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Egy nagyobb, kihaszná-
latlan zöldterület parko-
sítását kezdte meg a vá-
ros az elmúlt napokban 
a Barackos városrészben. 
A kertészeti munkákat 
egyéb fejlesztések is köve-
tik majd, hiszen a közel-
jövőben napelemes közvi-
lágítás telepítését és utak 
mart aszfaltos felújítását 
is tervezi az önkormány-
zat.

– A park építésének első lé-
péseit tesszük meg most az-
zal, hogy az évekkel ezelőtt 
ültetett fasor mellé cserjé-
ket, bokrokat, különböző 
növénytársulásokat, fákat 
telepítünk nagy tudással és 
tapasztalattal  felvértezett 

kertészeti szakemberek 
bevonásával. Arra számí-
tunk, hogy a közeljövőben 
ez a munka látványos ered-

ménnyel jár majd, amit 
a későbbiekben folytatni 
tudunk- mondta el érdek-
lődésünkre Puskás Ákos. A 

város alpolgármestere hoz-
zátette, az alakulófélben 
lévő park gondozását, a nö-
vények metszését, öntözé-
sét a város közterületeinek 
rendben tartásáért  felelős  
Cselle-Ház Kft. és a velük 
együttműködő szakembe-
rek végzik el a jövőben. A 
város legfiatalabb csalá-
di házas övezetének lakói 
számára jó hír az is, hogy 
az önkormányzat tavasz-
szal megkezdi a napelemes 
köztéri lámpák telepítését a 
közvilágítás nélküli utcák-
ban, továbbá a tavasz-nyár 
folyamán mart aszfaltos 
utakat is építenek. Ez utób-
bi munkálatok esetében je-
lenleg a közbeszerzés kiírá-
sa zajlik. – Régóta esedékes 

infrastrukturális fejleszté-
sek ezek, amelyeket már 
2019-ben megkezdtünk. 
A beruházást szerettük 
volna folytatni 2020-ban 
és 2021-ben is,  de a covid 
járvány következményei 
elvitték azokat a forráso-
kat, energiákat amelyek ezt 
lehetővé tették volna. Most 
egy jelentős pályázati si-
kernek köszönhetően bel-
területi útjaink, járdáink 
a város több részén meg-
újulhatnak, a fejlesztésből 
a Barackos lakópark sem 
marad ki. Így végre meg-
szűnhetnek a kátyúk és az 
esős időben tapasztalható 
sár a városrészben- hang-
súlyozta Puskás Ákos.
                    /Töreky László/

Régóta esedékes 
infrastrukturális
fejlesztések
valósulhatnak 
meg a Barackos 
városrészben az 
elkövetkező
hónapokban

Az Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Válasz-
tási Bizottság tagjainak 
és póttagjainak megvá-
lasztása volt az egyetlen 
napirendi pontja a feb-
ruár 7-i ügyrendi bizott-
sági, majd képviselő-tes-
tületi ülésnek, amelyet 
a polgármesteri hivatal 
udvari tanácstermében 
tartottak.  ...Folytatás a 
3. oldalon...

Esküt tettek

Lépések egy élhetőbb 
városrészért
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Rig Lajos a sztrájkoló pedagógusok mellett
A pedagógusok követe-
léseivel egyetértve vállalt 
szolidaritást a sztrájko-
lókkal és egyebek mellett,  
a badacsonytomaji, egész 
éves,  24 órás mentőál-
lomás elindítása mellett 
foglalt állást Rig Lajos 
országgyűlési képviselő, 
a Veszprém megye 3-as 
számú választókerü-
let ellenzéki összefogás 
képviselőjelöltje minapi 
tapolcai sajtótájékoztató-
ján. A képviselő választá-
si programjának oktatási 
rendszert érintő részét 
bővebben is kifejtette az 
eseményen. Elmondta,  a 
kampány során hetente 
sajtótájékoztatót szervez, 
hogy mindenki megis-
merhesse választási prog-
ramját.

– Több helyi pedagógus 
keresett meg azzal, hogy 
a Fidesz minden eszköz-
zel arra törekszik, hogy 
megakadályozza a hétfői 
sztrájkot. Büszke vagyok 
arra, hogy itt élhetek Ta-
polcán, hiszen informá-
cióim szerint, több helyi 
tanintézményben 8 és 10 
óra között mégis megtar-
tották a sztrájkot. És, hogy 
miért is éltek a munkabe-
szüntetés eszközével pe-
dagógusaink, mit szeret-
nének elérni?  Béremelést, 
hiszen nem megenged-
hető az, hogy egy kezdő 
pedagógus 150 ezer forint 
nettó keresetért dolgoz-
zon. Azért, hogy fizessék 
ki a túlóráikat, a helyette-
sítést. Harcolnak a szabad 
tankönyv választásért és 
az oltatlanok fizetés nélkü-
li szabadságolásának meg-
szüntetéséért. Ez utóbbiról 
szólva Rig Lajos hangsú-
lyozta:  a kormány szerint 
800-1000 pedagógust érint 

az intézkedés, de valójában 
több ezer is lehet azoknak 
a pedagógusoknak a szá-
ma, akik nem kívánják 
felvenni a harmadik oltást.  
Elég volt a pedagógusok 
megfélemlítéséből!- állt 
a sztrájkolók céljai mellé 
a jobbikos képviselő, aki 
szerint a Fidesznek volt rá 
12 éve, hogy olyanná ala-
kítsa át az oktatási rend-
szert, ami jó a szülőknek, a 
gyermekeknek és  bizton-
ságos, kényelmes a peda-
gógusoknak, de nem tette.
Az ellenzéki összefogás je-
lölje tucatnyi pontban fog-
lalta össze a hazai oktatást 
érintő ellenzéki elképzelé-
seket. – Az oltás nem lehet 
kötelező.  Egyszeri, nagy-
arányú béremelés a szféra 
dolgozóinak. A pedagógus 
bértábla helyreállítása, dif-
ferenciált bérezés kialakí-
tása, ahol kiemelten fontos 
szerepet kapnak a pótlé-
kok. Biztosítani kívánjuk, 

hogy az érettségiig min-
den magyar diák középfo-
kú nyelvvizsgát tehessen. 
Ingyenes első diploma. 
Az egyetemek alapítvá-
nyi kiszervezésének felül-
vizsgálata. A közoktatás 
modernizálása. Ingyenes 
tablet minden diáknak. 
A tankönyvválasztás sza-
badságának visszaadása. 
Legyen ismét 18 év a tan-
kötelezettség Magyaror-
szágon!- sorolta Rig Lajos, 
aki a helyi mentőszolgá-
lat túlterheltségéről, de 
az egészségügy általános 
helyzetéről is véleményt 
mondott. – A Fidesz csak 
ígér, közben alulfinanszí-
rozott az egészségügy, egy 
év alatt 17 ezer dolgozó 
hagyta el az állami ellá-
tást. Egy részük a magán-
ellátásban vállalt munkát, 
sokan külföldre mentek. 
Körzetünkben is nagy a 
gond- állítja a képviselő.  
A tapolcai mentőállomás 

négy mentőautója a Covid 
járvány óta erősen túlter-
helt, hiszen a veszprémi 
kórházba is kell szállítani 
a betegeket, ami három 
órás kiesést okoz. Előfor-
dul, hogy órákig nincs 
mentőkocsi Tapolcán.  Sü-
meg is hasonló cipőben 
jár. Ott az elképzelésem 
az, hogy vissza kell állíta-
ni a két 24 órás szolgála-
tot teljesítő gépjárművet 
a sürgősségi betegellátás 
biztonsága érdekében. A 
júniustól augusztus végéig 
szezonálisan működő ba-
dacsonytomaji (egy men-
tőgépjárművel rendelke-
ző) mentési pont egész 
éves,  24 órás  üzemelteté-
se a Balaton északi partján 
az úgynevezett vak részek 
lefedése, illetve az egész 
éves balatoni turizmussal 
megjelenő ellátási igény 
kiszolgálása érdekében- 
ismertette elképzeléseit 
Rig Lajos. /tl/

Rig Lajos: “Körzetünkben is nagyok a gondok”                                                            Fotó: tl

Áttekintették az idei költségvetés tervezetét is
Informális megbeszé-
lést tartottak Tapolca 
ö n k o r m á n y z a t á n a k 
képviselői és hivatali 
munkatársai az elmúlt 
héten a polgármesteri 
hivatal udvari tanács-
termében.

Az eseményen számos 

aktuális kérdést átbe-
széltek, illetve tisztáz-
tak a jelenlévők, de a 
legfőbb téma a város 
2022-es költségvetési 
tervezetének ismerteté-
se, megvitatása volt.  A 
tervezett 2022-es városi 
költségvetés főbb száma-
it Schönherrné Pokó Ildi-

kó pénzügyi irodavezető 
ismertette. Elmondta, 
Tapolca idén 5 milliárd 
112 millió 575 forintból 
gazdálkodhat. Közpon-
ti állami támogatásból 1 
milliárd 206 millió 839 
ezer forintot kap a város, 
amely a minimálbérek 
emelkedésének kompen-

zációja miatt, 2022-ben 
mintegy 99 millió 130 
ezer forintnyi kiegészítő 
támogatással több, mint 
2021-ben. A város be-
vételei között szerepel 
több futó pályázat, mint 
például a tavaly elindult  
EFOP, amely... Folytatás 
a 3. oldalon... 
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Fenyvesi Zoltán ország-
gyűlési képviselő egy 
újságírói kérdésre vála-
szolva elmondta, utódja, 
Dr. Navracsics Tibor, a 
Fidesz-KDNP ország-
gyűlési képviselő-jelölt-
je egy olyan országosan 
ismert, nagy tapaszta-
lattal bíró politikus, aki 
a mindig szoros küz-
delmet hozó, úgymond 
“billegő” Veszprém me-
gye 3-as számú válasz-
tási körzetben nagyobb 
eséllyel nyerhet. Dr. 

Navracsics Tibor mél-
tatta elődje munkáját, 
majd azt hangsúlyoz-
ta, hogy győzelme ese-
tén a térség falvainak, 
váro-sainak fejlődését 
pártpolitikai hovatarto-
zástól mentesen kívánja 
elősegíteni. A sajtótájé-
koztatót az ajkai Fidesz-
KDNP pártirodában 
tartották az elmúlt na-
pokban.

Fenyvesi Zoltán emlékez-
tetett, a Fidesz-KDNP 

pártszövetség január 
26-án nevezte meg egyé-
ni képviselőjelöltjeit. – 
Veszprém megye 3-as 
számú körzetében Dr. 
Navracsics Tibort indí-
totta a Fidesz, akit teljes 
mellszélességgel támo-
gatok. Arra bíztatom a 
térség polgármestereit, 
civil szervezeteit és a vá-
lasztókat, hogy ők is te-
gyék ezt, hiszen ennek a 
körzetnek egy  dinamikus 
képviselőre van szüksége. 
Egy olyan személyiségre, 
aki képes előmozdítani 
térségünk, vidékünk fej-
lődését. Tibor hosszú idő 
óta része a politikának, 
nagy tapasztalattal, tudás-
sal bír és egészen biztosan 
kiváló képviselője lesz a 
választókerületnek- vélte 
a leköszönő Fenyvesi. Dr. 
Navracsics Tibor meg-
erősítette Fenyvesi Zol-
tán szavait, mint mondta, 
párttársával már nyár óta 
együtt dolgoznak, jelenleg 
is jó az együttműködés. 
Hangsúlyozta,  ugyanazt 
gondolják a választókerü-
let és a térség jövőjéről, fej-
lődéséről. – Zoltán rend-

kívül sikeres képviselő 
volt, mind a kormányzati 
támogatások megszerzés-
ben, mind abban, hogy az 
itt élő, együttműködésre 
hajlandó falvaknak, város-
oknak terveket, távlatokat 
adjon. Ennek köszönhe-
tően a térség jelentős fej-
lődésen ment át az elmúlt 
években. Az én felada-
tom ennek a munkának 
a folytatása. A fejlesztés 
számomra nem politikai, 
különösen nem pártpo-
litikai kérdés. Hajlandó-
ak vagyunk mindenkivel 
együttműködni, akik a 
térség egészének gyara-
podását akarják, akik az 
itt élők érdekeit képvise-
lik, számukra magasabb 
életszínvonalat és jobb 
életkörülményeket akar-
nak biztosítani. Ameny-
nyiben bizalmat kapok, 
a térség egészét pártpoli-
tikai hovatartozás nélkül 
fogom képviselni- ígérte 
Dr. Navracsics.  A sajtó-
tájékoztatón Tóth Csaba 
kistérségi elnök, Lesen-
ceistvánd polgármestere 
és Fábry Szabolcs nagy-
vázsonyi polgármester is 

megszólalt. Mindketten 
támogatásukról bizto-
sították Dr. Navracsics 
Tibort és hosszan méltat-
ták a leköszönő Fenyvesi 
Zoltán képviselői tevé-
kenységét, eredményeit. 
Végül Fenyvesi Zoltán 
válaszolt arra az újságírói 
kérdésre, hogy miért nem 
őt indítja a Fidesz, ha va-
lóban sikeres négy év áll 
mögötte. – Egy olyan vá-
lasztókörzetben vagyunk, 
ami mindig is billegő 
körzetnek volt kikiáltva, 
ahol mindig kemény volt 
a küzdelem. 2015-ben 
és 2018-ban is nagy csa-
ta volt és 2022-ben még 
inkább így lesz. Azt gon-
dolom, hogy csak néhány 
szavazaton múlik majd a 
győzelem. A Fidesz célja, 
hogy olyan jelölt induljon, 
aki a lehető legtöbb sza-
vazatot tudja megszerez-
ni, Dr. Navracsics Tibor 
a Fidesz és saját meglátá-
som szerint is ilyen jelölt. 
Korábban 47 százalékkal 
nyertem, most lehetséges, 
hogy ez a szám kevés len-
ne a győzelemhez… 
                      /Írás, fotó: tl/

Ugyanazt gondolják a választókerület jövőjéről…

Fenyvesi Zoltán: “Tibor hosszú idő óta része a politi-
kának, nagy tapasztalattal, tudással bír és egészen biz-
tosan kiváló képviselője lesz a választókerületnek”   

... Folytatás a 2. oldalról...
bevételi és kiadási olda-
lon egyaránt megjelenik, 
a csapadékvíz elvezető 
rendszer felújításhoz kap-
csolódó 390 milliós pá-
lyázati pénz, továbbá a 
tervezett útfelújításokhoz 
kapcsolódóan elnyert 244 
milliós összeg is. Felhal-
mozási bevételt tavalyi és 
idei ingatlan értékesítések 
idén befolyó pénzeiből 
képez a város, 2022-ben a 
Fő tér 7-9-es számú ingat-
lan értékesítése szerepel a 
bevételek között. Önkor-
mányzati adót idén sem 
emelhet az önkormányzat, 
ám a tavalyi év tükrében, 
2022-ben valamivel több 
iparűzési adóbevételt ter-
veznek a költségvetésben. 
Szabad 100 milliós pénz-
maradvánnyal is számol 
az önkormányzat, igaz 
ennek pontos mértéke 
csak áprilisban válik lát-
hatóvá. Kiadási oldalon a 
legnagyobb tétel a városi  
intézmények fenntartá-
sa, illetve az önkormány-
zati tulajdonú gazdasági 
társaságok támogatása. 
Az intézményfinanszíro-
zás összegét elsősorban a 
törvényi kötelezettségek 
miatt (pld. minimálbér 
változás) kellett növelni. 
A szociális alapellátás in-
tézményeinél 100 millió-
val növekszik a finanszí-

rozási összeg, a  szociális 
alapellátás költségeit egy 
új, a szenvedélybetegek 
nappali ellátásról gondos-
kodó intézményegység 
idénre tervezett beindí-
tása is növeli. Az összes 
egyéb intézmény esetében 
98 millió forinttal nő a fi-
nanszírozás mértéke.  A 
gazdasági társaságok tá-
mogatási igényfelmérése 
is megtörtént az elmúlt 
időszakban. A költségve-
tésben tervezett főbb szá-
mok: a Tapolca Kft. szá-
mára 120 milliót, a helyi 
autóbusz közlekedésre 25 
millió forintot, a városi 
strand üzemeltetésére 40 
millió forintot, a Cselle-
Ház Kft.  üzemeltetéséhez 
125 millió forintot, illetve a 
Tapolcai Média Kft. támo-

gatására 27 millió forin-
tot tervez költeni a város. 
Sport-,  és kulturális fel-
adatokra inkább csak “jel-
képesen magasabb összeg” 
áll rendelkezésre, a városi 
rendezvények tekintetében 
pedig hasonlóan, kifejezet-
ten takarékos elképzelések 
mentén határozták meg a 
kiadásokat. Ugyanakkor 
több fejlesztési kiadással 
is számol a költségvetés, 
hiszen a belterületi csapa-
dékvíz elvezető rendszer 
kialakítására elnyert for-
ráshoz a város saját bü-
dzséből még 200 millió 
forint forrást tesz hozzá, 
a közlekedésfejlesztési pá-
lyázat útjavításaihoz pedig 
136 millió forintot biztosít 
a költségvetés kiadási ol-
dalának terhére. /tl/

...Folytatás a címoldalról...
 
Tapolca város önkor-
mányzata nevében Dr. 
Iker Viktória jegyző is-
mertette az előterjesztés 
részleteit. Elmondta, a 
köztársasági elnök áp-
rilis harmadikára tűzte 
ki az országgyűlési vá-
lasztások időpontját, az 
önkormányzat felada-
ta pedig most az, hogy 
megválassza a helyi vá-
lasztókerületek bizott-
sági tagjait. Hozzátette, 
összeférhetetlenség egy 
jelölt esetében merült 
fel, helyette Dr. Pataki 
Attilát jelölték bizottsági 
tagnak. A témával kap-
csolatban Dobó Zoltán 
polgármester arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a 
tisztség világnézettől, 

pártállástól független, 
a város olyan emberek-
nek szavazott bizalmat, 
akik saját területükön, 
szakmájukban bizonyí-
tottak és elismerésre 
méltó karriert tudhat-
nak maguk mögött. A 
bizottsági tagok esküjét 
végül Takács Lászlóné, 
Dr. Pataki Attila, Dr. 
Kocsis József, póttagként 
Sikos Rita Krisztina és 
Rédli Károly mondhatta 
el a város önkormány-
zati képviselőinek teljes 
egyetértésével. Mint azt 
megtudtuk, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság saját 
soraiból később elnököt 
és helyettest is választott 
Takács Lászlóné (el-
nök), illetve Dr. Kocsis 
József (elnökhelyettes) 
személyében. /tl/

Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető ismer-
teti  az idei év költségvetési tervezetének  főbb számait 
a testület tagjai előtt                                                     Fotó: tl
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Király Alex, a Tapolcai 
Járdányi Pál Zeneisko-
la tanulója a napokban 
ezüst minősítéssel tért 
haza a Veszprémi Regi-
onális Szűcs József Fa-
fúvós Versenyről, ahol 
a zongorakísérője Ki-
rály Emőke Mária volt.

A „Fúvóskultúráért Ala-
pítvány” és a veszprémi 
Csermák Antal Alapfo-
kú Művészeti Iskola által 
meghirdetett regioná-
lis hangszeres versenyt, 
fuvolát, klarinétot, sza-
xofont tanító pedagó-
gus kollégák figyelmébe 
ajánlották, majd  január 
27-én csütörtökön kla-
rinét és szaxofon sza-
kon, 28-án fuvola sza-
kon rendezték meg. A 
rendezvényt a korábbi-
akhoz hasonlóan  azzal 
a céllal hozták létre a 
szervezők, hogy lehető-
séget adjanak a növen-
dékeknek a szereplésre, 

illetve a tanárkollégák 
megismerjék egymást 
és egymás munkáját. A 
versenyen a környező 
megyék zeneiskoláiban 
tanuló növendékek ve-
hettek részt különbö-
ző korcsoportokban. A 
műsor szabadon válasz-
tott művekből állt, ame-
lyet  kotta nélkül kellett 
előadni a fiataloknak, 
kivéve a középiskolai 
korcsoportokban, ahol 
az egyik művet kottából 
is játszhatták az indulók. 
A növendékek teljesít-
ményét négytagú zsűri 
értékelte arany, ezüst, 
bronz fokozattal minő-
sítve a produkciókat. 
Alexnek egyébként nem 
ez az első zenei verseny 
sikere, hiszen tavaly té-
len a X. Országos Jeney 
Zoltán Fuvolaversenyen 
ért el szép eredménye-
ket, hajszállal lemaradva 
az országos döntőbe ju-
tástól. /tl/

A járdányis Alex fuvolajátéka 
ezüstöt ért a regionális versenyen

Alexnek nem ez az első sikere zenei versenyen Fotó: isk

A ‚‚Baptista Szeretetszol-
gálat Köszönet Érem” dí-
ját idén Szollár Gyula, a 
Széchenyi István Baptista 
Technikum, Szakkép-
ző Iskola és Gimnázium 
igazgatója vehette át- adta 
hírül a Baptinfo januári 
száma.

A Baptista Szeretetszol-
gálat Elnöksége minden 
évben elismeri és megkö-
szöni azoknak a munka-
társaknak a kiváló szakmai 
és áldozatos tevékenységét, 
amelyet a szeretet jegyében 
végeznek a Baptista Szere-
tetszolgálat által fenntar-
tott oktatási intézmények-
ben. Az elismeréseket Dr. 
Szilágyi Béla, a Baptista 

Szeretetszolgálat elnöke és 
Durkó István, a Magyaror-
szági Baptista Egyház misz-
sziói igazgatója személye-
sen adta át a díjazottaknak. 
A méltatás szerint, “Szollár 
Gyula 1984 óta megsza-
kítás nélkül a Széchenyi 
iskolában, illetve jogelőd 
intézményeiben dolgozott. 
Öt éves gyakorlatvezetői 
és tizenöt éves igazgatóhe-
lyettesi beosztást követő-
en 2010-től az intézmény 
igazgatójaként kiváló ve-
zetője volt az iskolának. 
Ennek köszönhetően a ta-
nulói teljesítmény minden 
területen meghaladta az 
országos átlagot, a diákok 
a szakmai versenyeken 
folyamatosan kimagasló-

an szerepelnek. Mindig a 
munkapiaci és tanulói igé-
nyek figyelembevételével 
alakította a képzési szer-
kezetet, szisztematikusan 
irányította, felügyelte a 
mindennapi munkát meg-
követelve a pontosságot, 
tervszerűséget és tanuló-
központúságot. Vezetői 
munkájával párhuzamosan 
aktívan korrepetált; mate-
matikából, fizikából, szak-
mai tárgyakból felzárkóz-
tató egyéni és kiscsoportos 
foglalkozásokat, érettségi 
felkészítőket tartott. Leg-
inkább így tudott szemé-
lyes segítséget nyújtani 
a jellemzően hátrányos 
helyzetű tanulóknak, de 
személyes problémáikkal 

is bármikor fordulhattak 
hozzá. Pedagógiai elvei-
nek fontos lenyomatai az 
„Ezek a pimasz kamaszok” 
és a „Találkozások” cím-
mel megjelent könyvei, 

amelyek a barátság, szere-
lem, kitartás, tisztesség és 
a megbecsülés fontosságát 
közvetítik kamasznak, fel-
nőttnek egyaránt.”
/tl-forrás: Baptinfo/

Elismerés a Széchenyi igazgatójának- “A diákok személyes 
problémáikkal is bármikor fordulhattak hozzá.”

Szollár Gyula írói vénával is értékeket közvetít Fotó: tl

Stratégiai érzéket fej-
lesztő, középkort idéző 
faragott társasjátékom 
országos elismertség-
re tett szert- adta hírül 
büszkén Fraller Benedek 
saját facebook oldalán. A 
tapolcai fiatalember ja-
nuár 25-én, a Vándorle-
gény Országos Gyermek 
és Ifjúsági Népi Kézmű-
ves pályázat fináléjában, 
a Debrecenben megren-
dezett országos kiállí-
táson, saját készítésű fa 
játékával aratott sikert.  
A szakmai zsűri előkelő 
2. helyezéssel jutalmazta 
a fiú kreatív, népi kéz-
műves hagyományokon 
nyugvó alkotását. Bene-
dek a Közép-Magyaror-
szági és dunántúli regi-
onális fordulón elért első 
helyezését tudta orszá-
gos sikerre váltani- tud-
tuk meg. 

– Hatalmas öröm ez szá-
momra, de a munka nem 
áll meg! Továbbra is foly-
tatom alkotói tevékeny-
ségemet, remélhetőleg 
továbbra is kreatívnál-

kreatívabb ötletekkel- ígé-
ri az alkotó.  Fraller Be-
nedek oktatóinak is hálás 
a sikerért, köztük tanárá-
nak, Berta Józsefnek,  aki-
től népi kézművességet 
és fafaragást tanult, de  
Váraljai Péternek is, aki 
mesterként segítette a kü-
lönleges és szép játékszer 
elkészítése közben. A XIV. 
Vándorlegény Országos 
Gyermek és Ifjúsági Népi 
Kézműves Pályázattal a 
Népművészeti Egyesüle-
tek Szövetsége, a Hagyo-
mányok Háza, a debrece-
ni Kézműves Alapítvány, 
a Debreceni Művelődési 
Központ és Ifjúsági Ház, 
valamint az Örökség 
Nemzeti Gyermek és If-
júsági Népművészeti 
Egyesület teremt lehető-
séget a Magyarországon 
és az ország határain túli 
magyar nyelvterületen 
élő, a hagyományos kéz-
műves tevékenységekkel 
foglalkozó fiataloknak a 

bemutatkozásra, megmé-
rettetésre, illetve hagyo-
mányápoló tevékenysé-
gük továbbfejlesztésére. A 
pályázatot 35 évnél nem 
idősebb fiatalok, általános 
és középiskolai diákok 
számára hirdetik meg év-
ről-évre, várják az adott 
néprajzi tájegységre jel-
lemző formavilág és díszí-
tőelemek felhasználásával 
készített alkotásokat.  A 
pályamunkák természetes 
anyagokból (textil, agyag, 
szalma, csuhé, vessző, 
gyöngy, fa, bőr, tojás stb.) 
hagyományos technikával 
készített gyermekjátékok 
és használati tárgyak le-
hetnek. A Debrecenben 
megrendezett országos 
kiállításon a bíráló bizott-
ság szakáganként és kor-
csoportonként, az alkotó-
közösségeknek és egyéni 
alkotóknak I., II., III. he-
lyezéseket és különdíjat 
adományozott- tudtuk 
meg. /tl/

Kézműves játékával aratott országos sikert

A zsűri értékelte a fából készült játékban rejlő kreatív 
alkotói munkát                                                    Fotó: facebook

Fraller Benedek    Fotó: fb
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GRAFOLÓGUS

A Maslow-piramis 
második szintjén a 
biztonság iránti igé-
nyünket kívánjuk ki-
elégíteni.
Ide tartozik, hogy le-
gyen a fejünk fölött fe-
dél, ahol otthon, védett 
helyen érezhetjük ma-
gunkat, ahova minden 
számunkra frusztráló 
személytől, helyzettől 
visszavonulhatunk. 
Fontos tudni, hogy 
csak úgy lépdelhetünk 
fel egyik lépcsőről a 
másikra, ha az adott 
szinten kielégülésre 
találnak az igényeink.
Magadon is megfi-
gyelheted, hogy csak 
akkor fogsz vágyni 
például egy jó könyv 
elolvasására, ha már 
nem kínoz éhség és 
jól be tudod valahova 
vackolni magadat. Na 
ekkor jöhet, egy jó re-
gény, ugye? Nagyon 
sokan leragadnak ezen 
a szinten és átformál-
ják a maguk igényére. 
Mert ugye kinek, mit 
jelent a biztonság? 
Sokan a társ, a biztos 
munkahely, az  otthon 
nyújtotta biztonságon 
túl, mennyi mindent 
beáldoznak a túltolt 
anyagi, egzisztenciális 
biztonság érdekében 
és toporognak egy éle-
ten át a második lép-
csőfokon, megfosztva 
magukat a teljes élet-
től!

GOSZTOLA 
BRIGITTA

Szerencsére nem kellett 
az életével fizetnie a fi-
gyelmetlenségéért annak 
a gépjárművezetőnek, 
aki február 2-án négy óra 
előtt néhány perccel a pi-
ros jelzés ellenére a vas-
úti sorompónak hajtott 
Tapolca külterületén, a 
laktanya utáni átjáróban. 

Egy futárszolgálat dobo-
zos autójának vezetője kö-
vette el a rendkívül veszé-
lyes közlekedési vétséget. 
Megtudtuk, a csapórúd 
már elindult lefelé, ami-
kor a sofőr a piros jelzést 
figyelmen kívül hagyva 
nekiment és félig eresz-
kedett állapotában el-
hajlította azt. Az érkező 

vonattal szerencsére nem 
ütközött a szabálysértő. 
A vétkes autóst legfeljebb 
közlekedési vétségért bír-
ságolhatják meg, illetve 
köteles megtéríteni a vas-
útnak okozott anyagi kárt. 
Hivatalos helyről nem 
megerősített informáci-
óink szerint, a futár azt 
mondta, hogy elvakította 
a szembefény, ezért nem 
látta a fénysorompó piros 
jelzését. Ami biztos, hogy 
mire a gépjárművezető 
a sorompóhoz ért, már 
több, mint tíz másodper-
ce villogott a piros jelző-
fény, hiszen a csapórúd 
csak nagyjából ennyi idő 
elteltével kezd leeresz-
kedni. /tl/

Csak sorompót hajlított,
a vonatot megúszta a futár

Egy póráz nélküli kutya 
támadása súlyos követ-
kezményekkel járt Ta-
polcán.  Az agresszíven 
viselkedő terrier gazdá-
ját, nem jogerősen, most 
két év börtönre ítélték.

Korábbi bűncselekmé-
nyeit felfüggesztett sza-
badságvesztéssel meg-
úszó H. N. T. póráz 
nélkül sétáltatta szürke 
staffordshire terrier-
jét 2019 július elsején a 
Déli Városkapu Parkban. 
A kora délutáni órák-
ban érkezett a patakhoz 
kocsival egy hölgy, aki 
mozgásában korlátozott 
németjuhászát hozta ma-
gával. Amikor az idős eb 
leugrott a hátsó ülésről, 
nem várta meg míg gaz-
dája ráteszi a pórázt, ha-
nem elindult a parkba. A 
31 éves vádlott négylábú-
ja észrevette, hogy társa 
érkezett, ezért odafutott 
hozzá. Csakhogy a nő at-
tól tartott, hogy az idegen 
eb megtámadja az övét, 
ezért a két négylábú közé 
lépett, majd sajátjára rá-
tette a pórázt. Ekkor a ter-
rier a jobb térdét hátulról 
megharapta. Ezt követő-
en a vádlott kutyája meg-

lökte pórázon tartott ve-
télytársát, amely beleesett 
a patakba magával rántva 
gazdiját. A terrier még 
ekkor sem hagyott fel a 
támadással, ő is vízbe ug-
rott. Az odaérkező H. N. 
T. végül is pórázt tett ked-
vencére, majd otthagy-
ta a nőt, akinek az esés 
következtében eltörött a 
bal kezének orsócsontja, 
illetve a térdén szakított 
sebeket okozott neki az 
idegen kutya. A bíróság 
megállapította: noha a 
vádlott látta, hogy vérző 
sérülései lettek a nőnek, 
ennek ellenére nem nyúj-
tott neki segítséget. A férfi 
még aznap elvitte kutyá-
ját állatorvoshoz, akitől 
védőoltást és chipet ka-
pott, majd testvére nevé-
re regisztráltatta az ebet. 
A Tapolcai Járásbíróság 
gondatlanságból elköve-
tett testi sértés vétsége, 
valamint segítségnyújtás 
elmulasztásának bűntette 
miatt a vádlottat két év 
börtönre ítélte. Kimond-
ták, a férfinek korábban 
felfüggesztett két évi sza-
badságvesztését utólag 
kell letöltenie. A döntés 
ellen a vádlott és védője 
fellebbezett. (n. g.)

Kutyaharapásért börtön 
Nem nyújtott segítséget az áldozatnak

Elkeserítő látvány fo-
gadta január 28-án haj-
nalban a tapolcai piac-
felügyelőt. A csarnok 
bejáratánál lévő épüle-
tek burkolatát, és az ott 
lévő, az üzletekhez tar-
tozó kültéri bútorzatot 
ugyanis az éjszaka folya-
mán valakik súlyosan és 
szándékosan megrongál-
ták.

A kár – mint azt meg-
tudtuk- nagyjából félmil-
lió forint. A tetteseknek 
azonban nincs akkora sze-
rencséjük, hogy megúsz-
szák a történteket, hiszen 
a helyszínen térfigyelő ka-
merarendszer működik, 
ami nagy segítség volt a 
felderítésben- árulta el 
Róth László. 
A Tapolcai Piac- és Vá-
sárcsarnok felügyelője 
lapunknak elmondta, 
hogy hajnali négy órakor  
szembesült az este egy és 
két óra között lezajlott 
bűncselekmény következ-
ményeivel. – A könyök-
lőasztalok ki voltak tépve 
a falból és a talapzatból, 
egy leszakított deszkával 
szétverték a napernyőt, 
több helyen beszakították 
az épület burkolatát. A 
környéken lakók figyeltek 

fel éjjel a piac felől érkező 
hangos és rendellenes za-
jokra, kihívták a rendőrö-
ket, de a tettesek addigra 
már felszívódtak. – Rész-
ben a térfigyelő kamera 
felvételei segítségével az 
egyik rongálót sikerült 
gyorsan azonosítani és 
elcsípnie a rendőröknek, 
de a másik is hamarosan 
rendőrkézre kerülhet. A  
felvételekből derült ki az 
is, hogy a két elkövető éj-
jel a Gösser Sörözőből in-
dult el, ahol már korábban 
összetörtek egy asztalt. A 
bútor maradványait ma-
gukkal vitték és a piac 
irányába dobálták, később 
folytatták a pusztítást a 
vásárcsarnok bejáratá-
nál….- árult el részleteket 
az este történtekről Róth 
László piacfelügyelő. /tl/

Rendőrkézen – Térfigyelő
kamera rögzítette a tetteseket
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A Magyar Vívó Szövetség 
elnöksége az e célra kije-
lölt bizottság segítségével 
értékelte a szövetségi ka-
pitányi, illetve a váloga-
tott edzői posztokra be-
érkezett pályázatokat, és 
meghozta a döntéseket.

“A párizsi olimpiáig, pon-
tosabban 2024. december 
31-ig szólnak azok a meg-
bízatások, melyekről köz-
elmúltbeli ülésén döntött a 
Magyar Vívó Szövetség el-
nöksége. Csampa Zsolt el-
nök vezetésével a legutóbbi 
összejövetelen fogadták el 
a pályázatok kiírását, illet-
ve meghatározták azt a hét 
tagú testületet (a szakmai 
bizottság elnöke, a három 
fegyvernem és a kerekes 
székesek szakmai bizott-
ságának első embere, a 
budapesti, illetve a vidé-
ki szövetség képviselője), 
amely a beérkezett pályá-
zatokat elbírálta. Mind-
ezek alapján hozta meg 
határozatát az elnökség. 
Örömtelien sok beadvány 
érkezett, és az eredmények 
mindenféle kommentálása 
nélkül egyetlen adalékot 
szeretnénk hozzátenni: 
az eddigi szövetségi ka-

pitány, Udvarhelyi Gábor 
egészségi állapota miatt 
nem nyújtotta be pályáza-
tát.” – olvasható a Magyar 
Vívó Szövetség hivatalos 
közleményében A követ-
kező szakemberek kineve-
zéséről döntött az elnök-
ség: Szövetségi kapitány: 
Boczkó Gábor, férfi kard 
vezetőedző: Decsi And-
rás, junior férfi kard ke-
retedző: Neuhold Sándor, 
kadet férfi kard keretedző: 
Kósa Miklós, női kard ve-
zetőedző: Gárdos Gábor, 
junior női kard keretedző: 
Gulácsi Ferenc, kadet női 
kard keretedző: Kovács La-
ura, férfi párbajtőr vezető-
edző: Dancsházy-Nagy Ta-

más, junior férfi párbajtőr 
keretedző: Borosné Eitner 
Kinga, kadet férfi párbajtőr 
keretedző: Peterdi And-
rás, női párbajtőr vezető-
edző: Somfai Péter, junior 
női párbajtőr keretedző: 
Partali Csaba, kadet női 
párbajtőr keretedző: Galli 
Zsolt, férfi tőr vezetőedző: 
Szirmai Benedek, junior 
férfi tőr keretedző: Mazza 
Lorenzo, kadet férfi tőr ke-
retedző: Szabó István, női 
tőr vezetőedző: Feczer Vik-
tor, junior női tőr keret-
edző: Kiss Tibor, kadet női 
tőr keretedző: Fekete Gá-
bor. A kinevezettek meg-
bízatása február elsejével 
indul. /hg/

Tapolcai lett a szövetségi kapitány

Boczkó Gábor az új szövetségi kapitány Fotó: hunfencing.hu

A Magyar Tollaslabda 
Szövetség országjáró 
turnén népszerűsíti a 
sportágat, így a Bárdos 
Lajos Általános Iskolába 
is ellátogattak, ahol Kra-
usz Gergely többszörös 
magyar bajnok, olimpi-
konnal találkozhattak a 
Tapolcai Tollaslabda és 
Fallabda SE sportolói.

A tavaly ősszel visszavo-
nult, 23-szoros magyar 
bajnok Krausz Gergely 
tervezett látogatásainak 
célja a hazai legaktívabb 
klubokkal történő szemé-
lyes kapcsolatteremtés, 
illetve az utánpótlás-ne-
velő munka motiválása, 
megismerése. -Nagy meg-
tiszteltetés érte a tapolcai 
tollaslabdázó gyerekeket a 

Magyar Tollaslabda Szö-
vetség jóvoltából, hiszen 
az első magyar férfi olim-
pikon tollaslabdázó, Kra-
usz Gergely látogatott meg 
bennünket.
Lehetőségünk volt beszél-
getni és játszani vele. Les-
tünk tőle néhány mozdu-
latot és egy kis lábmunkát. 
Gergő nagyon szimpati-
kus fiatalember. Jókedve, 
közvetlensége, profizmusa 
példamutató. Több órán 
keresztül bírta köztünk a 
gyűrődést. Civil életében 
is kívánunk neki sok si-
kert. Még egyszer, köszön-
jük Gergő! – fejezte ki örö-
mét Gyarmati Zoltánné az 
egyesület nevében. A ta-
lálkozón Tapolca minden 
iskolája képviseltette ma-
gát. /hg/

Közös edzést tartottak
a tollaslabda olimpikonnal

Gyarmati Zoltánné és Gombkötő Richárd háláját fe-
jezte ki Krausz Gergelynek (balról)  Fotó: helyszíni felv.

Tapolcán csapnak össze
A Szent Benedek Röplab-
da Akadémia és a Vasas 
Óbuda kevesebb, mint egy 
hónappal a kupadöntő 
előtt Tapolcán is megmér-
kőzik egymással, a női 
röplabda Extraligában.

A decemberi szezonzáró 
után nem várt nehézségek-
kel találta magát szemben 
a Szent Benedek Röplabda 
Akadémia. Az Extraligás 
csapat játékosai közül az 
ünnepi időszakban többen 
is elkapták a koronavírus-
fertőzést, így akadt olyan 
edzés, ahol 6 játékos tudott 
csak részt venni. A szigorú 
COVID-protokoll betar-
tásával, orvosi ellenőrzés 
mellett a Nyíregyháza elle-
ni Magyar Kupa elődöntőre 
már többen is visszatérhet-
tek és ha nem is a legjobb 
erőben, de hatalmas szív-
vel sikerült kiharcolniuk 
a döntőbe jutást. -Ez egy 
olyan álom beteljesülése, 
amiben talán én sem min-
dig hittem az itt eltöltött 
öt év alatt. A vezetőség vi-
szont az első perctől kezdve 
hitt benne és azt az utat jár-
ta, ami idevezetett. Büszke 
vagyok, hogy ezt az egész 
folyamatot végigélhettem 
és örömöt szerezhettem 
a szurkolóknak és a bala-

tonfüredieknek- mondta 
a döntőbe jutás után Fáth 
Kinga, aki öt éve az élvo-
nalbeli Kaposvártól igazolt 
Balatonfüredre és lépdelt 
előre a klubbal együtt. Ja-
nuár végén az Extraligában 
is folytatta a küzdelmeket 
a csapat. Az ellenfél kéré-
sére a Vasas-Óbuda elleni 
meccset elhalasztották, így 
a tervezettnél egy héttel 
később az MTK ellen ide-
genbeli meccsel folytató-
dott a bajnokság. A 3:1-re 
megnyert, küzdelmes mér-
kőzés után hat nappal már 
hazai pályán volt jelenése a 
lányoknak, és a DVTK elle-
ni meccset is az esélyeknek 
megfelelően megnyerték. 
A sors úgy hozta, hogy az 
elhalasztott Vasas-Óbuda 
elleni bajnoki mérkőzés-

nek az új időpontban már 
egy különleges „rangja is 
lett”. A csapatok táblázaton 
elfoglalt helyezése alapján 
is a szezon egyik rangadó-
jára készül a balatonfüredi 
csapat, de néhány nap-
ja már az is biztossá vált, 
hogy március 12-én ez a 
két csapat vívja a Magyar 
Kupa döntőjét. Ősszel, a 
Vasas ellen idegenben 3:2-
re nyert a Szent Benedek 
Röplabda Akadémia, így 
minden esély megvan arra, 
hogy Tapolcán is vérbeli 
rangadót játszanak egymás 
ellen. A mérkőzés február 
14-én 17 órakor kezdődik 
a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban, melyet 
védettségi igazolvánnyal 
ingyenesen nézhetnek meg 
az érdeklődők. /hg/

A röplabdázók már hétvégi edzéseiket is városunkban 
tartják                                                                   Fotó: SZBRA

Győztes Minimanók
A Kazinczy Ferenc Tag-
intézmény tornater-
mében látták vendégül 
Szombathely, Zalaeger-
szeg és Zalakaros kosa-
ras  csapatait a Tapolcai 
Minimanók.

Mint azt Molnár Lajos 
edzőtől megtudtuk, a 
sorsolásnak köszönhe-
tően a sportiskola ala-
kulatával játszották első 
mérkőzésüket a döntőbe 
jutásért.
-Jól sikerült a villámrajt, 
melyet egy egálos má-
sodik negyed követett. 
Majd a harmadik negyed 
kisebb hullámvölgye után 
a negyedik játékrész hu-
száros hajrának köszön-
hetően végül 18 ponttal 
nyert csapatunk. Tapolcai 
Minimanók – Sportis-
kolás Lányok U11 60:42. 
Pontszerzők: Mészáros 
Blanka 21, Gelencsér Be-
nedek 13, Betleni Zsom-
bor 11, Ujvári Jázmin 
5, Molnár Sára 3, Bibor 
Zorka 2, Mészáros Lehel 

2, Varga Jázmin 2, Her-
czeg Patrik 1. A második 
mérkőzésen a Zalakarost 
60:17-re legyőző zala-
egerszegi csapattal mér-
hettük össze tudásunkat. 
A döntőben folyamato-
san vezetve és a különb-
séget a negyedik negyed 
elejéig növelve, végül 35 
pontos győzelmet szer-
zett csapatunk. Tapolcai 
Minimanók – Ricsilla 
Rakéták 64:29. Pontszer-
zők: Mészáros Blanka 
17, Gelencsér Benedek 
15, Betleni Zsombor 9, 
Mészáros Lehel 7, Ujvári 
Jázmin 5, Bibor Zorka 4, 
Varga Jázmin 4, Herczeg 
Patrik 2, Molnár Sára 
1. – összegzett a tréner. 
Ezzel a két nagyarányú 
győzelemmel a Tapolcai 
Minimanók megnyerték 
a Kenguru Kupa tapolcai 
fordulóját, második lett a 
Ricsilla Rakéták csapata, 
harmadik a Sportiskolás 
Lányok, negyedik helyen 
a Zalakarosi Fókák vé-
geztek. /hg/

RÖPLABDA

V Í VÁ S
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A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. éves munkatervének 
megfelelően, közterület karbantartási munkákat végez, feb-
ruár 14-től az időjárás függvényében a Pacsirta, Vajda János, 
Fenyves, Halastó utcákban.
A karbantartási munkák magukban foglalják az érintett ut-
cák, csapadékvíz nyelőinek, útpadkáinak tisztítását valamint 
a közterületen lévő fák koronaalakító metszését.
A kft. a munkálatok konkrét helyszíneit az ütemezésnek 
megfelelően tájékoztató táblákkal jelzi. A táblák a munka-
végzés kezdete előtt egy nappal kerülnek kihelyezésre.
Kérjük, az utcán parkoló autók tulajdonosait, hogy a tájékoz-
tató táblákon jelzett időpontok tartamára, tegyék szabaddá 
az érintett útszakaszokat.
A fentiekben ismertetett munkákkal kapcsolatos kéréseikkel 
közvetlenül fordulhatnak:
Takács Gábor önkormányzati képviselőhöz (tele-
fon:+36703762020, e-mail: takacs.gabor@tapolca.hu)
Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. (telefon:+3687730429, 
e-mail: csellehaz@csellehaztapolca.hu).
Köszönjük türelmüket és segítő
közreműködésüket!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Adomány Keszthelyre

A keszthelyi Premontrei Középiskola számára, az ápo-
ló képzéshez adott át a Rig Lajos  országgyűlési képvi-
selő közreműködésével beszerzett kórházi ágyakból a 
tapolcai városvezetés. - A tanintézményben folyó kép-
zés reményeink szerint enyhít a jövőben az égető egész-
ségügyi szakember hiányon- mondta Dobó Zoltán, aki 
külön köszönet mondott Dr. Dorner Mária doktornő-
nek a közreműködéséért és Balogh Csaba igazgatónak 
a szíveslátásért.                                    Fotó:helyszíni felvétel




