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Egy nagyobb, kihasználatlan zöldterület parkosítását kezdte meg a város az elmúlt napokban
a Barackos városrészben.
A kertészeti munkákat
egyéb fejlesztések is követik majd, hiszen a közeljövőben napelemes közvilágítás telepítését és utak
mart aszfaltos felújítását
is tervezi az önkormányzat.
– A park építésének első lépéseit tesszük meg most azzal, hogy az évekkel ezelőtt
ültetett fasor mellé cserjéket, bokrokat, különböző
növénytársulásokat, fákat
telepítünk nagy tudással és
tapasztalattal felvértezett

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

Régóta esedékes
infrastrukturális
fejlesztések
valósulhatnak
meg a Barackos
városrészben az
elkövetkező
hónapokban
ménnyel jár majd, amit
a későbbiekben folytatni
tudunk- mondta el érdeklődésünkre Puskás Ákos. A

város alpolgármestere hozzátette, az alakulófélben
lévő park gondozását, a növények metszését, öntözését a város közterületeinek
rendben tartásáért felelős
Cselle-Ház Kft. és a velük
együttműködő szakemberek végzik el a jövőben. A
város legfiatalabb családi házas övezetének lakói
számára jó hír az is, hogy
az önkormányzat tavas�szal megkezdi a napelemes
köztéri lámpák telepítését a
közvilágítás nélküli utcákban, továbbá a tavasz-nyár
folyamán mart aszfaltos
utakat is építenek. Ez utóbbi munkálatok esetében jelenleg a közbeszerzés kiírása zajlik. – Régóta esedékes

infrastrukturális fejlesztések 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 forrásokat, energiákat amelyek ezt
lehetővé tették volna. Most
egy jelentős pályázati sikernek köszönhetően belterületi útjaink, járdáink
a város több részén megújulhatnak, a fejlesztésből
a Barackos lakópark sem
marad ki. Így végre megszűnhetnek a kátyúk és az
esős időben tapasztalható
sár a városrészben- hangsúlyozta Puskás Ákos.
/Töreky László/

Esküt tettek

Az Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság tagjainak
és póttagjainak megválasztása volt az egyetlen
napirendi pontja a február 7-i ügyrendi bizottsági, majd képviselő-testületi ülésnek, amelyet
a polgármesteri hivatal
udvari tanácstermében
tartottak. ...Folytatás a
3. oldalon...

Lépések egy élhetőbb
városrészért
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Rig Lajos a sztrájkoló pedagógusok mellett
A pedagógusok követeléseivel egyetértve vállalt
szolidaritást a sztrájkolókkal és egyebek mellett,
a badacsonytomaji, egész
éves, 24 órás mentőállomás elindítása mellett
foglalt állást Rig Lajos
országgyűlési képviselő,
a Veszprém megye 3-as
számú
választókerület ellenzéki összefogás
képviselőjelöltje minapi
tapolcai sajtótájékoztatóján. A képviselő választási programjának oktatási
rendszert érintő részét
bővebben is kifejtette az
eseményen. Elmondta, a
kampány során hetente
sajtótájékoztatót szervez,
hogy mindenki megismerhesse választási programját.
– Több helyi pedagógus
keresett meg azzal, hogy
a Fidesz minden eszközzel arra törekszik, hogy
megakadályozza a hétfői
sztrájkot. Büszke vagyok
arra, hogy itt élhetek Tapolcán, hiszen információim szerint, több helyi
tanintézményben 8 és 10
óra között mégis megtartották a sztrájkot. És, hogy
miért is éltek a munkabeszüntetés eszközével pedagógusaink, mit szeretnének elérni? Béremelést,
hiszen nem megengedhető az, hogy egy kezdő
pedagógus 150 ezer forint
nettó keresetért dolgozzon. Azért, hogy fizessék
ki a túlóráikat, a helyettesítést. Harcolnak a szabad
tankönyv választásért és
az oltatlanok fizetés nélküli szabadságolásának megszüntetéséért. Ez utóbbiról
szólva Rig Lajos hangsúlyozta: a kormány szerint
800-1000 pedagógust érint

Rig Lajos: “Körzetünkben is nagyok a gondok”
az intézkedés, de valójában
több ezer is lehet azoknak
a pedagógusoknak a száma, 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 alakítsa át az oktatási rendszert, ami jó a szülőknek, a
gyermekeknek és biztonságos, kényelmes a pedagógusoknak, de nem tette.
Az ellenzéki összefogás jelölje tucatnyi pontban foglalta össze a hazai oktatást
érintő ellenzéki elképzeléseket. – Az oltás nem lehet
kötelező. Egyszeri, nagyarányú béremelés a szféra
dolgozóinak. A pedagógus
bértábla helyreállítása, differenciált bérezés kialakítása, ahol kiemelten fontos
szerepet kapnak a pótlékok. Biztosítani kívánjuk,

hogy az érettségiig minden magyar diák középfokú nyelvvizsgát tehessen.
Ingyenes első diploma.
Az egyetemek alapítványi kiszervezésének felülvizsgálata. A közoktatás
modernizálása. Ingyenes
tablet minden diáknak.
A tankönyvválasztás szabadságának visszaadása.
Legyen ismét 18 év a tankötelezettség Magyarországon!- sorolta Rig Lajos,
aki a helyi mentőszolgálat túlterheltségéről, de
az egészségügy általános
helyzetéről is véleményt
mondott. – A Fidesz csak
ígér, közben alulfinanszírozott az egészségügy, egy
év alatt 17 ezer dolgozó
hagyta el az állami ellátást. Egy részük a magánellátásban vállalt munkát,
sokan külföldre mentek.
Körzetünkben is nagy a
gond- állítja a képviselő.
A tapolcai mentőállomás

Fotó: tl
négy mentőautója a Covid
járvány óta erősen túlterhelt, hiszen a veszprémi
kórházba is kell szállítani
a betegeket, ami három
órás kiesést okoz. Előfordul, hogy órákig nincs
mentőkocsi Tapolcán. Sümeg is hasonló cipőben
jár. Ott az elképzelésem
az, hogy vissza kell állítani a két 24 órás szolgálatot teljesítő gépjárművet
a sürgősségi betegellátás
biztonsága érdekében. A
júniustól augusztus végéig
szezonálisan működő badacsonytomaji (egy mentőgépjárművel rendelkező) mentési pont egész
éves, 24 órás üzemeltetése a Balaton északi partján
az úgynevezett vak részek
lefedése, illetve az egész
éves balatoni turizmussal
megjelenő ellátási igény
kiszolgálása érdekébenismertette
elképzeléseit
Rig Lajos. /tl/

Áttekintették az idei költségvetés tervezetét is
Informális megbeszélést tartottak Tapolca
önkormányzatának
képviselői és hivatali
munkatársai az elmúlt
héten a polgármesteri
hivatal udvari tanácstermében.
Az eseményen számos

aktuális kérdést átbeszéltek, illetve tisztáztak a jelenlévők, de a
legfőbb téma a város
2022-es
költségvetési
tervezetének ismertetése, megvitatása volt. A
tervezett 2022-es városi
költségvetés főbb számait Schönherrné Pokó Ildi-

kó pénzügyi irodavezető
ismertette.
Elmondta,
Tapolca idén 5 milliárd
112 millió 575 forintból
gazdálkodhat. Központi 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 bevételei között szerepel
több futó pályázat, mint
például a tavaly elindult
EFOP, amely... Folytatás
a 3. oldalon...

2022. február 11.
... Folytatás a 2. oldalról...
bevételi és kiadási oldalon egyaránt megjelenik,
a csapadékvíz elvezető
rendszer felújításhoz kapcsolódó 390 milliós pályázati pénz, továbbá a
tervezett útfelújításokhoz
kapcsolódóan elnyert 244
milliós összeg is. Felhalmozási bevételt tavalyi és
idei ingatlan értékesítések
idén befolyó pénzeiből
képez a város, 2022-ben a
Fő tér 7-9-es számú ingatlan értékesítése szerepel a
bevételek között. Önkormányzati adót idén sem
emelhet az önkormányzat,
ám a tavalyi év tükrében,
2022-ben valamivel több
iparűzési adóbevételt terveznek a költségvetésben.
Szabad 100 milliós pénzmaradvánnyal is számol
az önkormányzat, igaz
ennek pontos mértéke
csak áprilisban válik láthatóvá. Kiadási oldalon a
legnagyobb tétel a városi
intézmények fenntartása, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok
támogatása.
Az intézményfinanszírozás összegét elsősorban a
törvényi kötelezettségek
miatt (pld. minimálbér
változás) kellett növelni.
A szociális alapellátás intézményeinél 100 millióval növekszik a finanszí-
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...Folytatás a címoldalról...

Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető ismerteti az idei év költségvetési tervezetének főbb számait
a testület tagjai előtt
Fotó: tl
rozási összeg, a szociális
alapellátás költségeit egy
új, a szenvedélybetegek
nappali ellátásról gondoskodó
intézményegység
idénre tervezett beindítása is növeli. Az összes
egyéb intézmény esetében
98 millió forinttal nő a finanszírozás mértéke. A
gazdasági társaságok támogatási igényfelmérése
is megtörtént az elmúlt
időszakban. A költségvetésben tervezett főbb számok: a Tapolca Kft. számára 120 milliót, a helyi
autóbusz közlekedésre 25
millió forintot, a városi
strand üzemeltetésére 40
millió forintot, a CselleHáz Kft. üzemeltetéséhez
125 millió forintot, illetve a
Tapolcai Média Kft. támo-

gatására 27 millió forintot tervez költeni a város.
Sport-, és kulturális feladatokra inkább csak “jelképesen magasabb összeg”
áll rendelkezésre, a városi
rendezvények tekintetében
pedig hasonlóan, kifejezetten takarékos elképzelések
mentén határozták meg a
kiadásokat. Ugyanakkor
több fejlesztési kiadással
is számol a költségvetés,
hiszen a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer
kialakítására elnyert forráshoz a város saját büdzséből még 200 millió
forint forrást tesz hozzá,
a közlekedésfejlesztési pályázat útjavításaihoz pedig
136 millió forintot biztosít
a költségvetés kiadási oldalának terhére. /tl/

Tapolca város önkormányzata nevében Dr.
Iker Viktória jegyző ismertette az előterjesztés
részleteit. Elmondta, a
köztársasági elnök április harmadikára tűzte
ki az országgyűlési választások időpontját, az
önkormányzat feladata pedig most az, hogy
megválassza a helyi választókerületek bizottsági tagjait. Hozzátette,
összeférhetetlenség egy
jelölt esetében merült
fel, helyette Dr. Pataki
Attilát jelölték bizottsági
tagnak. A témával kapcsolatban Dobó Zoltán
polgármester arra hívta
fel a figyelmet, hogy a
tisztség világnézettől,
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pártállástól független,
a város olyan embereknek szavazott bizalmat,
akik saját területükön,
szakmájukban bizonyítottak és elismerésre
méltó karriert tudhatnak 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 önkormányzati képviselőinek teljes
egyetértésével. Mint azt
megtudtuk, a Helyi Választási Bizottság saját
soraiból később elnököt
és helyettest is választott
Takács Lászlóné (elnök), illetve Dr. Kocsis
József (elnökhelyettes)
személyében. /tl/

Ugyanazt gondolják a választókerület jövőjéről…

Fenyvesi Zoltán: “Tibor hosszú idő óta része a politikának, nagy tapasztalattal, tudással bír és egészen biztosan kiváló képviselője lesz a választókerületnek”
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő egy
újságírói kérdésre válaszolva elmondta, utódja,
Dr. Navracsics Tibor, a
Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje egy olyan országosan
ismert, nagy tapasztalattal bíró politikus, aki
a mindig szoros küzdelmet hozó, úgymond
“billegő” Veszprém megye 3-as számú választási körzetben nagyobb
eséllyel nyerhet. Dr.

Navracsics Tibor méltatta elődje munkáját,
majd azt hangsúlyozta, hogy győzelme esetén a térség falvainak,
váro-sainak fejlődését
pártpolitikai hovatartozástól mentesen kívánja
elősegíteni. A sajtótájékoztatót az ajkai FideszKDNP
pártirodában
tartották az elmúlt napokban.
Fenyvesi Zoltán emlékeztetett, a Fidesz-KDNP

pártszövetség
január
26-án nevezte meg egyéni képviselőjelöltjeit. –
Veszprém megye 3-as
számú körzetében Dr.
Navracsics Tibort indította a Fidesz, akit teljes
mellszélességgel támogatok. Arra bíztatom a
térség polgármestereit,
civil szervezeteit és a választókat, hogy ők is tegyék ezt, hiszen ennek a
körzetnek egy dinamikus
képviselőre van szüksége.
Egy olyan személyiségre,
aki képes előmozdítani
térségünk, vidékünk fejlődését. Tibor hosszú idő
óta része a politikának,
nagy tapasztalattal, tudással bír és egészen biztosan
kiváló képviselője lesz a
választókerületnek- vélte
a leköszönő Fenyvesi. Dr.
Navracsics Tibor megerősítette Fenyvesi Zoltán szavait, mint mondta,
párttársával már nyár óta
együtt dolgoznak, jelenleg
is jó az együttműködés.
Hangsúlyozta, ugyanazt
gondolják a választókerület és a térség jövőjéről, fejlődéséről. – Zoltán rend-

kívül sikeres képviselő
volt, mind a kormányzati
támogatások megszerzésben, mind abban, hogy az
itt élő, együttműködésre
hajlandó falvaknak, városoknak terveket, távlatokat
adjon. Ennek köszönhetően a térség jelentős fejlődésen ment át az elmúlt
években. Az én feladatom ennek a munkának
a folytatása. A fejlesztés
számomra nem politikai,
különösen nem pártpolitikai kérdés. Hajlandóak vagyunk mindenkivel
együttműködni, akik a
térség egészének gyarapodását akarják, akik az
itt élők érdekeit képviselik, számukra magasabb
életszínvonalat és jobb
életkörülményeket akarnak biztosítani. Amen�nyiben bizalmat kapok,
a térség egészét pártpolitikai hovatartozás nélkül
fogom képviselni- ígérte
Dr. Navracsics. A sajtótájékoztatón Tóth Csaba
kistérségi elnök, Lesenceistvánd polgármestere
és Fábry Szabolcs nagyvázsonyi polgármester is

megszólalt. Mindketten
támogatásukról
biztosították Dr. Navracsics
Tibort és hosszan méltatták a leköszönő Fenyvesi
Zoltán képviselői tevékenységét, eredményeit.
Végül Fenyvesi Zoltán
válaszolt arra az újságírói
kérdésre, hogy miért nem
őt indítja a Fidesz, ha valóban sikeres négy év áll
mögötte. – Egy olyan választókörzetben vagyunk,
ami mindig is billegő
körzetnek volt kikiáltva,
ahol mindig kemény volt
a küzdelem. 2015-ben
és 2018-ban is nagy csata volt és 2022-ben még
inkább így lesz. Azt gondolom, hogy csak néhány
szavazaton múlik majd a
győzelem. A Fidesz célja,
hogy olyan jelölt induljon,
aki a lehető legtöbb szavazatot tudja megszerezni, Dr. Navracsics Tibor
a Fidesz és saját meglátásom szerint is ilyen jelölt.
Korábban 47 százalékkal
nyertem, most lehetséges,
hogy ez a szám kevés lenne a győzelemhez…
/Írás, fotó: tl/
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A járdányis Alex fuvolajátéka
ezüstöt ért a regionális versenyen

Kézműves játékával aratott országos sikert

Alexnek nem ez az első sikere zenei versenyen Fotó: isk
Király Alex, a Tapolcai
Járdányi Pál Zeneiskola tanulója a napokban
ezüst minősítéssel tért
haza a Veszprémi Regionális Szűcs József Fafúvós Versenyről, ahol
a zongorakísérője Király Emőke Mária volt.
A „Fúvóskultúráért Alapítvány” és a veszprémi
Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola által
meghirdetett regionális hangszeres versenyt,
fuvolát, klarinétot, szaxofont tanító pedagógus kollégák figyelmébe
ajánlották, majd január
27-én csütörtökön klarinét és szaxofon szakon, 28-án fuvola szakon rendezték meg. A
rendezvényt a korábbiakhoz hasonlóan azzal
a céllal hozták létre a
szervezők, hogy lehetőséget adjanak a növendékeknek a szereplésre,

illetve a tanárkollégák
megismerjék egymást
és egymás munkáját. A
versenyen a környező
megyék zeneiskoláiban
tanuló növendékek vehettek részt különböző korcsoportokban. A
műsor szabadon választott művekből állt, amelyet kotta nélkül kellett
előadni a fiataloknak,
kivéve a középiskolai
korcsoportokban, ahol
az egyik művet kottából
is játszhatták az indulók.
A növendékek teljesítményét négytagú zsűri
értékelte arany, ezüst,
bronz fokozattal minősítve a produkciókat.
Alexnek egyébként nem
ez az első zenei verseny
sikere, hiszen tavaly télen a X. Országos Jeney
Zoltán Fuvolaversenyen
ért el szép eredményeket, hajszállal lemaradva
az országos döntőbe jutástól. /tl/

Stratégiai érzéket fejlesztő, középkort idéző
faragott társasjátékom
országos
elismertségre tett szert- adta hírül
büszkén Fraller Benedek
saját facebook oldalán. A
tapolcai fiatalember január 25-én, a Vándorlegény Országos Gyermek
és Ifjúsági Népi Kézműves pályázat fináléjában,
a Debrecenben megrendezett országos kiállításon, saját készítésű fa
játékával aratott sikert.
A szakmai zsűri előkelő
2. helyezéssel jutalmazta
a fiú kreatív, népi kézműves hagyományokon
nyugvó alkotását. Benedek a Közép-Magyarországi és dunántúli regionális fordulón elért első
helyezését tudta országos sikerre váltani- tudtuk meg.

Fraller Benedek Fotó: fb
– Hatalmas öröm ez számomra, de a munka nem
áll meg! Továbbra is folytatom alkotói tevékenységemet,
remélhetőleg
továbbra is kreatívnál-

A zsűri értékelte a fából készült játékban rejlő kreatív
alkotói munkát
Fotó: facebook
kreatívabb ötletekkel- ígéri az alkotó. Fraller Benedek oktatóinak is hálás
a sikerért, köztük tanárának, Berta Józsefnek, akitől népi kézművességet
és fafaragást tanult, de
Váraljai Péternek is, aki
mesterként segítette a különleges és szép játékszer
elkészítése közben. A XIV.
Vándorlegény Országos
Gyermek és Ifjúsági Népi
Kézműves Pályázattal a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza, a debreceni Kézműves Alapítvány,
a Debreceni Művelődési
Központ és Ifjúsági Ház,
valamint az Örökség
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Népművészeti
Egyesület teremt lehetőséget a Magyarországon
és az ország határain túli
magyar
nyelvterületen
élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel
foglalkozó fiataloknak a

bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. A
pályázatot 35 évnél nem
idősebb fiatalok, általános
és középiskolai diákok
számára hirdetik meg évről-évre, várják az adott
néprajzi tájegységre jellemző formavilág és díszítőelemek felhasználásával
készített alkotásokat. A
pályamunkák természetes
anyagokból (textil, agyag,
szalma, csuhé, vessző,
gyöngy, fa, bőr, tojás stb.)
hagyományos technikával
készített gyermekjátékok
és használati tárgyak lehetnek. A Debrecenben
megrendezett
országos
kiállításon a bíráló bizottság szakáganként és korcsoportonként, az alkotóközösségeknek és egyéni
alkotóknak I., II., III. helyezéseket és különdíjat
adományozotttudtuk
meg. /tl/

Elismerés a Széchenyi igazgatójának- “A diákok személyes
problémáikkal is bármikor fordulhattak hozzá.”
A ‚‚Baptista Szeretetszolgálat Köszönet Érem” díját idén Szollár Gyula, a
Széchenyi István Baptista
Technikum,
Szakképző Iskola és Gimnázium
igazgatója vehette át- adta
hírül a Baptinfo januári
száma.
A Baptista Szeretetszolgálat Elnöksége minden
évben elismeri és megköszöni azoknak a munkatársaknak a kiváló szakmai
és áldozatos tevékenységét,
amelyet a szeretet jegyében
végeznek a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott oktatási intézményekben. Az elismeréseket Dr.
Szilágyi Béla, a Baptista

Szeretetszolgálat elnöke és
Durkó István, a Magyarországi Baptista Egyház mis�sziói igazgatója személyesen adta át a díjazottaknak.
A méltatás szerint, “Szollár
Gyula 1984 óta megszakítás nélkül a Széchenyi
iskolában, illetve jogelőd
intézményeiben dolgozott.
Öt éves gyakorlatvezetői
és tizenöt éves igazgatóhelyettesi beosztást követően 2010-től az intézmény
igazgatójaként kiváló vezetője volt az iskolának.
Ennek köszönhetően a tanulói teljesítmény minden
területen meghaladta az
országos átlagot, a diákok
a szakmai versenyeken
folyamatosan kimagasló-

an szerepelnek. Mindig a
munkapiaci és tanulói igények figyelembevételével
alakította a képzési szerkezetet, szisztematikusan
irányította, felügyelte a
mindennapi munkát megkövetelve a pontosságot,
tervszerűséget és tanulóközpontúságot.
Vezetői
munkájával párhuzamosan
aktívan korrepetált; matematikából, fizikából, szakmai tárgyakból felzárkóztató egyéni és kiscsoportos
foglalkozásokat, érettségi
felkészítőket tartott. Leginkább így tudott személyes segítséget nyújtani
a jellemzően hátrányos
helyzetű tanulóknak, de
személyes problémáikkal

Szollár Gyula írói vénával is értékeket közvetít Fotó: tl
is bármikor fordulhattak
hozzá. Pedagógiai elveinek fontos lenyomatai az
„Ezek a pimasz kamaszok”
és a „Találkozások” címmel megjelent könyvei,

amelyek a barátság, szerelem, kitartás, tisztesség és
a megbecsülés fontosságát
közvetítik kamasznak, felnőttnek egyaránt.”
/tl-forrás: Baptinfo/
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Nem nyújtott segítséget az áldozatnak

Csak sorompót hajlított,
a vonatot megúszta a futár
Szerencsére nem kellett
az életével fizetnie a figyelmetlenségéért annak
a
gépjárművezetőnek,
aki február 2-án négy óra
előtt néhány perccel a piros jelzés ellenére a vasúti sorompónak hajtott
Tapolca külterületén, a
laktanya utáni átjáróban.

Egy futárszolgálat dobozos autójának vezetője követte el a rendkívül veszélyes közlekedési vétséget.
Megtudtuk, a csapórúd
már elindult lefelé, amikor a sofőr a piros jelzést
figyelmen kívül hagyva
nekiment és félig ereszkedett állapotában elhajlította azt. Az érkező

vonattal szerencsére nem
ütközött a szabálysértő.
A vétkes autóst legfeljebb
közlekedési vétségért bírságolhatják meg, illetve
köteles megtéríteni a vasútnak okozott anyagi kárt.
Hivatalos helyről nem
megerősített információink 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 másodperce villogott a piros jelzőfény, hiszen a csapórúd
csak nagyjából ennyi idő
elteltével kezd leereszkedni. /tl/

Rendőrkézen – Térfigyelő
kamera rögzítette a tetteseket
Elkeserítő látvány fogadta január 28-án hajnalban a tapolcai piacfelügyelőt. A csarnok
bejáratánál lévő épületek burkolatát, és az ott
lévő, az üzletekhez tartozó kültéri bútorzatot
ugyanis az éjszaka folyamán valakik súlyosan és
szándékosan megrongálták.

A kár – mint azt megtudtuk- nagyjából félmillió forint. A tetteseknek
azonban nincs akkora szerencséjük, hogy megús�szák a történteket, hiszen
a helyszínen térfigyelő kamerarendszer működik,
ami nagy segítség volt a
felderítésben- árulta el
Róth László.
A Tapolcai Piac- és Vásárcsarnok
felügyelője
lapunknak
elmondta,
hogy hajnali négy órakor
szembesült az este egy és
két óra között lezajlott
bűncselekmény következményeivel. – A könyöklőasztalok 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 zajokra, kihívták a rendőröket, de a tettesek addigra
már felszívódtak. – Részben 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 éjjel a Gösser Sörözőből indult el, ahol már korábban
összetörtek egy asztalt. A
bútor maradványait magukkal vitték és a piac
irányába dobálták, később
folytatták a pusztítást a
vásárcsarnok
bejáratánál….- árult el részleteket
az este történtekről Róth
László piacfelügyelő. /tl/

Egy póráz nélküli kutya
támadása súlyos következményekkel járt Tapolcán. Az agresszíven
viselkedő terrier gazdáját, nem jogerősen, most
két év börtönre ítélték.
Korábbi
bűncselekményeit felfüggesztett szabadságvesztéssel
megúszó H. N. T. póráz
nélkül sétáltatta szürke
staffordshire
terrierjét 2019 július elsején a
Déli Városkapu Parkban.
A kora délutáni órákban érkezett a patakhoz
kocsival egy hölgy, aki
mozgásában korlátozott
németjuhászát hozta magával. Amikor az idős eb
leugrott a hátsó ülésről,
nem várta meg míg gazdája ráteszi a pórázt, hanem elindult a parkba. A
31 éves vádlott négylábúja észrevette, hogy társa
érkezett, ezért odafutott
hozzá. Csakhogy a nő attól tartott, hogy az idegen
eb megtámadja az övét,
ezért a két négylábú közé
lépett, majd sajátjára rátette a pórázt. Ekkor a terrier a jobb térdét hátulról
megharapta. Ezt követően a vádlott kutyája meg-

lökte pórázon tartott vetélytársát, amely beleesett
a patakba magával rántva
gazdiját. A terrier még
ekkor sem hagyott fel a
támadással, ő is vízbe ugrott. Az odaérkező H. N.
T. végül is pórázt tett kedvencére, majd otthagyta 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 nyújtott neki segítséget. A férfi
még aznap elvitte kutyáját állatorvoshoz, akitől
védőoltást és chipet kapott, majd testvére nevére regisztráltatta az ebet.
A Tapolcai Járásbíróság
gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége,
valamint segítségnyújtás
elmulasztásának bűntette
miatt a vádlottat két év
börtönre ítélte. Kimondták, a férfinek korábban
felfüggesztett két évi szabadságvesztését
utólag
kell letöltenie. A döntés
ellen a vádlott és védője
fellebbezett. (n. g.)

GOSZTOLA
BRIGITTA

A
Maslow-piramis
második szintjén a
biztonság iránti igényünket kívánjuk kielégíteni.
Ide tartozik, hogy legyen a fejünk fölött fedél, ahol otthon, védett
helyen érezhetjük magunkat, 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 megfigyelheted, 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 regény, ugye? Nagyon
sokan leragadnak ezen
a szinten és átformálják 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 életen át a második lépcsőfokon, megfosztva
magukat a teljes élettől!

2022. február 11.

Tapolcai lett a szövetségi kapitány
A Magyar Vívó Szövetség
elnöksége az e célra kijelölt bizottság segítségével
értékelte a szövetségi kapitányi, illetve a válogatott edzői posztokra beérkezett pályázatokat, és
meghozta a döntéseket.

“A párizsi olimpiáig, pontosabban 2024. december
31-ig szólnak azok a megbízatások, melyekről közelmúltbeli ülésén döntött a
Magyar Vívó Szövetség elnöksége. Csampa Zsolt elnök vezetésével a legutóbbi
összejövetelen fogadták el
a pályázatok kiírását, illetve meghatározták azt a hét
tagú testületet (a szakmai
bizottság elnöke, a három
fegyvernem és a kerekes
székesek szakmai bizottságának első embere, a
budapesti, illetve a vidéki szövetség képviselője),
amely a beérkezett pályázatokat elbírálta. Mindezek alapján hozta meg
határozatát az elnökség.
Örömtelien sok beadvány
érkezett, és az eredmények
mindenféle kommentálása
nélkül egyetlen adalékot
szeretnénk
hozzátenni:
az eddigi szövetségi ka-

A decemberi szezonzáró
után nem várt nehézségekkel találta magát szemben
a Szent Benedek Röplabda
Akadémia. Az Extraligás
csapat játékosai közül az
ünnepi időszakban többen
is elkapták a koronavírusfertőzést, így akadt olyan
edzés, ahol 6 játékos tudott
csak részt venni. A szigorú
COVID-protokoll betartásával, orvosi ellenőrzés
mellett a Nyíregyháza elleni Magyar Kupa elődöntőre
már többen is visszatérhettek és ha nem is a legjobb
erőben, de hatalmas szívvel sikerült kiharcolniuk
a döntőbe jutást. -Ez egy
olyan álom beteljesülése,
amiben talán én sem mindig hittem az itt eltöltött
öt év alatt. A vezetőség viszont az első perctől kezdve
hitt benne és azt az utat járta, ami idevezetett. Büszke
vagyok, hogy ezt az egész
folyamatot végigélhettem
és örömöt szerezhettem
a szurkolóknak és a bala-

V Í VÁ S

Boczkó Gábor az új szövetségi kapitány Fotó: hunfencing.hu
pitány, Udvarhelyi Gábor
egészségi állapota miatt
nem nyújtotta be pályázatát.” – olvasható a Magyar
Vívó Szövetség hivatalos
közleményében A következő szakemberek kinevezéséről döntött az elnökség: Szövetségi kapitány:
Boczkó Gábor, férfi kard
vezetőedző: Decsi András, junior férfi kard keretedző: Neuhold Sándor,
kadet férfi kard keretedző:
Kósa Miklós, női kard vezetőedző: Gárdos Gábor,
junior női kard keretedző:
Gulácsi Ferenc, kadet női
kard keretedző: Kovács Laura, férfi párbajtőr vezetőedző: Dancsházy-Nagy Ta-

Tapolcán csapnak össze
A Szent Benedek Röplabda Akadémia és a Vasas
Óbuda kevesebb, mint egy
hónappal a kupadöntő
előtt Tapolcán is megmérkőzik egymással, a női
röplabda Extraligában.

TAP

SPORT

tonfüredieknek- mondta
a döntőbe jutás után Fáth
Kinga, aki öt éve az élvonalbeli Kaposvártól igazolt
Balatonfüredre és lépdelt
előre a klubbal együtt. Január végén az Extraligában
is folytatta a küzdelmeket
a csapat. Az ellenfél kérésére a Vasas-Óbuda elleni
meccset elhalasztották, így
a tervezettnél egy héttel
később az MTK ellen idegenbeli meccsel folytatódott a bajnokság. A 3:1-re
megnyert, küzdelmes mérkőzés után hat nappal már
hazai pályán volt jelenése a
lányoknak, és a DVTK elleni meccset is az esélyeknek
megfelelően megnyerték.
A sors úgy hozta, hogy az
elhalasztott Vasas-Óbuda
elleni bajnoki mérkőzés-

más, junior férfi párbajtőr
keretedző: Borosné Eitner
Kinga, kadet férfi párbajtőr
keretedző: Peterdi András, női párbajtőr vezetőedző: 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 keretedző: Szabó István, női
tőr vezetőedző: Feczer Viktor, junior női tőr keretedző: Kiss Tibor, kadet női
tőr keretedző: Fekete Gábor. A kinevezettek megbízatása február elsejével
indul. /hg/
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Közös edzést tartottak
a tollaslabda olimpikonnal
A Magyar Tollaslabda
Szövetség
országjáró
turnén népszerűsíti a
sportágat, így a Bárdos
Lajos Általános Iskolába
is ellátogattak, ahol Krausz Gergely többszörös
magyar bajnok, olimpikonnal találkozhattak a
Tapolcai Tollaslabda és
Fallabda SE sportolói.
A tavaly ősszel visszavonult, 23-szoros magyar
bajnok Krausz Gergely
tervezett látogatásainak
célja a hazai legaktívabb
klubokkal történő személyes
kapcsolatteremtés,
illetve az utánpótlás-nevelő munka motiválása,
megismerése. -Nagy megtiszteltetés érte a tapolcai
tollaslabdázó gyerekeket a

Magyar Tollaslabda Szövetség jóvoltából, hiszen
az első magyar férfi olimpikon tollaslabdázó, Krausz Gergely látogatott meg
bennünket.
Lehetőségünk volt beszélgetni és játszani vele. Lestünk tőle néhány mozdulatot és egy kis lábmunkát.
Gergő nagyon szimpatikus fiatalember. Jókedve,
közvetlensége, profizmusa
példamutató. Több órán
keresztül bírta köztünk a
gyűrődést. Civil életében
is kívánunk neki sok sikert. Még egyszer, köszönjük Gergő! – fejezte ki örömét Gyarmati Zoltánné az
egyesület nevében. A találkozón Tapolca minden
iskolája képviseltette magát. /hg/

RÖPLABDA

nek az új időpontban már
egy különleges „rangja is
lett”. A csapatok táblázaton
elfoglalt helyezése alapján
is a szezon egyik rangadójára készül a balatonfüredi
csapat, de néhány napja már az is biztossá vált,
hogy március 12-én ez a
két csapat vívja a Magyar
Kupa döntőjét. Ősszel, a
Vasas ellen idegenben 3:2re 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 Rendezvénycsarnokban, melyet
védettségi igazolvánnyal
ingyenesen nézhetnek meg
az érdeklődők. /hg/

A röplabdázók már hétvégi edzéseiket is városunkban
tartják
Fotó: SZBRA

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

Győztes Minimanók
A Kazinczy Ferenc Tagintézmény
tornatermében látták vendégül
Szombathely, Zalaegerszeg és Zalakaros kosaras csapatait a Tapolcai
Minimanók.

Mint azt Molnár Lajos
edzőtől megtudtuk, a
sorsolásnak köszönhetően a sportiskola alakulatával játszották első
mérkőzésüket a döntőbe
jutásért.
-Jól sikerült a villámrajt,
melyet egy egálos második negyed követett.
Majd a harmadik negyed
kisebb hullámvölgye után
a negyedik játékrész huszáros hajrának köszönhetően végül 18 ponttal
nyert csapatunk. Tapolcai
Minimanók – Sportiskolás Lányok U11 60:42.
Pontszerzők: Mészáros
Blanka 21, Gelencsér Benedek 13, Betleni Zsombor 11, Ujvári Jázmin
5, Molnár Sára 3, Bibor
Zorka 2, Mészáros Lehel

2, Varga Jázmin 2, Herczeg Patrik 1. A második
mérkőzésen a Zalakarost
60:17-re legyőző zalaegerszegi csapattal mérhettük össze tudásunkat.
A döntőben folyamatosan vezetve és a különbséget a negyedik negyed
elejéig növelve, végül 35
pontos győzelmet szerzett csapatunk. Tapolcai
Minimanók – Ricsilla
Rakéták 64:29. Pontszerzők: 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 végeztek. /hg/
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Adomány Keszthelyre

A keszthelyi Premontrei Középiskola számára, az ápoló képzéshez adott át a Rig Lajos országgyűlési képviselő közreműködésével beszerzett kórházi ágyakból a
tapolcai városvezetés. - A tanintézményben folyó képzés reményeink szerint enyhít a jövőben az égető egészségügyi szakember hiányon- mondta Dobó Zoltán, aki
külön köszönet mondott Dr. Dorner Mária doktornőnek a közreműködéséért és Balogh Csaba igazgatónak
a szíveslátásért.
Fotó:helyszíni felvétel

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. éves munkatervének
megfelelően, közterület karbantartási munkákat végez, február 14-től az időjárás függvényében a Pacsirta, Vajda János,
Fenyves, Halastó utcákban.
A karbantartási munkák magukban foglalják az érintett utcák, 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 munkavégzés kezdete előtt egy nappal kerülnek kihelyezésre.
Kérjük, az utcán parkoló autók tulajdonosait, hogy a tájékoztató táblákon jelzett időpontok tartamára, tegyék szabaddá
az érintett útszakaszokat.
A fentiekben ismertetett munkákkal kapcsolatos kéréseikkel
közvetlenül fordulhatnak:
Takács Gábor önkormányzati képviselőhöz (telefon:+36703762020, e-mail: takacs.gabor@tapolca.hu)
Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. (telefon:+3687730429,
e-mail: csellehaz@csellehaztapolca.hu).
Köszönjük türelmüket és segítő
közreműködésüket!
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