2023. december 31-e közötti időszakban a Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
közreműködésével
hajt
végre. A TMKP keretében a Tapolcán székhellyel
vagy telephellyel rendelkező mikrovállalkozások
juthatnak kamattámogatáshoz. A megvalósítás
fedezetére Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy
a 2022-2023. évekre a mindenkori költségvetésben
évente 2-2 millió forintot
különít el a TMKP megvalósítására. /tl/

Forrást biztosítottak a mozi épületének légtechnikai korszerűsítésére
Négy napirendi pontot
tárgyalt augusztus 5-i
rendkívüli
nyilvános
ülésén Tapolca képviselő-testülete. Mind a
szakbizottságok, mind a
testület jelenlévő tagjai
ellenszavazat nélkül fogadták el az előterjesztéseket.
A képviselők forrást biztosítottak több, Tapolca
közigazgatási
területéhez tartozó külterületi út
fejlesztéséhez szükséges
tervdokumentáció elkészítéséhez. A megtervezendő
útjavítások többek között
a Véndek-hegy felé vezető
utat, a Diszel-Káptalantóti

átkötő utat és a Zalahaláp-Hegyesd összekötő út
egyes szakaszait érintik.
Hasonlóan ellenszavazat
nélkül támogatták és a város költségvetése terhére
biztosították a képviselők
a Tapolca belterületi aszfaltozási munkálataihoz
szükséges tervdokumentációk elkészítését is.A Tapolca Kft. üzemeltetésben
álló Belvárosi Közösségi
Ház (mozi épület) légtechnikai korszerűsítésére még
2019-ben adtak be pályázatot. A tervezett beruházást akkor még 90 százalékban pályázati forrásból
szerette volna megvalósítani a város cége. A közel

három éve beadott TOPos pályázatban szereplő
összeg ma már legfeljebb a

A közel három éve
beadott
pályázaton elnyert
összeg ma már
legfeljebb
a költségek felére
elegendő,
kiegészítésre
szorul
költségek 40-50 százalékát
fedezi az időközben felfelé
változó árak és a kénysze-

rűen módosult műszaki
tartalom okán- mondta
el Dobó Zoltán polgármester. A bizottságok és
a testület is egyhangúlag
támogatták, hogy az önkormányzat a nemrégiben
elnyert forráson felül biztosítsa a hiányzó összeget
a klíma és egyéb szükséges
légcserélő berendezések
megvásárlásához és beépítéséhez. A negyedik,
egyben utolsó napirendi
pontot is ellenvélemény
nélkül megszavazta a testület, elfogadták a Tapolca
vízi közmű rendszerének
2022-2036 évekre szóló,
15 éves Gördülő Fejlesztési Tervét. /tl/
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Élő fák őrzik Kövesdi Ferenc polgárőr tagtárs emlékét
A gyászoló család kezdeményezésére, a város
támogató együttműködésével egy emlékfa-sort
telepítettek a Déli Városkapu Parkba a közelmúltban. A tucatnyi termetes, különböző fajtájú
facsemetével Kövesdi Ferenc polgárőr tagtársnak
állított emléket a család,
a barátok, a város és a tapolcai polgárőrség.

Tölgyes Zsolt önkormányzati képviselő, polgárőr vezető lapunknak
elmondta, a családdal
egyetértésben szerettek
volna egy olyan emléket
állítani tragikus hirtelenséggel elhunyt tagtársuknak, amely méltó hozzá
és a városnak is hasznos.
Ekkor döntöttek a Déli
Városkapu Parkban történő faültetés mellett,
amelynek ötletét a város
polgármestere is támogatta és segítette annak

megvalósulását. A helyi
talaj és klimatikus viszonyoknak megfelelő fajták kiválasztásban Ádám
Csaba, az Ádám Kert
tulajdonosa
segédkezett, az ültetést a család
jelenlétében a polgárőr
társak és a Cselle-Ház
Kft. munkatársai végezték. Tölgyes Zsolt szerint
a frissen telepített fasor
méltó Kövesdi Ferenchez,
hiszen ő egy rendkívül
segítőkész, életvidám és
természetszerető ember
volt. – Amikor egy-egy
veszélyes fa kivágásnál
jelen voltunk, az ő első
kérdése mindig az volt,
hogy ugye ültetünk helyette másikat. Ha szolgálatban meglátott valami
szemetet a földön, ő volt
az, aki azonnal, szó nélkül felvette és elvitte egy
közeli szemétgyűjtőbeárulta el. Kövesdi Ferenc
özvegye Kövesdi Ferencné
Anikó és két felnőtt lánya

is jelen volt a fák elültetésénél. Kövesdi Veronika és a régóta Japánban
élő Fujita Kövesdi Anikó
lapunknak elmondták,
hogy a fák telepítésével
túl azon, hogy emléket
állítanak édesapjuknak,
a város lakosságának a
javát is szolgálni szeretnék. – Édesapánk nagyon
aktív ember volt egész
életében. 40 évig vasutasként dolgozott, több
mint 10 évig tagja volt a
polgárőrségnek. Jelleméhez tartozott, hogy segítette a rászorulókat, édesanyánkkal együtt például
tevékenyen részt vettek
a családsegítők munkájában. Ezért is szerettük
volna, hogy neve, emléke
ilyen módon is fennmaradjon. Ezúton is köszönjük a barátai, polgárőr
társai és a város támogatását- mondta Kövesdi
Veronika. Az elhunyt kisebbik lánya, Fujita Kö-

Balról Fujita Kövesdi Anikó, Tölgyes Zsolt és Kövesdi
Veronika
Fotó: tl
vesdi Anikó hozzátette,
hogy kiskoruktól fogva
apukájuk arra tanította
őket, hogy védjék a környezetet, takarékoskodjanak a vízzel, az energiával. – Ő indított el azon
az úton, amely engem a
környezetvédelemhez,
mint hivatáshoz vezetett.

Jelenleg Japánban élek
és ott környezetvédelmi
oktatással foglalkozom,
az ottani erdők és tavak
védelme a feladatom. Az,
hogy itt Tapolcán most
el tudunk ültetni néhány
fát, nagyon sokat jelent
nekem és családomnak –
fogalmazott. /tl/

Meghallgatták a diszeliek gondjait a lakossági fórumon
Lakossági fórumot tartottak a napokban Tapolca-Diszel közelmúltban
megújult közösségi házában. Többek között a
kultúrházi szolgáltatások
helyieknek járó kedvezményei, a temető és ravatalozó körüli kérdések,
a buszmegállók állapota,
a távolsági buszok gyorshajtása, a külterületi
utak állapota, csapadékvíz-áteresz problémák, a
szüreti felvonulás körüli
bonyodalmak, az “állítólag megszűnő helyi buszjáratok” és a Diszeli Kúria héten zajló, éjszakába
nyúló
programjainak
zavaró hangereje került
szóba.
A felmerült kérdésekre és
panaszokra Dobó Zoltán
polgármester, Tóth Bálint
a városrész önkormányzati
képviselője és Rédli Károly
a Csobánc Művelődési Házat is üzemeltető Tapolca
Kft. ügyvezetője reagált. A
problémák egy részének
orvoslására ígéretet tettek,
más panaszok esetén segítséget ígértek, tanácsot
adtak, vagy éppen egyéb,
a témában illetékes szervekhez, hivatalokhoz irányították az érintetteket.
Többen azt sérelmezték,
hogy a nemrégiben megújult kultúrház már nem a
helyben élőket szolgálja és
nem olyan könnyen hoz-

záférhető, mint korábban,
illetve nem járnak külön
kedvezmények a városrész
lakóinak. Dobó Zoltán
szerint a panaszok nem
megalapozottak, hiszen a
felújított épületnek “csak
a minősége változott, a
helyiek kedvezményei és
hozzáférése viszont nem”.

Diszel városrész
lakóit és
a tapolcaiakat
ugyanazok
a kedvezmények
illetik meg, akár a
Csobánc
Művelődési
Házról, akár a
város strandjáról,
vagy egyéb
létesítményeiről
van szó
Hozzátette, a tapolcaiaknak és a diszelieknek egyaránt járó kedvezmények,
illetve a Tapolca Kártya további plusz kedvezményei
a városlakók és a diszeli
városrész lakosságát egyformán szolgálják. – Nincs
és nem is lehet megkülönböztetés, ahogy például a
diszeliek is ugyanakkora
kedvezményre jogosultak
a tapolcai strandon, mint a

városban élők-fogalmazott
a polgármester. Továbbra
is érvényes, hogy a magánjellegű rendezvényekért
(esküvő, tor, születésnapi
parti stb) kedvezményes
terembérletet kell fizetni, a
helyi közösségi események
esetében pedig ingyenesen
használhatók a helyiségek.
A különféle, például jóga
és egyéb szervezett programokra pedig méltányos,
mindössze 1000 forintos
óradíjon bérelhető ki az
intézmény- oszlatta el a
félreértéseket Dobó Zoltán, majd Rédli Károly is.
Az “állítólag megszűnnek
a helyi buszjáratok” felvetésre pedig azt válaszolta a
polgármester, hogy amíg a
város anyagilag megteheti, addig előteremti rá az
évi 70-100 millió forintot,
nincs tervben a buszjáratok megszüntetése. Rédli
Károly egy kérdésre adott
válaszában azt mondta,
hogy idén, amennyiben a
járványhelyzet megengedi,
megtartják a szüreti felvonulást és azon igyekeznek,
hogy az a korábbiaknál
is jobb, színesebb legyen.
A belterületen közlekedő
távolsági buszok gyorshajtására, szabálytalan parkolásokat érintő panaszokra
azt válaszolta Dobó Zoltán,
hogy az a rendőrség hatáskörébe tartozik, őket kell
tájékoztatni. Egy új fedett
kegyelei építmény igénye

Nagy volt az érdeklődés a témák iránt
is felmerült egy hozzászólásban. A polgármester
szerint, korábban olyan információkat kapott, hogy
nincs szükség Diszelben
új fedett, ravatalozásra alkalmas hely felépítésére,
ezért nem foglalkoztak
az üggyel. – Amennyiben
mégis van rá igény, úgy
felveszem a kapcsolatot a
katolikus egyházmegye illetékeseivel és megépülhet
az építmény - fogalmazott. Az egyesek számára
túlzottan hangos ( a Diszeli Kúriában az elmúlt
héten zajló Gödör Camp)
koncertekről szólva azt
mondta a polgármester,
hogy érdemes eldönteni
egy közösségnek, hogy a
rendezvénnyel
gyakran
együtt járó kényelmetlenségeket vállalja-e, mert ha

Fotó: tl

nem, akkor el kell gondolkodni a rendezvény megszüntetésén. ( Megtudtuk,
a szervezők elismerték és
elnézést kértek a hétfőn 11
óra után még kilenc percig
hallható, túl hangos koncertért).
A lakossági fórumon elhangzott egyik érdekes felvetés, amely az volt, hogy
a diszeliek ritkán kapnak
kitüntetést a várostól, pedig azt többen is megérdemelnék a közösség érdekében végzett munkájukért.
Dobó Zoltán válaszában
rámutatott, az elismerés
előfeltétele a jelölés, arra
kérte a helyieket, hogy a
jövőben tegyék meg javaslataikat arra vonatkozóan,
hogy kiket szeretnének
látni a városi kitüntetettek
között. /tl/
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Zászlófelvonás, István napi szentmise és szeretetvendégség
...Folytatás a címoldalról...
Hagyta és engedte, hogy
maga az Isten erősítse meg
őt kitartásban, hogy bátor
döntéseivel, törvényeivel,
hűségesen vezetni tudjon
egy országot, egy népet…
tudatosan, magához Istenhez. Szent István király
példát adott – nem csak a
magyar népnek – az egész
világnak, a világegyháznak Krisztusról, mint a
hűség alapjáról, de a hűség
gazdagságáról, próbájáról
és jutalmáról is… Kívánom, hogy István példájára, újra és újra visszataláljunk a forráshoz, az
eredethez: bátran kiállni
hitünkért és hűségesnek
maradni a teremtő Istenhez… – fogalmazott a tapolcai esperes plébános.
A misét követően Tapol-

Szeretetvendégség az ünnepséget követően
ca város polgármestere
mondott ünnepi beszédet.
Dobó Zoltán arra mutatott rá, hogy Szent István
király hagyatéka örökség
és üzenet is egyben. – Ez

Fotó: tl

az örökség akkor tudja
betölteni küldetését, ha az
utánunk következő generációk javára, mi magunk
a jelenben, a jó gazda gondosságával megbecsüljük,

élni tudunk vele, és jó
esetben gyarapítani tudjuk azt. A tapolcai polgármester szerint, 1000 éves
államiságunk egyik alapja
a mások, az idegenek felé
mutatott tolerancia, amely
nem vallja magáénak azt,
hogy mi vagyunk az egyetlenek, a legjobbak, minden tudás birtokosai. A
toleranciát azonban soha
ne keverjük össze a gyengeséggel! …Bizonyos értékeket ma felmagasztalunk,
túlértékelünk,
másokat
alulbecslünk, sárba tiprunk. Elfogadjuk az árokásókat, megmondó embereket, gyakran tovább
is mélyítjük az árkokat,
ahelyett, hogy mi magunk
a Szent István gondolatai
és intelmei mentén megpróbálnánk értelmezni a

világ társadalmi, gazdasági
és egyéb nagy kérdéseit…
Arra kérem Önöket, hogy
az államalapítás ünnepén,
az államalapítás lényegével összhangban, vegyék
át, vegyük át Szent István
üzenetét, lélekben és a való
életben is fogjunk kezet
egymással, hogy képesek
legyünk együtt, egymásért
gondolkozni és dolgozni…
– mondta Dobó Zoltán,
aki szónoklatát követően
felvágta a város újkenyerét, amelyet a Batsányi
Táncegyüttes tagjai adtak
át, majd kosarakból kínáltak a jelenlévő hívőknek,
ünneplőknek. A hivatalos
városi ünnepség immár
hagyományosan szeretetvendégséggel zárult Tapolcán, a templom melletti
gesztenyés parkban. /tl/

Helyi borok, jó koncertek és a pörköltek versenye
Igazán hangulatosra sikeredtek az idei ünnepi napok gasztronómiai és szórakoztató rendezvényei
A Late Night Jazz Band
igényes nyáresti muzsikájával, hat neves borászat kitelepülésével,
gasztro
élményekkel,
kézműves vásárral és
játékparkkal augusztus
18-án elindult a hagyományos, öt napig tartó
Tapolcai Ünnepi Napok
és Borhét rendezvénysorozat. A megnyitóra,
illetve az azt megelőző
felvonulásra, másnap 19
órára vártak mindenkit
a szervezők.
A rendezvénysorozat második napját, amely egyben az ünnepélyes megnyitó napja is, látványos,
zenés felvonulással tették
emlékezetessé a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar muzsikusai, a Vinum
Vulcanum
Badacsonyi
Borlovagrend tagjai, a
Batsányi Táncegyüttes,

továbbá a hagyományőrző Radetzky huszárok és
a velük felvonuló tapolcaiak. A Kisfaludy utca melletti parkolóban felállított
színpadon a borlovagok
és a város önkormányzati
képviselőinek jelenlétében Dobó Zoltán köszöntötte a rendezvény vendégeit, kiemelten az ünnepi
napok alkalmából Tapolcára érkezett pozsonyi
küldöttséget. A polgármester azt kérte a jelenlévőktől, hogy érezzék jól
magukat és „töltsék el úgy
ezeket a napokat, mintha
nem kellene attól tartani,
hogy másfél hónap múlva akár újrakezdődhet a
járvány, a bezártság”. Az
est sztár fellépője az idén
42 éves Karthago zenekar volt. Takács Tamás
(ének-szájharmonika),
Szigeti Ferenc (szólógitár), Gidófalvy Attila

Dobó Zoltán, továbbá a város képviselői a Vinum Vulcanum
Borlovagrend tagjaival a nagyszínpadon
Fotó: tl

Látványos, zenés felvonulás a város főutcáján a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekarral
az élen az idei Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét nyitányaként
Fotó: tl
billentyűs hangszerek) ,
Kocsándi Miklós (dob) és
Kiss Zoltán Zéró (basszusgitár) másfél órás koncertje nagy érdeklődés
mellett zajlott és kivívta
közönség tetszését. A Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét harmadik napja bővelkedett színpadi
produkciókban. Délután
a legkisebbeket Ricsi bohóc szórakoztatta, interaktív vicces műsorában
felcsendültek a legismertebb gyerekdalok feldolgozásai, melyekre együtt
táncoltak a csemeték a
mókamesterrel. A Varnyú
Country zenekar fellépése már inkább a felnőt-

teknek szólt. A country
stílusban előadott nosz-

talgiaszámok táncra késztették a közönséget.

Az esti nagykoncertek mindegyike nagy sikert aratott,
fotónkon a rock elefántjai, a Karthago zenekar Fotó: tl

2021. augusztus 27.
Az idén fennállásának
50. évfordulóját ünneplő
Batsányi Táncegyüttes a
Réka, Imi és barátai népzenei együttessel kiegészülve
varázsolták el a nézőket.
Az államalapítás ünnepének talán legjobban várt
eseménye természetesen a
tűzijáték volt, mely idén is
látványos fényjátékkal színezte be az eget. Később a
latin pop, latin rock és ska
zenét ötvöző Intermezzo
Latin Club lüktető ritmusokkal és vérpezsdítő dallamokkal hozta el a fiesta
hangulatot, majd az estet
Sajcz Gábor harmonika
játéka zárta. A Tapolcai
Ünnepi Napok és Borhét
negyedik napján egy időben, két helyszínen indultak az események. A Városi
Sport- és Szabadidő Centrumban 23. alkalommal
feszültek egymásnak az
Öregfiúk FC játékosai és a
meghívott testvértelepülések labdarúgói, míg a Kis-

TAPOLCAI ÜNNEPI NAPOK ÉS BORHÉT
Néptáncegyüttes táncosainak vidám, hagyományőrző műsorát végig elismerő
taps kísérte. A Tapolcai
Musical Színpad idén Abba
Show-val készült, melyben
többek közt felcsendültek
a Money,money,money és
a Dancing Queen című gigaslágerek is. Az est sztár
fellépője a Lóci játszik formáció volt, akik könnyed,
fiatalos, lendületes előadásmódjukkal,
fülbemászó
dallamaikkal, közvetlenségükkel nyerték meg maguknak a közönséget. Az
est záró fellépője Domján
Tamás volt. 22-én, a XXIII.
Tapolcai Pörköltfőző Versenyen több mint 20 csapat
gyújtott alá a bográcsnak
reggel kilenc órakor a Tapolcai Sport- és Szabadidő
Centrum árnyas fái alatt.
Az eseményt a korábbi
évekhez hasonlóan, kifejezetten nagy érdeklődés és
vidám, baráti hangulat jellemezte, ahol mindenki azt

Az élőben megszólaló népzene és a Batsányi Táncegyüttes nagyon szép színfoltja volt a programoknak
faludy utcában a Dvorák
Patka Színház: Békakirály
című elődadását tekinthették meg az érdeklődők. A
helyi roma nemzetiségi önkormányzat ajándékaként
a Graffity Zone együttes
lépett színpadra, a német
nemzetiségi önkormányzat
részéről pedig Rudán Joe
hozta jellegzetes előadásmódját és az ismert dalokat, a közönség legnagyobb
örömére. Sokan egymást
ölelve, átszellemülten énekelték az örök érvényű
balladákat. A Tördemic

vallotta, hogy a győzelemnél a részvétel fontosabb. A
verseny vándorserlege ezúttal az (abszolút győztes)
Borklub csapatához került,
de a marha-, sertés-, vadés egyéb kategóriák győzteseit, díjazottjait is nagy
tapssal, ovációval jutalmazták a jelenlévők. (A verseny további eredményei a
hatodik oldal alján olvashatóak.) Az ünnepi napok
záró akkordjaként, délután
ismét a Kisfaludy utcába
várta a szórakozni vágyókat a szervező Tapolca Kft.

Rudán Joe-val együtt énekelt a közönség

Fotó: hg
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A Tapolcai Vívóklub csapata a kép készültekor még nem tudhatta, hogy harmadik
helyezést szereznek a marhapörkölt kategóriában
Fotó: tl
- Tamási Áron Művelődési
Központ. A gyerekzenét
játszó Zajongó Zenekar sikeres fellépését követően, a
Csobánc Népdalkör tagjai
kedveskedtek népdalcsokrukkal a jelenlévőknek. A
táncos vonalat ezen a napon az Acro Dance SE és a
Basic Táncstúdió képviselte, akik a különböző korcsoportokban, idén tanult
koreográfiákkal nyerték el
a közönség tetszését. Molnár György és Koncertzenekarának előadása Poór
Péter vendégszereplésével
méltó megkoronázása volt
a rendezvénynek, mely

több napon keresztül kínált élményeket a tapolca-

iaknak és idelátogatóknak
egyaránt. /tl-hg/

Talán a legjobb koncertet a Lóci játszik adta

Fotó: hg

Szakemberekkel ökológiai lábnyomunk
csökkentéséért az ünnepi napokon

Az önkormányzat KEHOP-5.4.1.-16-2016-00225 „Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán” című nyertes pályázatának köszönhetően nemcsak bort
kóstolhattunk és kézműves termékeket vásárolhattunk a Tapolcai Ünnepi
Napok és Borhét forgatagában, de az egyik sátorban szemléltető eszközök
segítségével a megújuló energiák felhasználásáról, valamint a környezettudatos életmód gyakorlatáról is szerezhettünk hasznos és hasznosítható ismereteket.
Az augusztus 18-tól 22-ig tartó tapolcai ünnepi rendezvényen szakmai előadók
tájékoztatták az érdeklődőket és mutattak be hasznos és praktikus tudnivalókat
a megújuló energiák világából. Tájékozódhattunk arról, vajon miképpen építsük
be ezeket mindennapjainkba és egyben rávilágítottak a környezettudatos életmódra való átállás fontosságára.
A kihelyezett szemléltető eszközök segítségével, a megújuló energiaforrások,
leginkább a napenergiában és a szélben rejlő lehetőségek kerültek előtérbe.
Mindezek mellett pedig a háztartások hulladékcsökkentését célzó interaktív
előadások, szakértők által tartott fenntarthatósági előadások segítették a szemléletformálást. A beszélgetés ökológiai lábnyom számítással indult. Ennek során a jelenlévő szakember, valamint egy speciális program segítségével bárki
kiszámolhatta az ökológiai lábnyomát. Akkor kiderült, hogy az adott személy
vagy család a mindennapi élet mely területén tud lépéseket tenni saját ökológiai
lábnyomának csökkentése érdekében. De bárki kaphatott energiatakarékossági
tanácsokat is arról, hogy milyen lehetőségek vannak az életvitel fenntarthatóbbá
tételére. Hasznos segítség volt, hogy amíg a szülők részt vettek a tanácsadáson,
addig a gyerekek “környezetvédelmi játékokkal” játszhattak. Ezek a játékeszközök egyszerűek voltak, de a mindennapokban jól használható viselkedésmintákra neveltek. Az elsajátított ismeretekről végül rövid kérdőív kitöltésével kaphattak visszajelzést a résztvevők.
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Nívós szakmai díjat vett át Simon Gyuláné Lenke néni 90 éves lett
1931. augusztus 8-án szütehát a napokban
a nyáron Borbély Tamás letett,
töltötte be 90. életévét
Rendhagyó módon zajlott idén a hazai borászati
szakma legnagyobb megmérettetése. Az akadémia
online bonyolította a borászok bemutatkozását, a
hagyományos gálavacsorát pedig csak nyáron tudták megtartani. A 2020as Év Bortermelője díjat
Borbély Tamás vehette át,
akinek tiszteletére július
közepén a Gundel Palotában, a köztársasági elnök
részvételével nagyszabású
borkóstolót is szervezett
a Magyar Bor Akadémia.
Tapolcán az ünnepi napok
forgatagában kóstolhattuk a remek Borbély borokat.
A badacsonyi borász korábban lapunknak el-

mondta, már a jelölés is
hatalmas elismerés volt a
szakma részéről, hiszen
egyszerre
képviselhette
a családi pincészetet és a
Badacsonyi borvidéket. A
díj pedig már csak azért is
különösen értékes számára,
mert mögötte nem egyszeri
teljesítmény, hanem több
évtizedes tanulás, fejlődés,
munka, családi összefogás
áll. Tamást 2011-ben fogadta tagjai közé a Magyar
Bor Akadémia. 2016-tól
Badacsony Hegyközség elnöke, a badacsonyi borvidék képviselője a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában,
valamint a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának Etikai-, Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottságának elnöke. /tl/

Az ünnepélyes díjátadó pillanatai

Fotó: mti

A pörköltfőző verseny eredményei

A Tapolcai Ünnepi Napok
és Borhét hagyományos
pörköltfőző versenyében
sertéspörkölt
kategóriában a Borklub csapata
vitte el a pálmát a Tapolcai Méhész Egyesület
és a Tapolcai Vívóklub
előtt. Marhapörkölt kategóriában a Diego Tapolca csapat lett az első,
2. helyet a NaranCsapat,
3. helyezést a Zamatőrök
formáció szerzett. Vad
kategóriában az Egységben Tapolczáért diadalmaskodott a Szollárok és
a Kötényhas csoport előtt.
Különdíjat a Nőklub és a

Tapolcai Média vehetett
át a versenyen. A gasztronómiai megmérettetés
abszolút győztese, a vándorkupa idei birtokosa a
Borklub csapata lett.

Az abszolút győztes, a
Vándorserleg idei birtokosa a Borklub csapata
lett
Fotó: tl

Simon Gyuláné. Lenke nénit a születésnapot
követően Dobó Zoltán
polgármester köszöntötte Tanúhegyek utcai otthonában, ahol egy nagy
csokor virág kíséretében
átadta számára a kilenc
évtizedet megélt magyar
állampolgároknak járó
miniszterelnöki díszoklevelet.
Lenke néni Taliándörögdön született, de házassága, munkája, élete jelentős része már Tapolcához
kötődik. Fiatalon a vendéglátóiparban dolgozott,
később férjével magángazdálkodóként keresték meg
a család kenyerét. Házasságukból egy leánygyermek
született, aki két fiú unokával, később a kisebbik
fiú két dédunokával ajándékozta meg Lenke nénit.
Ma ők, egy hét és egy öt-

A polgármester látogatásának is nagyon örült az ünnepelt
éves dédunoka a mindene
a kedves idős asszonynak,
aki sajnos négy évvel ezelőtt bekövetkezett combnyaktörése és egyéb betegségei okán ma már teljesen
gondoskodásra szorul. A
90. születésnapot vasárnap családi körben ünnepelte meg Simon Gyuláné.

Megtudtuk, aznap nagyon
boldog volt, hiszen a jeles alkalomból felhívták
távolban élő rokonai, később pedig a szomszédok
is átjöttek hozzá, hogy
megköszöntsék. A tapolcai
polgármester látogatását
is nagy örömmel fogadta
Lenke néni. /tl/

2021. augusztus 27.
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Dr. Papp Pálra és Csermák Hagyományteremtő focitornát szervezett a Tiac
Utánpótlás labdarúgó tor- földkövének megvalósítá- végzett a TIAC, 4. lett az
nát szervezett a Tiac VSE sához érkezett az egyesület. FC Ajka, míg az 5. helyezett
Józsefre emlékeztek
a Városi Sporttelepen, Takács Gábor a Tiac elnöke Ruzsinov lett. Megválaszahova meghívta a DAC,
a Veszprém, az Ajka és
Ruzsinov U12-es csapatait
is. A kiélezett mérkőzéseket várlátogatás és strandolás követte.
A
TOP-7.1-1-16-HESZA-2020-01781 Kulturális és sportprogramok
időseknek, fiataloknak a
TIAC szervezésében elnevezésű projekt első mérJövőre lesz 70 éve, hogy Csermák József olimpiai
aranyérmet szerzett
Fotó: mr
Két kiváló helyi sportemberre, Csermák József olimpiai bajnok
kalapácsvetőre és edzőjére Dr. Papp Pálra emlékeztünk a Tóparton.
Mindettőjükre nagyon
büszke Tapolca.

követően helyezték el az
emlékezés koszorúit a két
kiváló sportoló emléktáblájánál, majd Veszprémbe
utaztak, ahol a VEDAC
szervezésében az U12-es
korcsoporttól egészen a
felnőttekig versenyeztek a
kalapácsvetők. A Dr. Papp
Pál és Csermák József
Emlékverseny nagyszerű
lehetőséget jelentett azok
számára is, akik a közelgő
U18-as válogatott viadalra
vagy a junior világbajnokságra készültek felmérni,
hogy hol tartanak. A verseny rangját növeli, hogy a
felnőtt férfi kalapácsvetés
a Magyar Atlétika Szövetség Liga versenysorozatának részét képezi. /hg/

Az U8-as, az U10-es és
az U12-es korosztály országos sakkbajnoksága
zajlott a közelmúltban
a Tamási Áron Művelődési Központban.

Az elmúlt évekhez képest némileg szerényebb
érdeklődés mellett zajlott a Nyári Kupa egyéni
tenisz verseny. Kiélezett,
nagyon szoros mérkőzé-

seket játszott egymással
a hat nevezett versenyző.
A végeredmény: 1. Kassai Balázs, 2. Hoffman
Ádám, 3. Kurkó Tamás,
4. Nemes Zoltán, 5. Buzás Bertalan, 6. Peszleg
Sándor./hg/

...Folytatás a címoldalról...
Az olimpikonok Deák Ferenc utcai gránit táblájánál
sokan várták a mosolygós
Siklósi Gergelyt, aki vidáman, barátságosan üdvözölte a megjelenteket. Köszöntötte őt Dobó Zoltán
polgármester is, aki örömmel mesélte, hogy az emléktáblát ki kellett cserélni,
hiszen ebben a kisvárosban
annyi tehetséges sportoló
ért el kimagasló eredményeket, hogy az előző tábla
kicsinek bizonyult. Most
Csermák József, Mádl Ildikó, Szalay Gyöngyi, Boczkó
Gábor és Rédli András neve
mellé felkerülhetett a 23
éves Siklósi Gergely neve
és legutóbbi nagy sikere is.
Az olimpiai dicsőségtáblát
megáldó Csonka Nándor
atya megtisztelőnek tartotta, hogy Tapolcán köszönthet egy bajnokot és

példaértékűnek nevezte azt
a kitartó munkát és hihetetlen eredményt, amelyet
Gergő elért. A sikerek hitet
és reményt adnak a többi sportolónak is- mondta Nándor atya. Később a
Tóparton folytatódott az
ünnepség, ahol a szurkolók
vastapssal köszöntötték a
vívó növendékek pengéi
alatt bevonuló bajnokot.
Az ovációt követően Dobó
Zoltán átadta a város ajándékait, majd Gergő mesélt olimpiai felkészülése
részleteiről, a versenyen
szerzett tapasztalatairól,
élményeiről és a jövővel kapcsolatos terveiről.
A sportember elmondta,
hihetetlen számára annak a szeretetnek az ereje,
amelyet Tapolcán az emberektől kap. Bár a döntő
elvesztését egy rövid ideig
sajnálta, azonban ez gyor-

san pozitív gondolatokká
alakult és ma már őszintén örül az ezüstéremnek.
Hangsúlyozta, így még
megmarad a motiváció
amely további sikerek elérésére ösztönözi. Szerinte
a sportban bármi megtörténhet, semmi sem garantált. Bármikor ki lehet
kapni, de ha a sportoló felkészül a vereségre is, akkor
már nyert. Ha pedig nyugodtabb, mint az ellenfele,
akkor sikeresebb lehet, hiszen nincs veszítenivalója.
Elhangzott, Gergő pályafutása során a vereségeiből
sokkal többet tanult, mint
a világbajnoki győzelméből. A vb-t követő fél évben például csak árnyéka
volt önmagának és az elveszített asszók is kellettek
ahhoz, hogy újra felépíthesse önmagát. Az elvárt
eredményesség vágyának

Harc a kupáért

tották a torna gólkirályát,
legjobb kapusát, legjobb
játékosát és legjobb tapolcai játékosát is. A legtöbb
gólt a dunaszerdahelyi Németh Levente lőtte, legjobb
játékosnak, az ugyancsak
DAC-os Vas Benettet választották. A legjobb kapusnak járó díjat a tapolcai
Simon Dániel kapta, míg a
legjobb hazai játékos Takács Ákos lett. /hg/

Országos sakkbajnokságnak adott otthont Tapolca

Az eseményen hétfordulós, svájci rendszerű
versenyen döntötték el a
gyerekek egymás között
a helyezéseket. A bajnokságnak tétje is volt, hiszen
az egyes korcsoportok
győztesei a korosztályos
világ-, a második helyezettek az Európa-bajnokságra nyertek részvételi jogot. Az U12-es
fiúk között mondhatni,
hogy rajt-cél győzelem
született, hiszen az MTK
Budapest ígéretes tehetsége, Mátyássy Lázár a
legmagasabb értékszámmal kezdte meg a bajnokságot, melyen csupán egyetlen mérkőzést
adott döntetlenre, így
6,5 ponttal zárt az élen
az egyaránt a Kőbánya
SC-t képviselő Földes
Márton (5,5) és Varga

Csermák József 1952-ben
nyert olimpiai aranyérmet
Helsinkiben, 60,34 m-es
eredménnyel. A város őrzi
emlékét a 2001-ben elhunyt sportolólegendának
és edzőjének Dr. Papp Pálnak. A tóparti Pantheon
falnál rótták le tiszteletüket
a család, a tapolcai sportélet és az önkormányzat
képviselői. Dobó Zoltán
polgármester
beszédét

elmondta, az eredetileg
meghívott csapatok közül
csak Ruzsinov tudta vállalni a szereplést, ennek
ellenére pozitív fejlemény,
hogy hagyományteremtő
módon, első alkalommal
ilyen színvonalas tornát
tudtak szervezni. Körmérkőzéseken dőlt el az érmek
sorsa. Első lett a dunaszerdahelyi csapat, őket a Veszprém követte. 3. helyen

Boldizsár (5,0) előtt. (A
verseny eredményeiről
lapunk online felületén,
a tapolcaimedia.hu oldalon, azonos címmel
olvashatnak részletesen)
Istvándi Lajos a TVSE
sakkszakosztály
elnöke, a verseny szervezője
büszke volt tanítványai
eredményeire,
hiszen
mint mondta, a korosztályok krémje jelent meg
a versenyen. A második
alkalommal
Tapolcán
megrendezett országos

bajnokságra közel százan
neveztek az ország minden részéből. A kupák,
érmek átadásában Lakos
Nikoletta, ötszörös sakkolimpikon segédkezett,
aki örömmel emlékezett
vissza a Tapolcán eltöltött
évekre és nevelőedzőjére,
Istvándi Lajosra. Örül,
hogy ennyi tehetséges fiatal választja sportjának
a sakkot és biztos benne,
hogy hamarosan újabb
nagy magyar sikereknek
örülhetünk. /hg/

A tapolcai versenyzők közül Darvalics Luca (balról a
3. versenyző) volt a legeredményesebb
Fotó:hg
pressziójával nem nagyon
foglalkozott, saját magának
akart megfelelni- árulta el,
majd hozzátette, az olimpiai versenynapot megelőző
este már érezte, hogy másnap valami csodás dolog
fog történni. Büszke rá és
szerencsésnek érzi magát,
hogy családja, barátai biztos hátteret biztosítanak
számára és bármilyen eredményt ér el, egy versenyen
rájuk, az ő szeretetükre
mindig számíthat. A fiatal
sportoló elismerően beszélt
Boczkó Gáborral való kapcsolatáról, akit mentorának
tart, illetve kiemelte hajdani nevelőedzője szerepét.
Mint fogalmazott, Szalay
Gyöngyit soha nem felejti,
azonban „Gyöngyi aranyat
érdemel”, ezért mindent
meg fog tenni, hogy a jövőben, akár már a következő
Olimpián meg is szerezze

azt. Gergő egyébként a felkészülési időszakban néhány napos önkéntes szolgálatot vállalt egy Covid
kórházban, ahol lélegeztető
gépek oxigénpalackjainak
mozgatásával és koordinációs feladatok ellátásával
enyhítette az egészségügyi
dolgozókra nehezedő nyomást. Ennek kapcsán elárulta, jó érzéssel tölti el, ha
hasznosnak érzi magát és
segíthet másokon. Küldetésének tartja ugyanakkor azt
is, hogy tudását továbbadja,
hogy a fiatalok erőt meríthessenek példájából. Az
élménybeszámolót követően, a világranglistát is vezető ezüstérmes olimpikon
készséggel állt a közönség
rendelkezésére, sok közös
fotó készült és megannyi
autogramkártya talált gazdára az értékes aláírással. /
hg/
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Gyula bácsi 95 éves
Az ötvenes évek második fele óta Tapolcán élő
Oltárczy Gyula 1926.
augusztus negyedikén
született Szentbékállán.
Dobó Zoltán polgármester a város nevében
köszöntötte őt 95. születésnapja alkalmából és
adta át számára Magyarország
kormányának
díszoklevelét.

Gyula bácsi 1956-ban, az
akkor még csak telkekre
kiparcellázott Bartók utcában kezdett építkezni.
Feleségével és gyermekeivel 1957-ben költöztek
be új családi házukba,
ahol ma is él. Szorgalmas
és tevékeny ember lévén
90 évesen még jó kondícióban tartotta a házhoz
tartozó szőlő és a veteményeskert. Ma már jóval
nehezebben mozog és a
szőlőültetvény is sokkal
kisebb, mint korábban,
de így is amit tud és erejéből telik, azt elvégzi
Gyula bácsi. Az 1986-ban
nyugdíjba vonult idős

2021. augusztus 27.

Házasságkötés

Házasságkötés

2021. 07. 31.
Réberger Nikolett
Balzsai Balázs

2021. 08. 14.
Keszi Tímea
Szántói Dániel

2021. 08. 06.
Pelikán Karolina
Varga Bálint

2012. 08. 14

2021. 08. 07.
Földvári Cintia
Szücs Dániel
Balázs Petra
Bogdán Balázs
Oltárczy Gyula

Fotó: tl

tapolcai kereskedő már
hosszú évekkel ezelőtt
elveszítette szeretett feleségét, de gyermekei gondoskodnak arról, hogy ne
maradjon segítség nélkül
a mindennapokban. Ma
már hat unoka és hét dédunoka szólítja papának
Oltárczy Gyulát, akinek
tekintélyes születésnapját a napokban családi
körben is megünneplik a
hozzátartozók. /tl/

Orbán Viola
Vojtkó Tibor
Csiki Virág
Flamis Soma

2021. 08. 21.
Kecskés Nikolett
Román Dániel

