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A szabadságharc helyi
emlékhelyeinek koszorúzásával, katonai hagyományőrzők bemutatójával, népzenével, térzenés
fáklyás felvonulással, a
polgármester ünnepi gondolataival, végül iskolai
emlékműsorral tisztelgett
a város az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
szellemisége előtt a jelentős történelmi esemény
174. évfordulóján, március 15-én, kedden.
Az ünnepi program hagyományőrző lovas felvonulással indult a Kisfaludy utcából a Kossuth
utcán keresztül a Fő térre,

ahol a Nyirettyű népzenei
együttes Kossuth nótájára
sorakoztak fel a történelmi ruhákba bújt hagyományápolók, a Radetzky
Huszár Hagyományőrző
Egyesület lovasai, a Tapolcai Lovasklub tagjai és
a Gyulaffy László Hagyományőrző Lovas Bandérium vitézei. Ez utóbbiak
szablyavívó párbajjal és
hangos díszlövéssel is megörvendeztették a tapolcai
ünneplőket. Az Egységben
Tapolczáért egyesület tagjai Bertalan Csaba, Puskás
Ákos és Tölgyes Zsolt, illetve Podányi Tibor, az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület Tapol-

ca és Környéke Bányászati
Hagyományápoló Egyesülete nevében a fő utca épületein elhelyezett Kossuth
és Petőfi domborműveknél
koszorúztak. Később a régi
temetőben Miltényi József
huszárkapitány
sírjánál,
majd az Alsó-tóparti panteon falnál, Török János
honvéd alezredes és Török
Antonius Flórián honvéd
százados emléktáblájánál
már a helyi pártok, civil
szervezetek, hagyományőrző társaságok képviselői
is fejet hajtottak. Tapolca
önkormányzatának képviseletében Dobó Zoltán polgármester és Dr. Iker Viktória jegyző koszorúzott, az

ellenzéki pártok koszorúját
Rig Lajos és Sibak András
helyezte el mindkét helyszínen. A Veszprém Megyei
Kormányhivatal Tapolcai
Járási Hivatala nevében
Szabóné Szakács Judit hivatalvezető hajtott fejet.
Az Egységben Tapolczáért
Egyesületet Pass Sándor
és Puskás Ákos képviselte.
A Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium
Csobánc Váráért Alapítvány nevében Németh
Gyula és Hangodi László
helyezte el a megemlékezés
koszorúját. ...folytatás a 4.
oldalon 1848/49 szellemisége és hősei előtt tisztelgett
Tapolca címmel...

A tapolcai
sport ünnepe
Immár 14. alkalommal
ünnepelhette a közönség a városnak dicsőséget szerző sportolókat a
Csermák József Rendezvénycsarnokban március
12-én. A legjobb sportoló díj tulajdonosa, Juhász Judit, a TVSE Sakk
szakosztályának sakkozója lett. Tapolca Város
Önkormányzata
pedig
„Tapolca Városért” kitüntetést adott át Siklósi
Gergely párbajtőrözőnek.
...Cikkünk a 7. oldalon...

1848/49 szellemisége és hősei
előtt tisztelgett Tapolca
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LCAI ÚJSÁG

Az országgyűlési választás helyi jelöltjeinek bemutatkozása

Rig Lajos
Tisztelt Tapolcaiak!
Talán be sem kell mutatkoznom, hiszen képviselői munkám előtt közel 30 évet dolgoztam a
tapolcai kórházban és a
mentőknél, ezért többen
aneszteziológiai szakas�szisztensként, mentőápolóként ismerhettek meg.
Az itt élők bizalmának köszönhetően 2015 óta képviselem a tapolcaiakat az
Országgyűlésben. Eddigi

Takács Lajos
Képzelt riport Takács Lajos
független országgyűlési képviselő jelölttel, ami ebben a
formában soha nem készülhetett volna el!Újságíró: Miért döntött úgy, hogy elindul
a választásokon?Takács Lajos: Csak hozom a 2018-as
formámat. Akkor is elindultam, több mint ezer szavazatot szereztem. A parlament
egyik ellenzéki frakciójának
alkalmazottja lettem és 6
évet el is töltöttem a parlamentben. Újságíró:Hogy telt
ez a hat év?Takács Lajos:
Ingáztam a Balaton és Budapest között, aztán az ellenzék
bejelentette a közös indulást
a kommunistákkal és a nácikkal, amit már gyanakvással fogadtam! Az előválasztás
közben világossá vált, hogy a

873 indítványommal és 182
felszólalásommal, a Népjóléti bizottság alelnökeként
elsősorban az egészségügyi
és szociális dolgozók, illetve a helyiekáltal megnevezett problémákat tolmácsoltam a döntéshozók felé.
Politikai
ellenfelemmel
ellentétben én nem 160
kilométerre élek, hanem
helyi lakosként, tapolcai
édesapaként minden nap
tapasztalom, melyek a térségünk főbb problémái.
Mivel képviselői munkám
mellett rendszeresen vállalok önkéntes szolgálatot a
mentőknél, így elsőkézből
látom az egészségügyi
rendszer hiányosságait.
A Fidesz által megszüntetett tapolcai kórház hiánya,
a mentők megnövekedett
futásideje, a végeláthatatlan
várólisták valamennyi tapolcai lakost érinti.
Átfogó egészségügyi programra van szükség, mely-

nek első lépése, hogy a
tapolcaiak visszakapják a
kórházukat, 30 ággyal működő belgyógyászattal, 5
ágyas sürgősségi osztállyal,
CT-vel, illetve sebészeti
osztállyal!
Az egészségügy helyzetének javítása mellett a
tapolcai
városvezetéssel
közösen kiemelt céljaink
abelterületi utak és járdák
javítása, a déli városrészben felszínre törő karsztvíz
kezelése, a Barackos városrész közműfejlesztése, a város világításának újra tervezése, a strand fejlesztése,
a közbiztonság javítása és a
házi segítségnyújtás bővítése. Mivel több ezer család
nem tud élni a családtámogatásokkal, miközben
az ingatlan- és albérletárak
az egekben, ezért olyan
lakás és bérlakás felújítási
program szükséges, ami a
leginkább rászorulóknak is
segítség!

Sajnos rossz gazdája az állam az iskoláknak, az önkormányzatok pedig finanszírozás hiány miatt nem
tudják önerőből korszerűsíteni az óvodákat, ezért állami és EU-s támogatásból
átfogó intézmény felújítási
programra van szükség!
Mivel a gyermekeimet is itt
nevelem, a saját személyem
a garancia arra, hogy nem
csak szavazatokért ígérgetek, hanem valóban célom,
hogy közösen tegyünk a
városért, az itt élőkért.
Két egymást metsző vonal.
Egy szavazat április 3-án.
Ennyin múlik a jövőnk.
Csupán ennyivel hozzájárulhat Ön is egy élhetőbb
Magyarországhoz, Tapolca
biztonságos jövőjéhez.
A történelem most születik, és mi vagyunk akik
írjuk!

hat pártnak együtt csak an�nyi a politikai üzenete, hogy
„Váltsuk le az Orbánt!” és
ezt elég kevésnek tartottam.
Újságíró: Hová tűnt az előválasztás után két hónapra.
Takács Lajos:Mondhatnám,
hogy elvonultam megfejteni, hogy miként szúrhatták
el ennyire! A körzetünkben
az MSZP és a DK megsemmisült, Dobrev leszerepelt,
Gyurcsány őrjöngött, a
JOBBIK embere egyetlen
jelöltként nyerte a saját előválasztását! Matekoztam!
Az ellenzék nyomorúságos
állapota miatt lehet, hogy
Navracsics nyer? Vagy működni fog az, ami eddig soha,
összeadódnak az ellenzéki
szavazatok és az emberarcú
volt JOBBIKOS nyer? Aztán
beütött ebben a káoszban a
Márki-Zay effektus! Ez lett
a baloldal igazi tragédiája.
Újságíró: Tehát ebbe a tragikomédiába bele illett a
Lajos beszól?Takács Lajos:
Egy lazább, újhullámos stílus szerintem közelebb áll a
fiatalokhoz! Abban bíztam,
ha megjelenek a közösségi oldalakon, akkor inkább
hozzám kötik a politikát.
Beszóltam politikusoknak,
szórólapoztam, majd egy
kapolcsi
választópolgár
megkérdezte a kerítésnek
dőlve „Ha ilyen hangosan

zörögnek azok a befőttesüvegek a kocsijába, miért
nem indul el inkább maga
a választásokon? Magára
szavaznék!” Döntöttem! Indulok! Újságíró:Ezért aztán kirúgták a pártjából és
a parlamentből!Takács Lajos: Nem! Nem akartak kirúgni, mert az kellemetlen
kampány témává válhatott
volna. De mivel megírták az
országos lapok és az online
hírportálok is, kérték hogy
függesszem fel a tagságom!
Vagy lépjek ki magamtól. Kiléptem. Megkönnyebbültem.
Újságíró:Most pedig ezért Fideszes trollnak tartják!Takács
Lajos: Persze! Orbán Viktor
meg egyedül robbantotta ki
az Ukrán-Orosz háborút! A
mai romokban lévő ellenzék nem mondhatja, hogy
„Vállalhatatlanok lettünk!
Magunknak köszönhetjük
a vereséget! Inkább keresik a jövőbeli kudarcuk vélt
vagy valós okait! Több önkritikára volna szükségük.
Újságíró: Az 500 aláírást
sikerült összegyűjtenie, mit
tapasztalt
közben?Takács
Lajos: Nem most csináltam
először, rengeteg helyre becsöngettem, szórólapoztam,
felmatricázott dunsztosüvegeket osztogattam és persze
nyitva tartottam a fülemet!
Meghallgattam a választókat.

Újságíró: Ne mondja, és sok
bölcsességet hallott? Takács
Lajos: Igen! Sőt az egyik ipszilonokba élő tapolcai véleménye az Ajkán is helyinek
számító tapolcai jelöltről fel
is került a legutóbbi szórólapomra. „Miért szavazzak egy
mázlista mentősre, aki több
ezer szavazattal kapott ki a
FIDESZ jelöltjétől a múltkor és utána csak mázlival
csúszott be a parlamentbe!
Ott meg beült a karlengetős
nácikkal egy frakcióba! Most
meg azokkal indul, akik ellen a régi pártja a JOBBIK
alakult.”Újságíró: …és ezek
után szorgalmasan aláírtak
a független jelöltnek, mint a
mesében ugye?Takács Lajos: Dehogy! Azt mondta,
hogy a „Mi Hazánk!” jelöltjére szavaz! Nagy gondban
lehet, mert a jelöltje azóta
eltűnt a szavazó lapról.Újságíró: A visszalépésen nem
gondolkodik?Takács Lajos:
Nem! Most inkább a programommal, a balatoni fejlesztésekkel, a badacsonyörsi
kemping ügyével, a badacsonytomaji pályázatok szabálytalanságaival, a fiatalok
elvándorlásával, a kötelező
oltás elleni fellépéssel, a helyi politikusok korrupciós
ügyeivel, a balatoni szabad
strandok
megmentésével
foglalkozom.

Őszinte megbecsüléssel:
Rig Lajos
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ve Budapesten át egészen
Brüsszelig.

Dr. Navracsics Tibor
Amikor tavaly nyáron a
választókörzetben a FideszKDNP csoportja nekem
szavazott bizalmat, mint
új elnöknek, valamint ezt
követően képviselőjelölté
váltam, úgy éreztem, hogy
visszatértem a gyökereimhez, oda, ahol gyermekkorom legszebb éveit töltöttem. Édesapám a tapolcai
Batsányi János Gimnázium igazgatója volt, egész
családunkkal itt éltünk,
nekem pedig számos kedves élményem fűződik ehhez a térséghez, a balatoni
strandolásoktól a bakonyi
kirándulásokig. Az élet
úgy hozta, hogy a tapolcai
gyermekévek után számos
helyen megfordultam, ahol
különböző területekért feleltem, Veszprémtől kezd-

Sándor Balázs
Sándor Balázs vagyok, a
Magyar Kétfarkú Kutya
Párt képviselőjelöltje a választókörzetben. 21 éves
vagyok, jelenleg a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen
tanulok politológiát végzős
hallgatóként. Ajkán születtem, ott is nőttem fel, iskolákba is oda jártam. Sűrűn
kirándultunk a családdal
a Somlón, a Balaton környékén, és a Bakonyban is.
Annyira szeretem ezt a környéket, hogy akár fel is vásárolnám az egészet. Ehhez
most elkezdtem félretenni.
Ugyanitt oligarchák jelentkezését várom.
2017 óta vezetem az ajkai MKKP-t, azóta építettünk buszmegállót, na-
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turisztikai attrakció, amire bátran lehetne építeni a
jövőben, gondoljunk csak
a gazdag gasztronómiai kínálatra, vagy éppen a
kézművességre. Ezek mind
olyan tényezők, amelyek a
kulcsát jelenthetik annak,
hogy a térség egy szinttel
magasabbra lépjen. Tapolca és Ajka polgármesterével összhangban mindent
megteszek azért, hogy a két
város a térség motorjává
válhasson.

Ez a választókörzet különleges adottságokkal rendelkezik, mind földrajzilag, mind
a társadalmát tekintve. Ös�szesen 60 település tartozik
ide, a tízezres várostól kezdve a pár főt számláló faluig.
Éppen ezért az igények is
változatosak. Én annak vagyok híve, hogy elsősorban
ne a képviselő mondja meg

a polgármestereknek, hogy
miben fog nekik segíteni.
Épp ellenkezőleg, meg kell
hallgatni az igényeket és
problémákat és ezeket megismerve abban kell segíteni
a településeknek, ami valóban az ő életminőségüket
javítja. Ami kifejezetten Tapolcát és a szűkebb térségét
illeti, a turisztikában rejlik
még számos kiaknázatlan
lehetőség. Ehhez viszont
tudatos és jól átgondolt intézkedésekre van szükség.
Például a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére,
hogy a térség még jobban
megközelíthető legyen Budapest irányából, de akár
Ausztria felől is. Aztán ne
feledkezzünk meg a gazdag természeti kincseink
megóvásáról sem. A tanúhegyek védelme nagyon
fontos, kiváltképp azért is,
mert a természeti eróziók
őket sem kímélik. Tudom,
hogy komoly fejtörést okoz
az itt élőknek, hogy nagyobb esőzés után szinte
járhatatlanok lesznek az
utak. Erre megoldást kell
találni, de úgy, hogy közben a természeti értékeket
is megóvjuk. A térségben
jelen van az összes olyan

pozóágyakat,
közösségi
komposztálót. Lehetőséget
teremtettünk
közösségi
paradicsomtermelésre, de
szedtünk szemetet is, padokat újítottunk fel és még
négyszínt is festettünk,
hogy felhívjuk a figyelmet
a töredezett járdákra. 2020ban turisztikai kampánytervet írtunk Ajka Város
Önkormányzatának, hogy
fellendítsük a város idegenforgalmát. Azóta ebből több
elem is megvalósult már.
Határozottan ki merem jelenteni, hogy mi vagyunk az
a párt, akik a legtöbbet teszik
a társadalomért, a közjóért.
Ha egyetértesz a városfelújítással, részvételiséggel, a közösségi cselekvéssel, akkor
szavazz rám, listán pedig
szavazz a Magyar Kétfarkú
Kutya Pártra - az egyetlen
értelmes választásra!
Idén megvan a lehetőség,
hogy ne a rossz és a kisebbik
rossz között kelljen választani. Április 3-án válaszd a
jót! Válassz engem!
Mi hiszünk abban, hogy
nem az ígéretek alapján kell
behúzni az X-et. Ilyen alapon mi is megígérhetnénk
a 16. havi nyugdíjat is. Vagy
lehet elég lenne a 10. havit
is. Megígérhetnénk, hogy
eltérítünk minden második meteoritot. Vagy megígérhetnénk azt is, hogy
bevezetjük a Forintot egész

Európában. Az ígéretek viszont addig jók, amíg ígéretek is maradnak. Ha olyan
jelöltet támogatnál, aki nem
csak dumál, hanem cselekszik is, szavazz rám!
Most, hogy meggyőztelek,
hogy rám szavazz, ki kellene tölteni a maradék helyet.
Összesen 3800 karaktert
lehet írni, és nem szeretnék úgy tűnni, mint akinek
nincs mondanivalója, úgyhogy: jsadfgashpfiewfbuaoi
sejfuweufzgsahdjobrhuehf
blvbzshukmfnipwhuiesfhb
syhdfnwbezsnfévyeufghsíi
ojdfhhrsdfőjsedfjvsdpibghv
redsnfibcdsofjépbz4erufhj n
spdyghfjvnadshugofvuwejfs
nbvdsyuféhnvebuprzgfshca
fuesazufhdshfjenszaujhfbsd
fghewosjfusaejfsenfiesrnfhs
aerjfshjfbeargsfhíygunixvch
rgjéfoegr őhvfriogpdsghovs
őehahfípsjgvosdjfk g.
Most pedig, amit sokszor
ismételnek, igaznak tűnik
alapon:
Örök élet, ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a Parlamentbe! Örök
élet, ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut
a Parlamentbe!Örök élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökken-

tés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök
élet,
ingyen sör, adócsökkentés! Az MKKP bejut a
Parlamentbe!Örök élet, ingyen sör, adócsökkentés!

Amikor véget ért uniós biztosi feladatom, arra készültem, hogy teljes állásban
visszamegyek az egyetemi
katedrára tanítani. Amikor mégis megkaptam a
felkérést, hogy ismét vállaljak szerepet a hazai politikában, azon belül is,
mint Veszprém megye 3.
sz. választókörzetének képviselőjelöltje, meglepett a
felkérés, de ugyanekkora
lelkesedés is elfogott. Ráadásul egy ismerős, szívemhez közel álló térségért
felelhetek. Jól ismerem az
adottságait, az itt élő emberek problémáit és talán
mondhatom, hogy ezek
megoldására is lenne válaszom.

Sok helyi polgármesterrel és itt élő lakossal beszélgettem, ők pedig nem
voltak restek megosztani
véleményüket, igényeiket
lakhelyükkel kapcsolatban.
Ezek a beszélgetések sokat
segítenek a munkámban
és abban, hogy hatékonyan
tudjak dolgozni azért, hogy
az itteni mindennapos élet
még egyszerűbbé és komfortosabbá váljon. Hogy
csak egyet említsek, ilyen
például az állandó révfülöpi
mentőállomás kialakítása.
Ezt azért nem sorolnám
a programpontjaim közé,
mert itt az építkezés már elindult, de hasonlókra még
lehet számítani.
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Szavazatszámlálókat
választott
a képviselő-testület
A szavazatszámláló bizottságok 45 tagjának és
21 póttagjának megválasztása volt az egyetlen
napirendi pontja Tapolca
Város Képviselő-testülete március 10-i rendkívüli nyílvános ülésének.
A szavazatszámláló bizottságok tagjai legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt
tesznek a polgármester
előtt, jogaikat ezt követően gyakorolhatják.

Előzetesen az Ügyrendi
Bizottság
megtárgyalta
és teljes egyetértésben
elfogadásra ajánlotta a
szavazatszámlálók megválasztásról szóló előterjesztést, amelyet később a
képviselő-testület is egyhangúlag támogatott. Az
előterjesztésben a konkrét
nevek mellett, megválasztásuk kritériumai is szerepelnek. Eszerint a helyi
szavazatszámláló bizottságnak kizárólag tapolcai
lakcímmel rendelkező, a
központi névjegyzékben
szereplő olyan választópolgár lehet tagja, aki az
országgyűlési képviselők
választásán jelöltként indulhat. Ugyanakkor nem
lehet tagja képviselő, alpolgármester,
jegyző,
másik választási bizottság tagja, választási iroda
tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és
szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd
altiszt-jelölt,
tényleges
szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt. Nem lehet a
bizottság választott tagja
az előzőekben foglaltakon
túl valamely párt tagja, a
választókerületben jelöltet
állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben
induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti
központi államigazgatási
szervvel vagy a választási
bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati
szolgálati jogviszonyban,
politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy
más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy a közalkalmazott
kivételével. /tl/
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1848/49 szellemisége és hősei előtt tisztelgett Tapolca
...Folytatás a címoldalról... vitéz Német Zsolt, a
Magyar Csendőr Bajtársi
Egyesület koszorúját helyezte el az emlékhelyeknél. A Rákóczy Szövetség
nevében Bányai Barbara
és Kardos Marcell hajtott
fejet. A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület koszorúját Nacsa
Ferenc helyezte el. A Tapolcai Nőklub Egyesület
nevében Bálint Györgyné
és Varga Károlyné koszorúzott. A Tapolcai Városszépítő Egyesület nevében
Horváth Lászlóné és Süle
Zoltán tisztelgett a tapolcai
szabadságharcosok
emlékművei előtt. A Vállalkozók Területi Ipartestületét Vörös Béla és Kiss
József képviselte. A Városért Egyesülettől Boczkó
Gyula és Peszleg Sándor
koszorúzott, a Fidesz
helyi pártszervezetének
koszorúját Zsigó Balázs,
Horváth Ernő és Horváthné Somogyi Ildikó helyezte
el a Miltényi sírnál és a tóparti emléktábláknál egyaránt. A Miltényi sírnál elhangzott a huszárkapitány
egyik leszármazottjának,
Miltényi Gábrielnek a tapolcaiakhoz intézett üzenete is: Tisztelt tapolcai
polgárok! Ezúton szeretném a Miltényi család nevében megköszönni mindazt a szeretetet, időt és
odaadást, amivel Miltényi
József emlékét ápolják,
ápoljátok. Pár nappal korábban Miklós bátyám és
családja szintén hozott
egy koszorút, hogy ha ma
testileg ugyan távolból, de
szívünkben Önök mellett
emlékezzünk.
Küldöm

hálával teli tiszteletemet,
és köszönetemet minden
megjelentnek és emlékezőnek, aki ma eljött, vagy aki
gondolatban itt van, hogy
minden, a szabadságért
és a hazáért küzdőre és
ezekért elhunytakra gondoljon. Kívánom, hogy ne
kelljen több életet háborúban elveszíteni a szabadságért, és a hazáért, hanem
sikerüljön békében leélni a
következő napokat és éveket, évtizedeket. Köszönettel, barátsággal: Miltényi
Gábriel
A koszorúzási szertartás
befejezéseként, a Gyulaffy
vitézek elmaradhatatlan,
látványos, egyben fülsiketítő ágyúlövése idézte
meg a magyarság történelmi harcait, illetve adott
jelet a hősök tiszteletére
elindult fáklyás felvonuláshoz. A hagyományőrző
lovasokkal, illetve a Péni
Béla vezette Tapolcai Ifjúsági Fúvósokkal az élen a
Batsányi utcán, a Fő-téren
és a Kossuth utcán keresztül vonultak a tapolcai
ünneplők, útjuk végül a
Kisfaludy utcában, a Tamási Áron Művelődési
Központ előtt ért véget.
A megemlékezések este
fél héttől a TÁMK falain
belül folytatódtak, ahol
elsőként Dr. Navracsics
Tibor kormánybiztos jelentette be a helyi Petőfi
Klub elindulását (mellyel
külön cikkben írunk az 5.
oldalon). Dobó Zoltán ünnepi beszédének középpontjába a szabadságharc
hősei iránti tiszteletet és a
magánérdeket és félelmet
háttérbe szorító áldozatvállalást állította . Kérte,

A Gyulaffy vitézek ágyúlövése idézte meg a magyarok történelmi harcait
“…keressük meg azokat a hősöket, akiket egy
egész életen át hordozhat
az ember a szívében és a
lelkében!”… – A 48/49es szabadságharcot egy
nemzet vívta, de a nemzet
egyénekből áll, akik közül
néhányak tetteit, cselekedeteit legendák övezik,
hősként tekint rájuk a
magyarság… A becsvágy
és a közösség érdeke, az
érvényesülés igénye és
kötelességtudat
között
van választási lehetőség
és minden esetben komoly következményekkel
jár- fogalmazott a polgármester, aki a kor később
legendává vált köztörvényes bűnözőjének, Rózsa
Sándornak népi hőssé
válását állította szembe a
magyarság valódi hőse-

ivel, akik a nemzet hívó
szavára, nagyon komoly
kockázatot vállalva álltak
be a honvéd seregbe. –
Nekik volt mit veszíteniük, biztosak lehetünk abban is, hogy nagyon féltek,
de legyőzve a félelmüket,
a közérdeket, a nemzet,
a szabadság ügyét, hitüket és családjukat mégis
előbbre sorolták, mint
egyéni érdekeiket- hangsúlyozta Dobó Zoltán, aki
beszédének
zárásaként
arra kért mindenkit, hogy
keresse meg személyes
életében, családja, ismerősei körében azokat az
embereket, akikre hősként tekinthetnek, akik
képesek áldozatot hozni
a közösségért, akik megtestesítik az 1848/49-es
forradalom és szabad-

Fotó: tl

ságharc szellemiségét. A
polgármesteri beszédet
a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény
8.a és 7.b tanulóinak ünnepi műsora követte. Az
előadást Hatvaniné Felker
Eszter rendezte Horváthné Dér Erzsébet segítő
közreműködésével
/Töreky László/

“Kutató tudós ő, a szó legnemesebb értelmében…”
Több évtizedes tudományos és oktatói tevékenysége, kimagaslóan
eredményes
szakmai
munkássága elismeréseként, Dr. Májer János
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetésben részesült, amelyet
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke, valamint Tábori Ferenc, a Veszprém
Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának elnöke adott
át Csabrendeken, március 14-én.
Az elismerést eredetileg
2020-ban, a veszprémi

Jobbról Dr. Májer János, mellette Polgárdy Imre és Tábori Ferenc
Fotó: Veszprém Megyei Önkormányzat
Megyeházán adták volna át, a vírushelyzet miatt döntöttek a szervezők
az esemény elhalasztása mellett- tudtuk meg.

A méltatásban elhangzott: Dr. Májer János, a ”
Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kuta-

tóintézet tudományos főmunkatársa, a Budapesti
Corvinus Egyetem és a
Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense, a
Badacsonyi Kutató Állomás nyugalmazott vezetője maradandót alkotott.
Neve fémjelzi a Badacsonyi Borvidék szőlészeti
és borászati kultúráját, a
szőlő- és borkultúra fennmaradását, hagyományainak megőrzését, a Balaton
borrégió fenntartását, a
szőlészet-borászat mint
ágazat továbbfejlesztését.
Értékteremtő munkája a
borrégió hírnevét öregbíti. Kutató tudós a szó legnemesebb értelmében, aki
nem hangzatos szavakkal,

hanem meggyőző tudományos érvekkel harcolt
célkitűzéseiért. Kutatási
területeihez szellemi értéket hozzátenni merész
vállalkozás lenne. Sikeres
tevékenységének meghatározó tényezője emberi
karaktere. Megnyerő, humoros, békés egyénisége
magas szintű szakértői és
szakmapolitikai testületek
kiegyensúlyozott irányításának záloga. Dr. Májer
János személyi kvalitásai,
kutatócsoportokban betöltött vezető szerepe és
tudományos teljesítménye
sok új igazságra derített
fényt, mellyel a szőlészeti-borászati ágazat mentő
angyala lett…” /Töreky L./
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Hölgytagjaikat ünnepelték

Petőfi Klub alakult Tapolcán

A nemzetközi nőnap alkalmából tartott ünnepségen,
szép köszöntőkkel és kulturális műsorokkal ajándékozta meg hölgy tagtársait a Tapolca és Környéke
Kistérségi
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete.

Reformkori
költőóriásunk, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója tiszteletére márciusban
szerte a Kárpát-medencében megalakulnak a
Petőfi Klubok. Tapolcán,
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
ünnepének estéjén Dr.
Navracsics Tibor kormánybiztos jelentette be a
helyi klub megalakulását,
illetve bemutatta annak
vezetőjét, Barczáné Tóth
Boglárkát, a Tamási Áron
Művelődési
Központ
igazgatóját.

Térségünk
nyugdíjasait
tömörítő szervezetnél régi
hagyomány, hogy nőnap
alkalmából szép ünnepi
gondolatokkal, kulturális
műsorokkal, virággal köszöntik a férfiak az egyesület nőtagjait. A hölgyeket
Kálmán Béla a szervezet
elnöke, Dobó Zoltán polgármester és Rig Lajos országgyűlési képviselő is a
megbecsülés hangján, kedves szavakkal méltatta.
Mindhárman saját nézőpontjukból, mutattak rá
arra, hogy a nők a család,
a mindennapok, a munka
világának fontos szereplői,
akikre bár nagy teher hárul,
de tisztelettel kell tekinteni, hiszen szépségükkel,
személyiségükkel,
családokat összetartó képességükkel, munkabírásukkal
ezt alaposan kiérdemelték.
Dobó Zoltán polgármester
a szavakon kívül egyszeri
nagyobb összegű pénzügyi

támogatásban is részesítette a nyugdíjas egyesületet.
A korábbi nőnapi ünnepségekhez hasonlóan, ezúttal is külön köszöntötték
azokat a tagtársakat, akiknek közösségi munkája
kiemelkedő volt az elmúlt
időszakban. Boda Mihályné, Kovács Zsoltné, Jancsik
Dezsőné, Zsofics Erzsébet
és Páhi Károlyné munkáját
személyesen köszönte meg
Kálmán Béla elnök. Később a kulturális produkcióké volt főszerep, hiszen
színpadra lépett a Csobánc Népdalkör, a Szenior
Örömtánc csoport, Haga
Kálmán és ifjú tanítványa,
továbbá szép rímekkel,
gondolatokkal ajándékozta
meg a hölgyeket Verebélyi
Zoltán tagtárs. A műsort a
sümegi Iván Anna énekesnő produkciója zárta /tl/

Kálmán Béla, elnök Fotó : tl

Megtudtuk, a Petőfi Klub
programban résztvevő intézmények a reformkor
szellemiségéhez
méltó,
színvonalas és interaktív kulturális események
helyszíneivé válnak a közeljövőben. Néhány programban megismertetik a
résztvevőket Petőfi Sándor életművével, szakmai
pályafutásával, izgalmas
időutazásra invitálva a reformkorba.
Dr. Navracsics Tibor kormánybiztos hangsúlyozta,
a Petőfi életmű szellemében a Petőfi Klubok olyan
programokat valósítanak
meg, amelyek kulturális

identitásunkat, hovatartozásunkat erősítik.
A
Petőfi Klubok nemcsak az
anyaországi, de a külhoni
magyarokat is bevonva,
komplett Kárpát-medencei hálózatként szeretnék
összefogni a nemzetet.
Idén 100 (88 magyarországi és 12 külhoni), jövőre pedig további 100
település kapcsolódhat a
program keretében megvalósuló kulturális eseményekhez- ígérik. Barczáné
Tóth Boglárka lapunknak
elmondta, hogy a megyében 3 települést választottak a programba, Várpalota és Sümeg mellett
Tapolca lett a kiválasztott
település. – A klubbal kapcsolatosan februárban keresett meg a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém
Megyei
Igazgatósága.
Megtudtuk, a településen
a közművelődési feladatot
ellátó szervezettel dolgoznak együtt. Lényegében
ennek a megtisztelő felkérésnek teszünk eleget.
Vannak még folyamatban
lévő előkészítési feladatok,
de azt reméljük, hogy a Petőfi Klubhoz való csatlakozásunk, az itt élők számára
lehetőséget biztosít további
kulturális értékekkel való

Barczáné Tóth Boglárka
és Dr. Navracsics Tibor
bejelentik a klub megalakulását
Fotó: tl
találkozásra, művelődésre,
szórakozásra. Bízunk benne, hogy csatlakozásunk
erősíti a közösségépítő és
kultúramegtartó
törekvéseinket. Az intézmény
munkatársaira újabb kihívások várnak, hiszen ennek megvalósítása komoly
szervezési
feladatokkal,
elkötelezettséggel jár-tájékoztatta lapunkat Barczáné Tóth Boglárka, a frissen
megalakult tapolcai Petőfi
Klub vezetője. /Töreky L./

6

TAP

LCAI ÚJSÁG

MOZAIK

Elengedhetetlen egészségügyi
fejlesztésekről beszélt Rig Lajos
A Veszprém megye 3-as
számú
választókörzet
egészségügyügyi
ellátásának tervezett fejlesztéseiről beszélt Rig Lajos
a Deák Jenő kórház előtt
tartott sajtótájékoztatóján,
március 17-én. Az egyesült
ellenzék helyi jelöltje szerint, vannak olyan problémák, amelyeket sürgősen
meg kell oldani “a normális, biztonságos térségi
egészségügyi ellátás biztosítása érdekében”. Prioritást kell kapnia, hogy
a beteget minél előbb sürgősségi szakember lássa! –
hangsúlyozta.
– Szomorú dátum a mai,
hiszen éppen 10 éve zárták
be a tapolcai kórház belgyógyászatát és sebészetét.
Megszüntettek 50 belgyógyászati és 30 sebészeti
ágyat, amelyeket Veszprémbe, Ajkára, Keszthelyre
csoportosítottak át, mellé
azonban sem plusz forrást,
sem személyzetet nem biztosítottak. Az elmúlt 10 év
bebizonyította, hogy a leépítés, az átcsoportosítás
nem vált be, az a betegek
gyógyítását sokkal inkább
hátráltatta, mint szolgáltaértékelt Rig Lajos. A helyi
politikus szerint, az április
3-i választás legnagyobb tétje az, hogy a térségben élők
egészségügyhöz való hozzáférése, ellátottsága jó lesz,

Rig Lajos sajtótájékoztatót tart a kórház előtt Fotó: tl
avagy sem. A képviselőjelölt
véleménye az, hogy Tapolca
egészségügyi ellátásának a
térségben élők érdekében
javulnia kell. Elmondta, a
jövőben biztosítani kell a jelenlegi három helyett a négy
24-órás szolgálatot teljesítő
mentőautót, működnie kell
a 15 ágyas belgyógyászati
osztálynak, ezek mellé pedig egy öt ágyas sürgősségi
fogadóhelyet kell létrehozni
és CT berendezéssel felszerelni. – Így lenne mentesíthető Ajka, Keszthely és
Veszprém megnövekedett
terheltsége- adott hangot
véleményének. – A sümegi mentőállomás óriási területet lát el, nappalra két
mentőautó, éjszaka 1 gépjármű teljesít szolgálatot.
Ha Sümegről egy beteget
el kell vinni Veszprémbe,

akkor három órára mentőautó nélkül marad a térség,
illetve Tapolcáról kell, hogy
elinduljon egy autó. Ez óriási kockázatot jelent, ezért a
vállalásunk az, hogy éjszaka
is két mentőautó teljesítsen
szolgálatot Sümegen. Sürgősségi ellátásban pedig
prioritást kell kapnia, hogy
a beteget minél előbb sürgősségi szakember lássa.
Csak így tudjuk biztosítani,
hogy az itt élők normális
ellátásban részesüljenekhangsúlyozta Rig Lajos.
/Töreky L./

Rímekben
mesél a
muzsikáról

Géniuszok a padlástérben?

36 millió forintot nyert el
a Nemzeti Kulturális Alap
Magyar Géniusz Program
Ideiglenes
Kollégiuma
pályázatán a “Tapolca
géniuszai” címmel beadott pályázatával a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum.

Az összeget egy új, 50 millió
forint bekerülési értékű állandó kiállítás létrehozására és az ahhoz kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztésre nyerte el az intézmény. A
megvalósításhoz szükséges
önrészt a tapolcai önkormányzat biztosítja, a pénzügyi hozzájárulást 2021
októberében szavazta meg
a testület.
A terv, hogy a múzeumi
padlástér egy részének beépítésével “Tapolca géniuszai” címmel egy tárlatot
hoznak létre, amivel olyan
egykori
tapolcaiaknak
állítanak emléket, akikre

méltán lehet büszke a jelen
embere. A koncepció szerint, kihasználva a Tapolcai
Városi Múzeum két szakágának (iskolatörténet és
helytörténet) gazdag tárgyi
és dokumentációs anyagát,
egy új állandó kiállításban
mutatják be a tapolcai iskolatörténet főbb helyszíneit és szereplőit, valamint
azokat a személyeket, akik
helyi iskolákból indulva
tehetségük, szorgalmuk és
tanáraik segítsége révén az
élet különböző területein
magasra jutottak. Minden
területen 5-10 személy rövid életútját mutatják be
a szakmájukhoz kapcsolódó taneszközök és tanszerek mellett. Ezen kívül
az interaktív eszközökön
több, mint 1.600 egykori
tapolcai vagy városunkhoz
köthető személyről szerezhetnek a látogatók további információkat- tudtuk
meg. /tl/
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Fájó búcsúszavak
Drága Kati néni! Folynak a könnyeim, most
kaptam a hírt haláláról.
Hiába tudjuk, hogy
minden emberi élet véges és lezárul egyszer,
mégis, amikor bekopog
halál és magával visz
valakit, mélységes űrt
és fájdalmat gerjeszt.
Nehéz idők járnak: a
bankok, tankok és rafináltan működő hálózatok zajos világában a gyengéd, hiteles emberi szavak alig
hallhatóak, a tapintat gesztusai alig észlelhetőek.
Pedig vannak, nem vesztek ki. Szerencsések azok az
emberek,akik ezeket az értékeket egy olyan tanártól,
egy olyan osztályfőnöktől kapták örökségbe, mint
Kati néni. Élethosszig tartó, tartalmas útravalót kaptunk tőle: tiszta emberséget, mély felelősségérzetet,
önmérséklő nyugalmat. Ezt a tapolcai, akkor valóban
új iskolában vehettem át én is. Tőle kaptam akkor
kisiskoláskét azt a megerősítést is, hogy a tanárnak
lenni kitüntetett hivatás, Igen! kitüntetett hivatás, s
szép, emberhez méltó feladat.
Már itt a fővárosban kezdő tanárként az akkor katona öcsém beült az egyik órámra. Örömmel átitatott,
komoly munka folyt az órán. A szünetben az öcsém
azt mondta, hogy ez az egész olyan volt, mintha Tapolcán Fábsits Kati néni óráján ült volna. Akkor
tudatosult először bennem, hogy micsoda örökség
birtokosa vagyok. Kati néni tanári minősége és emberi tisztessége megszeghetetlen követelményként
működött bennem egész életemben, nemcsak pedagóguspályámon, hanem minden intellektuális megnyilvánulásomban is. A szünetben még több más
emléket is felidéztünk öcsémmel, például, hogy Kati
néninél mennyire tiszták és következetesek voltak
az elvárások, és milyen rendje, fegyelme volt az óravezetésnek. Nála minden gyerek ugyanazért a teljesítményért ugyanazt az elismerést és érdemjegyet
kapta. Őtőle tanultam meg a nevelés, értve ezalatt a
növelés jelentését, értékét és fontosságát. Segítettük
egymást tanulópárokként, mint ahogy ő is személyesen támogatta a gyengébbeket és nehezebb körülmények között élőket. Így a tanulói teljesítményt az
emberség itatta át. De tudott még valami rendkívüli
fontosat is: értette és művelte a nyugalom titkát, nem
a fegyelméét és a fegyelmezéséét! hanem a belső békéét. Ezt biztosította az óravezetés áttekinthetősége
és igényessége,valamint a hivatástudatból és a felelősségérzetből fakadó embersége
Elegendőek a szavaim, hogy mindezt megköszönjem?
Emléke legyen áldott!
Egy örökké hálás egykori diák: Mayer Erzsébet

Mózner Miklós évtizedekig a Tapolcai Járdányi
Pál Zeneiskola zongoratanára volt, és a tanítás
mellett kezdett írni rímes
formában
tanulságos,
humorban gazdag verses
könyveket a zenekedvelők számára. Célja a négy
korábbi és a friss Morzsák muzsikáról mindenkinek- címmel megjelent legújabb kötetével
is az, hogy az alapvető zenei ismeretek, játékosan,
könnyedén, sokféle zenei
témát felölelve jussanak
el az olvasókhoz.

A szerző 19 hangszer
ismertetésével
indít,
majd 18 zenei remekmű bemutatása következik a Kávé-kantátától, a Kék rapszódiáig.
Tíz témát érintenek a
„Zeneközelben” strófái,
a tanult zenész költészetre kihegyezett tollából többek között a
szereplésről, a zenehallgatásról, a lámpalázról,
a kottaírásról-zeneszerzésről
szerezhetünk
hasznos ismereteket. A
Tudod-e? rész például a
zenei ismeretek elsajátítását helyezi fókuszba,
de a Mókás morzsáktól a
tréfás Muzsikus menün

át a Gyermekszájig, sokszínű, vidám meglepetések is várják az olvasókat. A könyvet lektorálta
és tanácsaival segítette
Németh István Péter tapolcai költő, a kiadvány
másik állandó ajánlója Péni Béla, a Tapolcai
Járdányi Pál Zeneiskola
igazgatója. A játékosan
tanító verseskötetet egy
volt tanítvány, Lasancz
Panna ötletes, kiváló rajzai díszítik. A kottaidézetek írásában Haga Kálmán segítette a szerzőt.
Az igényes szerkesztői
munka Vetőné Mózner
Zsófia hozzáértését dicséri. /tl/
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A tapolcai sport ünnepe
Egy év kihagyás után,
immár 14. alkalommal
ünnepelhette a közönség a városnak dicsőséget szerző sportolókat a
Csermák József Rendezvénycsarnokban, március
12-én,

A jelenlévőket Mohay
Bence, az M4 Sport fiatal
műsorvezetője köszöntötte, aki 14 éve dolgozik a
közmédia sportriportereként, három nyári és egy
téli olimpiáról tudósított
a helyszínről, közvetített
többek között úszást, vívást és birkózást is. Vele
szurkolhattuk végig Milák
Kristóf és Lőrincz Tamás
olimpiai aranyérmet érő
küzdelmeit, de ő közvetítette 2013-ban a Rédli
Andrással, Boczkó Gáborral felálló férfi párbajtőrcsapat, illetve 2019-ben
Siklósi Gergely Budapesten
megszerzett világbajnoki címét is. Dobó Zoltán
polgármester köszöntőjét
követően adták át több
kategóriában a díjakat. Az
est sztárvendégei a Siklósi
– Boczkó – Rédli párbajtőr
trió volt. Kiváló sportoló,
versenyző iskolai-, és diáksport kategóriában Gyenes
Kármen, Bakler Zita, Illés
Dorina, Hal Vivien, Nagy
Bianka és Orbán Csenge,
atlétika sportágban értek
el kiemelkedő eredményeket.
Kiváló sportolói díjat vehetett át a Tapolcai Városi
Sportegyesület Sakk Szakosztályának
sportolója
Bodó Boglárka, Pálosi Laura, a Tapolca VSE Kosárlabda Szakosztály U14-es
csapatának csapatkapitánya, továbbá Bartha Csenge, aki kézilabda sportágban ért el kiemelkedő
eredményeket. Bakler Zita
atlétika sportágban szépen
teljesített a tavalyi évben
az U16-os korosztályban.
Díjat vehettek át a Tapolca
Vívóklub sportolói, Cserép
Dorina és Süketes Miklós
Csaba. Az élsport felnőtt
kategória kiváló sportolója Antal Dóra, a Tapolca
VSE kézilabda szakosztály
versenyzője lett. Buzás
Bertalan és Margl Roland
teljesítményét is elismerték, akik a Tapolca Városi
Sportegyesület Sakk Szakosztályának kiváló NB
I-es versenyzői és junior
pontszerzői címet szereztek az elmúlt évben. Paréj
József, a Tapolca VSE Sakk
Szakosztályának edzője
és korábbi vezetője. Józsi
bácsi 84 évesen az NB-II

tagja és a megyei csapat
egyik pontszerzője. Utánpótlásedzéssel a mai napig
foglalkozik és tanítványai
országos döntős helyezéseket érnek el, munkáját
hatalmas tapssal köszönte
meg a közönség. Kiváló
edző díjat vehetett át Csikós Tibor, a Tapolca VSE
Kosárlabda Szakosztályának utánpótlás szakembere, aki 2017 óta erősíti
az edzői csapatot. Díjat
kapott kiváló edzői munkájáért Bodó Norbert, a
TVSE Sakk Szakosztály és
Juhász Judit egyéni edzője,
akivel közösen több kiemelkedő eredményt ért el
az elmúlt évben, években.
A legjobb sportoló, az abszolút kategória győztese
Juhász Judit, a TVSE Sakk
szakosztályának sakkozója
lett. Judit U18 korosztályban az Országos Korcsoportos Bajnokság 1. helyezését tudhatja magáénak
az elmúlt évben. Az Országos Rapid Bajnokságon
egyéniben 4. helyezést ért
el, csapatban a 6. helyet
szerezték meg. A tapolcai
rendezésű Olimpiai Reménységek versenyén az
U18-as lány mezőnyben
a dobogó második fokára állhatott fel. A 2021-es
évet már a Női Fide Mesteri cím megszerzésével
indította. Judit a májusi
Mitropa kupán debütált
először a felnőtt női válogatottban, ahonnan a magyar női csapat 2. helyezéssel tért haza. Tapolca
Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntésének értelmében Tapolcai
Testnevelés és sport kitüntetést érdemelt ki Szabó
Sándor, a TIAC VSE technikai vezetője, az egyesület érdekében végzett
fáradhatatlan és odaadó
tevékenysége, magas színvonalú szakmai munkája
elismeréséül. Sándor 2017
nyarától a TIAC VSE technikai vezetője; munkáját
alázatosan, magas szinten
és lelkiismeretesen végzi.
Heti hét napban közel 200
gyereket, 400 szülőt szolgál ki, a nap 24 órájában.
Feladatai közé tartozik az
egyesület működéséhez
nélkülözhetetlen logisztikai, adminisztrációs feladatok koordinálása. A
játékosok átigazolását a
téli-nyári átigazolási időszakban végzi, de az új
játékosok leigazolásában
is tevékenyen részt vesz
az év bármely időszakában. A csapat élelmezési
ellátásáért is ő a felelős,

Megbecsült helyi sakkozók: jobbról a 2. Juhász Judit a legjobb sportoló, az abszolút
kategória győztese, a TVSE sakk szakosztály versenyzője
Fotó: tl
az idegenbeli mérkőzésekre vonatkozóan is. Sok
esetben az idegenbeli
mérkőzésekről hazatérve,
a nem Tapolcán élő játékosok hazaszállításában
is aktívan részt vállal. Az
egyesület edzőinek munkáját is támogatja, elsősorban technikai igények,
sportfelszerelések, eszközök, bármilyen felmerülő
problémák megoldásában
is állandóan hadra fogható. A mérkőzések előtt a
játékvezetők kiszolgálása, támogatása, a digitális
jegyzőkönyv elkészítése is
az ő feladata. Díjazásban
részesült Németh Lajos,
aki jiu jitsu sportágban
ért el kiemelkedő eredményeket, Farkas Gergő,
aki Dartsban remekelt.
Mohos – Bárány Nóra,
Mohos Imre, Vetsey Anita és Vetsey László, 2020ban teljesíttették a Budapest – Bamako Rallyt, ami
minden eddiginél mes�szebbre vitte a résztvevőket. Budapesttől egészen
Nyugat-Afrika
szívéig,
Sierra Leone-ig, 9000 km,
nagyjából három hét alatt.
Tóth Zsombor, 10 évesen
ismerkedett meg a thai
boksz világával. A TVSE
Thai boksz szakosztályában kezdte pályafutását
és évről-évre egyre nagyobb versenyeken vett
részt, ahonnan minden
alkalommal éremmel tért
haza. 2021-ben Tapolcáról
Ajkára igazolt a Szilágyi
Muay Thai Egyesülethez,
ahol edzőjével Szilágyi Arnolddal hatalmas sikereket
érnek el. Lelkiismeretesen
készül heti 6 edzéssel a
versenyekre, kitartása példamutató. Zsombi 2021-

ben, 15 évesen bekerült a
magyar válogatott keretébe és kvalifikációt szerzett
a 2021-es világbajnokságra Bangkokba, ahol végül
betegség miatt nem tudott
részt venni. A 2022-es isztambuli Európa Bajnokság negyeddöntőéig jutott. Boldizsár Tünde 2019
márciusában nyitotta meg
fitness termét Tapolcán, a
Fitnes Pluszt. Rengeteg
fajta csoportos órát tart a
köredzéstől kezdve a Max
tréningen át a táncos, koreográfiás step aerobic-ig,
gondol a kismamákra és
a szülés utáni regenerációra is. A covid miatti
bezárások alatt teljesen
ingyenesen tartott online
órákat, minden alkalommal új edzéstervvel, így
sikerült átvészelniük ezt
az időszakot is. Különdíjat vehetett át Kasnya Péter, Angelina Alexandrova,
Darvalics Luca, Korán Katalin, Kosztolánczi Gyula
és Istvándi Lajos, a TVSE
Sakk Szakosztály nevében.
A Tapolca Vívóklub szakosztályi különdíjat adott
át Kovács Dánielnek, aki
az összetett junior ranglista 7. helyén áll. A felnőtt
országos vidék bajnokságon 1. helyezést ért el, a
junior országos bajnokságot pedig a 3. helyen zárta.
Junior Világkupán kétszer
is szerepelt az elmúlt évben, Udineben 40. helyen
végzett, Belgrádból pedig
a 26. helyezéssel tért haza.
A TVSE Kézilabda Szakosztálya Becker Dorka,
Barai Róbert, Iváskó Nóra,
Szabó Dóra és Balog Sára
kitartó munkáját ismerte
el emlékplakettel. Különdíjat kapott Tóth Béla, a

TIAC VSE – től, ugyanis
15 éven át volt aktív tagja
a szakosztálynak, játékosként és edzőként egyaránt.
2021 nyarán, egy több
mint 3 évtizedes múltat
zárt le, befejezte aktív labdarúgó pályafutását, Kiss
János, aki a megye első
osztály felnőtt gólkirálya
címet zsebelte be az elmúlt
évben, illetve Bárány Ábel,
aki éves teljesítményéért
az utánpótlás csapat tagjaként érdemelte ki az elismerést. A TVSE Kosárlabda Szakosztálya Kovács
Viktória és Bódis Botond
lelkes munkáját köszönte meg. Tapolca Város
Önkormányzata „Tapolca Városért” kitüntetést
adott át Siklósi Gergely
párbajtőrözőnek. Gergő,
a felnőttek mezőnyében
2019-ben, 21 éves korában ért el áttörést. A júniusban rendezett düsseldorfi Európa-bajnokságon
bronzérmes lett a párbajtőrcsapat tagjaként, az egy
hónappal később Budapesten rendezett olimpiai
kvalifikációs világbajnokságon pedig egyéniben
szerzett világbajnoki címet a fegyvernem küzdelmei során. Pályafutása
eddigi csúcspontja 2021.
nyarán érkezett el. 2021ben, a Tokióban rendezett
XXXII. Nyári Olimpián,
férfi párbajtőr egyéniben
ezüstérmet szerzett, melyre méltán lehetett büszke
szülővárosa és az ország. A
versenyeken bizonyította
rátermettségét, sportolói
vagányságát. A díjak átadását követően kezdetét
vette a bál, a zenét a Hello
Kids zenekar szolgáltatta.
/Havasi Gábor/
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A Víz világnapján gyakoroltak és Átvette díszpolgári oklevelét Németh László
tavat tisztítottak a megye búvárjai Németh László, a Batsányi Táncegyüttes alapítója, korábbi vezetője
díszpolgári címet igazoló
dokumentumot vett át
Tapolca polgármesterétől, illetve a város önkormányzatának küldöttségétől.

Merültek, gyakoroltak, medret takarítottak... Fotó: hf
A Veszprém Megyei Búvárklub veszprémi, balatonfüredi és helyi tagjai
is lemerültek a Malomtóba, hogy köszöntsék a
Víz világnapját, egyben
megnyissák a szezont.
A víz alatti világ megtekintésére ezúttal adonyi búvárok is érkeztek,
de barátaik, a komárnói
egyesület tagjai is eljöttek
Tapolcára.
Olajos Károly, a Veszprém
Megyei Búvárklub elnöke
elmondta, ezen a napon

a tapolcai merüléssel szeretnék felhívni a figyelmet
a vizek és az élő környezet védelmének ügyére.
– Egyesületünk mottója,
hogy kössük össze a kellemeset a hasznossal! Gyakorlunk,
élvezzük
a
merülést, de közben megtisztítjuk a hulladéktól a vizet. Itt Tapolcán egyébként
szinte mindig nagyon kevés
szemetet találunk, a helyiek
és az illetékes vízi társulat
dolgozói ugyanis rendben
tartják a tavat – mondta el
tapasztalatait. /tl/

A már több mint fél évszázada működő helyi
tánccsoport nagy tisztelettel övezett és szeretett
Laci bácsija a Deák Jenő
Kórház belgyógyászatán
vehette kézbe a legmagasabb városi kitüntetést.
A képviselő-testület még
tavaly decemberben döntött arról, hogy ” Tapolca
hírnevének öregbítése érdekében végzett aktív művészeti tevékenysége elismeréséül”, Tapolca Város
Díszpolgára címet adományoz a Batsányi Táncegyüttes atyjának.
Az erről szóló oklevelet
Dobó Zoltán polgármester
adta át a kitüntetettnek,
akinek a helyszínen gratulált és ajándékokat adott
át Puskás Ákos és Pass
Sándor alpolgármester, Dr.

Házasságkötés
2022. 03. 01.
Buzás Fruzsina
Farkas Martin
2022. 03. 08.
Horváth Zsuzsanna
Jávori Ernő Szilveszter
2022. 03. 12.
Czanka Beáta
Varga István

A díszpolgári cím mellé ajándékok is jártak
Iker Viktória jegyző, illetve
Bán László, Kiss Bernadett
és Buzás Balázs, a Batsányi Táncegyüttes jelenlegi
vezetői, oktatói. Laci bácsi
meghatódva fogadta a város, a jelenlévők elismerését, ígérte, hogy felgyógyul
és visszatér, hiszen vannak

A legmagasabb
városi kitüntetést,
Tapolca Város
Díszpolgára címet
vett át Németh
László a Batsányi
Táncegyüttes
alapítója, vezetője
még ötletei, tervei a helyi
táncélettel kapcsolatban.
Tavaly ősszel, a Batsányi
Táncegyüttes
jubileumi
gálaműsorán szűnni alig
akaró taps jelezte, hogy
Németh Lászlót ma is
nagyra becsülik és szeretik
tanítványai. A díszpolgári
cím adományozásával a

Fotó: tl

város azt a több évtizedes,
elkötelezett, nagy tudással, szívvel-lélekkel végzett
művészeti munkát is elismerte, amely maradandó,
a jelenben továbbvirágzó,
a város hírnevét öregbítő
közösségi és kulturális értéket hozott létre Tapolcán. /Töreky L./

