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A menekültekért szólt
a muzsika

A Tapolcai Járdányi Pál 
Zeneiskola a Tamási Áron 
Művelődési Központban 
tartott koncertjével csat-
lakozott a Lélekhíd név-
re keresztelt jótékonysági 
kezdeményezéshez.
Az ország 76 zeneiskolá-
jában egyszerre szólaltak 
meg a hangszerek, hogy 
a zene által továbbítsák 
együttérzésünket a Kár-
pátalján élő és az Ukrajná-
ból menekülni kényszerülő 
családok felé. A koncerte-
ken befolyt  adományokból 
a menekülők étkeztetését 
támogatják a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán. Várnagy Andrea 
Liszt Ferenc-díjas zongo-
raművésznek, az akció el-
indítójának üzenetét óri-
áskivetítőn lehetett látni, 
hallani a TÁMK színház-
termében, majd a tanárok, 
diákok szép előadásai kö-
vetkeztek. /tl/

Tapolca város önkor-
mányzatának tagjai, to-
vábbá a térség meghívott 
polgármesterei jelenlété-
ben ünnepélyesen átvette 
képviselői megbízólevelét 
Dr. Navracsics Tibor a na-
pokban.

A Veszprém megye 3-as 
számú választói körzet 
frissen megválasztott or-
szággyűlési képviselője be-
szédében pártállástól füg-
getlen, azon felülemelkedő 
képviseletet ígért a telepü-
léseknek. Az országgyűlési 
választás eredményét Ta-
kács Lászlóné, a választási 
bizottság elnöke ismertet-
te, majd Dr. Iker Viktória 

jegyző értékelte a válasz-
tás lebonyolítását, amely 
-mint elhangzott- gya-
korlatilag rendben, kirívó 
vagy rendkívüli események 
nélkül zajlott. Az esemény 
hivatalos részét állófoga-
dás követte a Tamási Áron 
Művelődési Központ au-
lájában, ahol Dobó Zoltán 
polgármester mondott po-
hárköszöntőt. A körzetben 
67.516 fő volt a választásra 
jogosultak száma, ebből 
45.328 fő adott le szava-
zatot helyben. Átjelentke-
zéssel, külképviseletei sza-
vazással pedig 1.936 fő élt. 
Érvényes szavazat összesen 
46.720 darab született, eb-
ből Rig Lajosra 20.297-en, 

Fórizs Lajosra 396-an, Dr. 
Navracsics Tiborra 23.685-
en, Sándor Balázsra 1.115-
en, Takács Lajosra pedig 
727-en szavaztak. Elhang-
zott, Dr. Navracsics Tibor 
2006 és 2014 között már 
volt országgyűlési képvi-
selő, négy évig vezette a 
Fidesz frakcióját, töltött be 

miniszterelnök-helyettesi 
pozíciót, volt közigazgatási, 
igazságügyi és külügymi-
niszter, az Európai Bizott-
ság kulturális, oktatási, if-
júságpolitikai és sportügyi 
biztosa. ...Cikkünk folytatás 
a 2. oldalon  Az együttmű-
ködés fontosságát hangsú-
lyozta a képviselő címmel ...

Dr. Navracsics Tibor:
“Mindenkire számítok és 
Önök is számíthatnak rám.”

Pohárköszöntő és koccintás a TÁMK aulájában Fotó: tl
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Az együttműködés fontosságát hangsúlyozta a képviselő
...folytatás a címoldalról...
Jelenleg a Veszprém-Ba-
laton 2023 Európa Kul-
turális Fővárosa program 
kormánybiztosa, az Észak-
Nyugat Magyarországi 
Gazdaságfejlesztési Zóna 
fejlesztéséért felelős kor-
mánybiztos, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem 
Európai Stratégiai Kuta-
tóintézetének vezetője. 
Takács Lászlóné gratulált 
a parlamenti választások 
helyi győztesének, majd 
ünnepélyesen átadta szá-
mára a megbízólevelet. Dr. 
Navracsics Tibor ünne-
pi beszéde a megbecsülés 
hangján szólt. Úgy fogal-
mazott, mindenkinek jár 
a köszönet, aki április 3-án 
aktív volt a körzetben, élt 
a választójogával, vagy 
éppen éjszakába nyúlóan 
segítette lebonyolítani a 
választást. – Mindezt tet-
ték azért, hogy ezúttal is 
szabad és tisztességes vá-
lasztás legyen Magyaror-
szágon. Ez a demokrácia 
diadala- hangsúlyozta. A 
frissen beiktatott parla-
menti képviselő ugyanak-
kor a “versenytársaknak” 
is megköszönte, hogy egy 
nagyon szoros, éppen ezért 
izgalmas, de mérsékelt és 

alapvetően tisztességes vá-
lasztási kampányt folytat-
tak. – Bízom benne, hogy 
most, amikor levonultak 
a csapatok a pályáról, az 
esetleges sértések, inzul-
tusok a feledés homályába 
vesznek és elkezdődhet egy 
másik korszak. Mi itt egy 
nagy közösséget alkotunk, 
együtt jelentjük a demokrá-
ciát, a helyi közigazgatást, 
a helyi politikai életet, de 
jelentjük azt a felelősséget 
is, amelyet az utánunk kö-
vetkező nemzedékek fejlő-
déséért, életszínvonaláért, 
munkalehetőségeiért, kul-
turális lehetőségeiért visel-
nünk kell.Rajtunk áll, hogy 
milyen lesz a jövő Ajkája, 
Tapolcája, Sümegje, Ba-
dacsonya, 56 falu élete…, 
megtesszük-e azt, ami  Ma-
gyarország legszebb, leg-
ígéretesebb régiójává teszi 
ezt a környéket. Ez az álom 
viszont csak akkor válhat 
valósággá, ha együttmű-
ködünk!  A mérkőzést le-
fújták, nincsenek csapatok, 
csak egy csapat van. Azt a 
bizalmat, amit április 3-án 
kaptam, egy megelőlege-
zett bizalomként fogom fel, 
ami nagyon gyorsan elil-
lanhat, ha nem szolgálom 
meg alázatos, becsületes 

és szorgalmas munkával. 
Abban bízom, hogy 2026-
ban, amikor a ciklus lejár, 
tiszta lelkiismerettel állha-
tok majd önök előtt. Min-
denkire számítok és önök 
is számíthatnak rám, párt-
hovatartozásra, ideológia 
függőségekre, életmódra 
való tekintet nélkül. Együtt 
kell működnünk, ez a kör-
zet így tud majd felemel-
kedni, így viszont Magyar-
ország legkiválóbb térségei 
közé tud illeszkedni- kérte 
a közös munkát a jelenlé-
vőktől Dr. Navracsics Ti-
bor. Később Dobó Zoltán 

pohárköszöntőjében arra 
bíztatta a jelenlévő pol-
gármestereket, hogy egy-
más értékeit ismerjék el, 
tegyenek együtt a közös 
ügyekért, hogy békesség és 
termékenység hathassa át a 
választókerületet. A térség 
új országgyűlési képvise-
lője felé pedig azt a kérést 
fogalmazta meg, hogy erő-
ben, egészségben és nagy 
türelemmel kezelje a vá-
lasztókerület valamennyi 
polgármesterét, választó-
polgárát és atyai jósággal 
tekintsen Tapolcára és kör-
nyékére is. /Töreky László/

A meghívottak, köztük a választókerület települései-
nek polgármesterei                                                       Fotó: tl

Utcafórum az aszfaltozásról- javaslat ideiglenes parkolásra
Az érintett lakókat és 
autósokat arról tájé-
koztatta még húsvét 
előtt Dobó Zoltán pol-
gármester és Puskás 
Ákos alpolgármester, 
hogy 2022. április 12-e 
és 14-e között felmar-
ják a Juhász Gyula 
utcai négyemeletes 
panelépületek előtt a 
parkoló felső aszfaltré-
tegét.

A húsvéti időszakra, áp-
rilis 15-e és 18-a között, 
a felmart parkolót újra 
igénybe vehetik az au-
tósok - hangzott el. Az 
aszfaltozást és a festést – 

amennyiben az időjárás 
engedi- április 19-én, 
tehát az ünnepet követő 
napon kezdődhet meg. 
Ha minden tervszerűen 
megy, akár már április 
22-től használatba vehe-
tő a megújult parkoló- 
tudhatták meg a jelen-
lévők. 
Április 12-én, reggel 6 
órára kértek minden 
érintettet, hogy hagyják 
el a parkolót, a helyszínt 
lezárják. A marógépek 
két nap után vonultak 
le. Az aszfaltréteg fel-
hordása, majd a felfes-
tés kedden kezdődött. 
Ezen a napon, április 

19-én, reggel 7 óráig 
kellett újra elhagyni a 
gépjárműveknek a par-
kolót. (Felhívták a fi-
gyelmet, az aszfaltozás, 
de különösen a felfestés 
minőségi lebonyolítása 
száraz időjárást igényel, 
eső esetén csúszhat a 
kivitelezés.) Az önkor-
mányzat a munkálatok 
miatt felmerülő parko-
lási problémák enyhí-
tése érdekében, a Ha-
lápi úti körforgalom 
melletti zöld területen 
jelölt ki ideiglenes par-
kolót- tudták meg szá-
mos hasznos információ 

mellett a jelenlévők. A 
fórumon több, elsősor-
ban az ott lakók közle-
kedését érintő kérés és 
észrevétel is meghallga-
tásra és válaszra talált. 
Aki nem tudott jelen 
lenni, azok szórólapon 
kaptak pontos tájékoz-
tatást /Töreky L./

Lakossági tájékoztató a munkálatok helyszínén   Fotó: tl

Április 19-én reggel elkezdődött az aszfaltozás   Fotó: mr
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A 2022-es országgyűlési 
választást a Fidesz-KDNP 
magas kormányzati pozí-
ciókat betöltő jelöltje, Dr. 
Navracsics Tibor nyerte 
meg körzetünkben. A 
térség új országgyűlési 
képviselőjével beiktatá-
sa előtt beszélgettünk a 
Tapolcai Média stúdiójá-
ban. 

Szóba került tapolcai kö-
tődése, Lasztovicza Jenő  
életműve, de az is kiderült, 
hogy Brüsszelből haza-
térve még úgy gondolta, 
hogy felhagy a politikával. 
A politikus többek között 
megosztotta velünk a tér-
ség fejlesztésével kapcsola-
tos elképzeléseit, amelyben 
- mint azt elmondta- na-
gyon szeretné, ha a járási 
székhelyeknek a korábbi-
nál több babér jutna. 

Miért gondolta úgy, hogy 
elindul a körzetünkben? 

Brüsszelből visszatérve, 
még komolyan úgy gon-
doltam, hogy az én aktív 
politikai szerepvállalá-
som véget ért. Voltam 
miniszter, voltam uniós 
biztos, tényleg nem pa-
naszkodhattam a sorsra, 
szerencsés embernek tar-
tom magam. Ráadásul az 
én identitásom veszpré-
mi, veszpréminek tartom 
magam. Amikor ország-
gyűlési képviselő voltam, 
akkor is ott, abban a kör-
zetben győztem. Azonban 
a miniszterelnök felkéré-
se valamit eltalált, hiszen 
Veszprém után Tapolca az 
a város, amihez nagyon 
kötődöm, elsősorban az 
itt töltött gyermekkorom, 
emlékeim, a zömében ná-
lam néhány évvel idősebb 
tapolcai ismerősök miatt. 
A velük való találkozás, a 
tapolcai jelenlét egy na-
gyon érdekes időutazást 
jelentett számomra. Érde-
kes kaland volt úgy visz-
szajönni ide, hogy nekem 
dolgom van Tapolcán. Úgy 
gondolom, egy kicsit re-
génybe illő fordulat, hogy 
56 évesen visszatér valaki 
a gyermekkora helyszínére 
és elnyeri az itteni embe-
rek szimpátiáját, bizalmát. 
De tetszett a feladat nehéz-
sége is, hiszen Rig Lajos 
egy komoly, népszerű, jól 
beágyazott helyi politi-
kus volt, minden felmérés 
azt mutatta, amennyiben 
változatlan felállás marad 
(szerk. megj. Fenyvesi Zol-
tán indul a választáson), 
akkor a Fidesz veszíteni 
fog a körzetben. 

Miért Lasztovicza Jenő 
politikai örökségével 
kampányolt?

Meglátásom szerint, Jenő 
és Ács János hajdani pol-
gármester életműve egyfaj-
ta virágkor volt Tapolcán, 
a fejlődés időszaka. Úgy 
gondolom, hogy elvesz-
tésüket, Lasztovicza Jenő 
elvesztését a tapolcaiak 
hiányként élték meg. Az 
ő személye, jelentőségé-
ből adódóan, súlyt adott a 
térségnek. 2014-ben mi-
niszterként jöttem segíte-
ni a kampányát. Nagyon 
jó viszonyban voltunk, a 
barátom volt,  úgy gondol-
tam, hogy kicsit őérte is 
győznöm kell. Most biztos 
mosolyog odafönn... 

Számos fontos megbíza-
tása, elfoglaltságai mel-
lett, miként tudja ellátni 
a jövőben a képviselői 
munkáját?  

Bizonyos fokig várakozó 
állásponton vagyok. Egy-
előre meg kell várni, amíg 
az országgyűlés megalakul, 
látni kell a napirendet és 
ahhoz képest kell beállíta-
nom a feladatokat. Nyilván 
rangsorolni kell. Jelenleg 
az ELTE-n vagyok docens, 
ott fizetés nélküli szabad-
ságot veszek ki. Ezt tettem 
korábban is, amikor aktí-
van politizáltam. A töb-
bi feladatomat úgymond 
áramvonalasítom ehhez a 
feladathoz. Az elsődleges 
cél, hogy elérhető legyek 
a választókerületben a vá-
lasztópolgárok számára, 
persze az ésszerűség hatá-
rain belül. Úgy gondolom, 
hogy a következő három 
hónapban kialakul az a 
munkaritmus, amit foly-
tatni tudok.  

A január elsején, majd a 
napokban a laktanyánál 
történt vasúti szeren-
csétlenség is rámutatott, 
hogy már most van mit 
tennie a térség ország-
gyűlési képviselőjének, 
de többek között a helyi 
egészségügyi ellátás biz-
tosítása is nagy kérdés 
helyben. Megkezdődött-e 
egyfajta közös gondolko-
dás, tárgyalási folyamat a 
várossal, vagy Dobó Zol-
tán polgármesterrel? 

Ahhoz, hogy Tapolca 
szép és jól működő vá-
ros legyen, ahhoz számos 
fejlesztésnek kell megva-
lósulnia. Dobó Zoltán pol-
gármester úrral az Európa 
Kulturális Fővárosa prog-

ramok kapcsán kerültünk 
kapcsolatba. Most, hogy 
képviselő lettem, nyilván 
egy másik fázisba érkezik 
a mi együttműködésünk. 
Rendszeres az egyeztetés 
közöttünk, éppen most 
alakítjuk ki azt a ritmust, 
amely alapján személyesen 

tudjuk majd egyeztetni a 
dolgokat. Én igyekszem 
mindenben segíteni a pol-
gármester urat, hiszen ne-
kem is érdekem, hogy egy 
jó hangulatú, jó közérzetű 
város legyen Tapolca. Az 
egészségügyi ellátás, túl-
menően a tapolcai kórház 
ügyén azért is probléma, 
mert az egész Nyugat-
Balaton térségre igaz az, 
hogy nem megnyugtató az 
egészségügyi ellátás rend-
szere. A keleti medencé-
ben megoldottnak látom 
ezt a kérdést, a nyugati 
medencében nem látom 
ugyanezt. Ezt a problémát 
szeretném körbejárni, ki-
tapogatni és meggyőzni az 
országos döntéshozókat, 
hogy itt valami feltétlenül 
ki kell találnunk. Nem va-

gyok egészségügyi szakpo-
litikus, de azt látom, hogy 
csak a nyári időszakra 
gondolva, tulajdonképpen 
itt lyukas az ország egész-
ségügyi térképe. És igen, 
sok olyan aprónak tűnő 
ügy van, ami talán az el-
múlt években nem is tűnt 
olyan fontosnak, de aztán 
egyre inkább fontossá vált. 
Ilyen a Tapolca környéki 
utak állapota is, hiszen Ta-
polcáról szinte bármilyen 
irányba indulunk, az utak 
sok esetben balesetve-
szélyesek, elhanyagoltak. 
Valahol el kell indulni, de 
nem véletlen, hogy nem 
ígértem konkrét dolgo-
kat a kampányban, hiszen 
egy-egy ígéret mögé néha 
a konkrét életüket is bele-
látják a választók. Annyit 
tudok csak ígérni, hogy 
maximális lelkiismeretes-
séggel próbálom felgön-
gyölíteni az ügyeket. 

A magyar falu program 
és a nagyvárosokban 
megvalósuló fejlesztések 
mellett, mintha a politika 
a kisvárosokról az utóbbi 
években elfeledkezett vol-
na.

Én úgy gondolom, hogy 
az elkövetkező években 
számos olyan fejlesztés 
valósul majd meg, amivel 
Tapolca jól jár, vezető sze-
repe megerősödhet. Tapol-
ca a fekvésből és múltjából 
adódóan ígéretes jövő előtt 
áll. Már többször felve-
tettem a járásszékhelyek-
re vonatkozó támogatási 
program beindítását. A 
járásszékhely lét azt jelen-
ti, hogy Tapolcának térségi 

feladatokat is el kell lát-
nia. Kicsit olyan ez, mint 
egy megyeszékhely kicsi-
ben. Ebből következően, 
a kormányzati fejlesztési 
politikának ugyanúgy ho-
norálnia kellene a járás-
székhelyek munkáját, mint 
a megyei jogú városoknál 
a térségi feladatellátást. Én 
nagyon bízom abban, hogy 
a háború és a gazdasági ne-
hézségek nem emésztik fel 
az erre szánt pénzt és lesz 
Tapolcára is vonatkozó fej-
lesztési program. 

Mit gondol, Magyaror-
szágnak miképpen kell 
belemennie a háború 
okozta új viszonyokba, 
miképpen kell reagálnia 
egy új válságkorszakra? 

Nehéz kérdés, hiszen nem 
tudjuk miként alakul a 
helyzet, de valóban így 
van, nem túl derűlátóak a 
prognózisok. Én úgy gon-
dolom, hogy felértékelő-
dik a stabilitás és nagyon 
fontos, hogy az országnak 
olyan vezetése legyen, ami 
világos üzenetet közvetít. 
A Fidesz újabb kétharma-
dos sikere is azt bizonyítja, 
hogy nagyon egyszerű, vi-
lágos, tőmondatos üzene-
tet értékeltek a választók a 
háborús helyzettel kapcso-
latban. A kormányzati po-
litikában továbbra is hatá-
rozott, gyors és egyértelmű 
cselekvés várható. Ebben 
a bizonytalan közegben 
stabilitásra van szükség, 
hogy folytatni tudjuk a 
gazdasági növekedésre és 
munkaalapú társadalom 
kiépítésére irányuló elkép-
zeléseinket. Töreky László   

Beiktatás előtti interjú Dr. Navracsics Tibor parlamenti képviselővel

Navracsics Tibor: ...a cél, hogy elérhető legyek a választópolgárok számára... Fotó: tl

Úgy gondolom 
az elkövetkező
években számos 
olyan fejlesztés
valósulhat meg 
Tapolcán,
amellyel a város 
jól jár, járási
vezető szerepe 
megerősödhet
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Dr. Görcsös Mihályné 
dr. Takáts Gizella a vá-
rosi moziban mutatta be 
legújabb magánkiadás-
ban megjelent kötetét. 
Ember az Édenkertben, 
ez a címe  a versekkel és 
megzenésített költemé-
nyekkel teli könyvnek.  
A magyar költészet nap-
ja szinte tálcán kínálta 
az alkalmat, hogy a köz-
kedvelt tapolcai nyu-
galmazott pedagógus, 
író, költő megmutassa 
munkáját szeretett olva-
sóinak.

A szerzővel a frissen 
megjelent kötetről Ko-
vács Melinda, a városi 
televízió főszerkesztője 
beszélgetett, rajtuk kívül 
a Tapolcai Kamarakórus, 
a Bárdos- és a Nagybol-
dogasszony általános is-
kolák énekes csoportjai 
közreműködtek abban, 
hogy a könyvbemutató 
végig vidám, de legalább-
is jó hangulatú marad-
jon, ugyanakkor zenei, 
szellemi és lelki élmény-
nyé is válhasson.

(Egy korábbi cikkünk-
ben így beszélt, az akkor 
még nyomtatás előtt álló 
új könyvéről a szerző: …
Mindennapi teendőim 
mellett, 2021 tavaszától 
gyakran napi négy-öt vers 
is született, amelyeket 
kedvem és a téma szerint, 
különböző versformákban 
írtam. Az egyik költemé-
nyem például egy ritka 

XIII. századi ballada, 
amely a hazai költészet-
ben kizárólag csak Babits-
nál jelent meg és amelyet 
egy gyomlálás közben 
elszenvedett és elgennye-
sedett tüskeszúrás fájdal-
mai és kórházi kálváriája 
ihletett. A téma ellenére 
a Tüske ballada humoros 
lett, megmosolyogtató. 
Persze a többi versnek is 
van valóságmagja, legin-
kább egy-egy szép termé-
szeti jelenség… – mondta 
el lapunknak Dr. Görcsös 
Mihályné Takáts Gizella, 
a tapolcaiak Gizi nénije, 
aki már alig várja, hogy 
végleges formát öltsön 
szép küllemű könyve és 
méltó helyszínen, bőveb-
ben is bemutathassa azt 
szeretett olvasóinak.)

– Tapolca és a termé-
szet olyan szép, mint az 
Édenkert, amelyet “az 
ember vagy szolgál, vagy 
rongál” hangsúlyozta a 
tapolcai nyugalmazott 
pedagógus, költő, akiről 
minden ismerőse, barát-
ja, tanítványa tudja, hogy 
a virágok, a kiskert, a ma-
darak, egyszóval a termé-
szet szépségeinek lelkes 
megfigyelője, alakítója és 
rajongója. Gizi néni ki-
fejezte abbéli reményét, 
hogy a tapolcaiak többsé-
ge az előbbi, tehát a tájat, 
a természetet szeretők 
és szolgálók csoportjába 
tartozik.
Közben a Bárdos iskola 
tanulóinak ajkán, furu-

lya kísérettel felcsendült 
a könyv egyik lokálpat-
riotizmustól átfűtött, 
fülbemászó szerzemé-
nye: Szent György-hegy 
bortermő tája…  majd a 
Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Általános 
Iskola kisdiákjai egy ta-
polcai sudár fenyőfáról 
szóló új Gizi néni szer-
zeménnyel ajándékozták 
meg a jelenlévőket. Dr. 
Görcsös Mihályné dr. Ta-
káts Gizella személyisége, 
küzdelmekben, tanulás-
ban, tapasztalatszerzés-
ben, nehézségekben és 
bánatban, de örömökben 
is bővelkedő életútjának 
történései talán mára egy 
vaskosabb regényt is meg-
töltenének. Klasszikus 
műveltsége, művészetek 
iránti érzéke, életderű-
je, szorgalma, leginkább 
emberi kapcsolataiban, 
előadói tehetségében, al-
kotói tevékenységében, 
verseiben, elbeszélése-
iben, műfordításaiban, 
dalköltéseiben tükröző-
dik vissza. A kiművelt és 
lelkiekben gazdag szemé-
lyiségjegyekről  árulko-
dott a nagyjából egyórás 
könyvbemutató is, ame-
lyet leginkább Gizi néni 
vidám spontaneitása, 
dalos kedve irányított, és 
ahol azt is megtudhatták 
a jelenlévők, hogy a helyi 
irodalmár  nem hagyja 
abba az írást,  többek kö-
zött régóta tervezett “kri-
mijén” is dolgozik már.
       /Írás és fotóTöreky L./

A költészet napján mutatta 
be új könyvét a helyi szerző

A városi mozi adott otthont a nyugalmazott pedagógus, költő könyvbemutatójának

Verebélyi Zoltán, Zoli 
bácsi 2013 óta tagja a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ szárnyai alatt 
működő Tapolcai Városi 
Képzőművész Körnek. Az 
amatőr alkotó első önálló 
kiállításának megnyitója 
nem csak az elmúlt évek-
ben készült festményeit, 
verseit helyezte fókusz-
ba, de megmutatta azt 
is, hogy az őszinteség, a 
derű, az emberszeretet, 
egy kis humor, minden-
hez, köztük a művészet-
hez is csak hozzátenni 
képes. Zoli bácsi őszinte, 
emberbarát személyisé-
ge, derűs világlátása át-
süt a zömében tapolcai és 
környékbeli tájakat, épü-
leteket ábrázoló festmé-
nyein. A kiállítást a város 
polgármestere nyitotta 
meg április 6-án.

A kifejezetten jó hangula-
túra sikeredett művésze-
ti tárlatnyitó közönségét 
elsőként a TÁMK intéz-
ményvezetője köszöntötte. 
Barczáné Tóth Boglárka 
röviden bemutatta a helyi 
alkotót, akiről a Zoli bácsi 
mindennapjait kevésbé 
ismerők is megtudhatták, 
hogy a tájképek festése 
mellett, a versírás és szép 
nők kedvelője, továb-
bá 2013 óta a Tihanyiné 
Bálint Zsuzsanna vezet-
te helyi képzőművészkör 
tagja (Tihanyiné Bálint 
Zsuzsanna egészségügyi 
okok miatt nem tudott 
jelen lenni a kiállításon- 
tudtuk meg). Dobó Zoltán 
polgármester Zoli bácsit, 

mint értékes helyi alkotót, 
közösségi embert, kedves 
egyéniséget méltatott. – Él 
köztünk egy krónikás, egy 
kobzos, aki tehetséges, aki 
versben, vagy éppen vász-
non, de megfesti azt a kö-
zösséget, tájat, bánatot és 
örömet, amelyben él. Úgy 
gondolom, hogy amíg eb-
ben a városban, közössé-
günkben van igény arra, 
hogy egymást, egymás 
munkáját tiszteljük, sze-
ressük és becsüljük, amíg 
vannak olyan emberek 
közöttünk, akik vállalják 
az emberek szeretetében 
és figyelmében, a csa-
ládtagok büszkeségében 
megtérülő pluszmunkát, 
addig Tapolca egy jó hely, 
ahol jó élni és alkotni – fo-
galmazta meg a Zoli bácsi 
személyisége és tevékeny-
sége által inspirált gondo-
latait  Dobó Zoltán. Vere-
bélyi Zoltán meghatottan 
köszönte meg  a méltató 
szavakat, mesélt magá-
ról, inspirációiról és kivé-
tel nélkül mindenkinek 
köszönetet mondott, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy 
önálló kiállításon mutat-
hassa be alkotásait… Zoli 
bácsi őszinte, emberbarát 
személyisége, derűs világ-
látása átsüt a zömében ta-
polcai és Tapolca környéki 
tájakat, épületeket ábrá-
zoló festményein.  A helyi 
amatőr művész hangsú-
lyozta, alkotó fejlődését 
elsősorban Tihanyiné Bá-
lint Zsuzsannának, a helyi 
képzőművész kör művé-
szeti vezetőjének köszön-
heti- tudtuk meg. /tl/

Egy derűs kiállítás

Verebélyi Zoltán derűs jelleme, világlátása átsüt a fest-
ményeken is                                                                  Fotó: tl



TAP     LCAI ÚJSÁG   5KULTÚRA2022. április 22.

A Tapolcai Városi Kép-
zőművész Kör alkotói-
nak munkáiból nyílt ki-
állítás  “Árnyék mögött 
fény ragyog” – címmel 
az ajkai Nagy László 
Városi Művelődési Köz-
pontban az elmúlt hét 
pénteken. A tapolcai al-
kotások, ahogy a tárlat 
címe is sejteti, az élet po-
zitívabb, szebb oldalát 
igyekeztek megragadni.  
A kiállítás április 22-ig 
tekinthető meg az ajkai 
művelődési intézmény 
kiállítótermében. 

Tihanyiné Bálint Zsu-
zsanna művészeti vezető 
távollétében, Sütő-Né-
meth Hajnalka nyitotta 
meg a kiállítást, aki be-
mutatta a kiállító alko-
tókat, Horváth Róbertet, 
Horváth Sándorné Évát, 
Nagy Sándort, Székely-
né Lájer Erzsébetet, Lá-
zár Jánosnét, Szita Sza-
bolcsot, Tóthné Bognár 
Máriát, Vecsei Jánost, 
Tihanyiné Bálint Zsu-

zsannát, Somogyiné Var-
ga Anikót, Hergovits Já-
nosnét és Sütő Györgyöt. 
Hangsúlyozta, a kör im-
már másodszor mutat-
kozik be Ajkán, jelenleg 
tíz- tizenöt fős létszám-

mal működnek, és mára 
már a klasszikus és a mo-
dern témák mindegyike, 
illetve a technikák so-
kasága is ismert a tagok 
előtt. Elhangzott, a tapol-
cai alkotók igyekeznek 

a mindennapi  szomorú 
dolgokon túllépve, ráfó-
kuszálni arra a sok szép-
ségre ami körülveszi  az 
embert, hiszen egy mo-
soly, a gyermek kacagása, 
egy jó zene vagy könyv, 

egy szép festmény is ad-
hat témát, ihletet. – Mi 
ezeket a pozitív élménye-
ket a munkáinkon ke-
resztül szeretnénk meg-
mutatni-fogalmazott 
Sütő- Németh Hajnal-

ka, aki a tagság nevében 
megköszönte a művelő-
dési központ igazgatójá-
nak, Bábics Valériának és 
Rédling Nikoletta műve-
lődésszervezőnek a kiállí-
tás lehetőségét. /tl/

Tapolcai képek, fények ragyogtak Ajkán

Az ajkai művelődési központ falán Somogyiné Varga Anikó festményei    Fotó: h.f.

A tapolcai alkotók 
ezúttal
igyekeztek
ráfókuszálni 
mindarra
a szépségre, ami 
körbeveszi őket, 
hiszen a pozitív 
dolgok is lehetnek 
ihletadók

F E S T É S Z E T

A Bakonyban túrázott, fotózott 
és megosztotta velünk élményeit
Kezdő, haladó és “profi” 
turistáknak írt turisz-
tikai zsebkönyvet Mül-
ler Nándor, aki bakonyi 
barangolásait gyönyörű 
fotókon és két kiadvány-
ban is megörökítette. A 
szerző projektoros vetí-
téssel színesített előadást 
tartott élményeiről, a 
könyvek megszületésének 
folyamatáról, nem utolsó 
sorban a Bakony csodála-
tos tájairól, élővilágáról 
a  Wass Albert könyvtár 
olvasótermében  a napok-
ban.

A Négy évszak a Bakony-
ban egy kétnyelvű isme-
retterjesztő könyv, amely 
a Keleti-, az Északi- és a 
Déli- Bakony legszebb 
tájait, állat és növényvilá-
gát, természeti és épített 
örökségeit mutatja be.  A 
Barangolások a Bakony-
ban viszont egy turisztikai 
zsebkönyv, amely sétákat, 
kirándulásokat, bakancsos 
túrákat tartalmaz színes 
képekkel illusztrálva- tud-
tuk meg a szerzőtől, aki ci-
vilben nyomdász, grafikus 
szerkesztő.
– Két éven keresztül készí-
tettem ezt a két könyvet, 
több, mint 1000 kilométert 
gyalogoltam, 26 ezernél 

több képet lőttem és 6-700 
kilométernyi túraútvonalat 
írtam meg, fotóztam végig, 
ami egy rendkívül izgal-
mas kaland volt számom-
ra. Bejártam és lefény-
képeztem a tájat, később 
megírtam, szerkesztettem, 
betördeltem. És persze 
nyomdászként ott álltam 
a nyomdában is, amikor 
készült a könyv- árulta el 
Müller Nándor, aki a fo-
tózás technikai hátteréről, 
nehézségeiről is szívesen 
beszélt lapunknak. – Ne-
kem a feladathoz feltétle-
nül szükséges természetfo-
tós fotós felszerelésem van, 
ami három állványból, te-

lepakolva 10-15 kilós fotós 
táskából és természetesen 
egy jó tükörreflexes gépből 
és hozzá jó objektívekből 
áll. Amikor fotóstúrára in-
dulok, bizony rendesen fel 
vagyok málházva- mondta.
Mint megtudtuk, Müller 
Nándor saját kiadványai 
népszerűek és sikertörté-
netnek nevezhetők azok 
körében, akiknek a túrázás, 
a természetjárás már jelen 
van az életében, de azok is 
szívesen vásárolják és for-
gatják a szerző könyveit, 
akik élménydús kirándu-
lási ötleteket szeretnének 
meríteni tervezett kirán-
dulásaikhoz. /Töreky L./

Müller Nándor nyomdász és fotós                          Fotó: tl

Húsvétra elkészült a régi szószék négy, evangélistát áb-
rázoló táblája, amelyek a Tapolcai Nagyboldogasszony 
Római Katolikus templom oldalhajójában kaptak helyet 
a falakon. 
 – Nagyon szépen restaurálták az alkotásokat, valódi ara-
nyat használtak hozzá. Ezek ölelték körbe a szent sírt- 
újságolta nagy örömmel Csonka Nándor esperes, plébá-
nos. A nagyhét és a húsvéti szent három nap liturgiáin 
nagy számban vett részt Tapolca hívő közössége. /tl/

Visszakapták régi fényüket 
az evangélisták
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Németh László, a Batsá-
nyi Táncegyüttes alapí-
tója, korábbi vezetője 
részére díszpolgári címet 
adományozott Tapolca 
város önkormányzata.

A kitüntetett 1943-ban 
született. Táncos pálya-
futását a Batsányi Tánc-

együttes elődjénél kezdte, 
majd a sorkatonai szolgá-
lat alatt került a Honvéd 
Művészegyüttesbe. A le-
szerelése után a MAFILM 
tánckarához került. Ez 
idő alatt számos magyar 
filmben (pl. Jancsó Mik-
lós: Fényes Szelek című 
alkotása) szerepelt. Csalá-
di okok miatt újra Tapol-
cán folytatta pályafutását. 
Ekkor alapította meg a 
nemrégiben elhunyt Zen-
tai Gáborral közösen a 
„Batsányi Táncegyüttest” 
és ezzel párhuzamosan a 
„Badacsony Táncegyüt-
test”. Néhány évig mindkét 
együttest vezette, később 

az akkori badacsonytoma-
ji művelődési központban 
kapott főállású művészeti 
előadói állást, így a tapol-
cai tánccsoport működé-
se egy időre megszakadt. 
Zentai Gábor utánjárá-
sára 1987-ben „Laci bá-
csi” újra életre hívta a 
Batsányi Táncegyüttest. 
A kezdeti nehézségeket 
hamar követték a sikerek. 
A csoport a szakma leg-
nevesebb zsűritagjai előtt 
(Tímár Sándor, Vásárhe-
lyi László, Pesovár Ernő) 
arany minősítést szerzett, 
többszörös fesztivál- és ní-
vódíj elnyerése mellett, a 
„Ki? Mit? Tud vetélkedőn 

1993-ban III. helyezést ért 
el, emellett Európa számos 
országába vitte el Tapolca 
hírnevét. Több éven ke-
resztül rendezte a tapol-
cai ünnepi programokat, 
(március 15. augusztus 
20.) Számos táncos szak-
ember került ki kezei alól, 
akik a környező települé-
sek iskoláiban adták to-
vább a tőle szerzett tudást, 
de a Magyar Állami Népi 
Együttes tánckarába is ke-
rült táncművész a tanítvá-
nyai közül. Tevékenységét 
a szakma nagyra becsülte, 
ezért számos fesztiválra, 
versenyre hívták zsűrizni. 
Néprajzi ismeretei mi-

att több szakmabeli társa 
gyakran kereste konzul-
tációra. Együttese visele-
teit is saját maga tervezte. 
Ezek mellett kiállítások 
megrendezésére, illetve 
megnyitására is gyakran 
felkérték. Több évtizedes 
vezetői munkáját 2011-ig, 
visszavonulásáig végezte. 
Munkásságával nagyban 
hozzájárult Tapolca város 
hírnevének öregbítéséhez 
a világ számos pontján. 
Sok igazság van abban, 
hogy Tapolca lakosai kö-
zül szinte mindenkinek 
van valamiféle kötődése a 
Batsányi Táncegyütteshez, 
így „Laci bácsihoz” is. 

A VÁROS KITÜNTETETTJEINémeth László művészeti vezető

Személyvonat ütközött 
személygépkocsival ápri-
lis 13-án, 6 óra 41 perc-
kor a laktanya főbejárata 
előtti vasúti átjáróban. 
A fénysorompó piros 
jelzése ellenére hajtott 
a sínekre a sofőr, aki az 
ütközés következtében 
beszorult a járműbe és 
súlyos sérüléseket szen-
vedett. Az eset kapcsán a 
térség országgyűlési kép-
viselőjéhez fordult Ta-
polca polgármestere. 

Mint megtudtuk, a vona-
ton senki nem sérült meg, 
a szerencsétlenül járt au-
tóst mentőhelikopter szál-
lította kórházba. A men-
tés, illetve a helyszínelés 
csak rövid ideig érintette 
a 77 -es út forgalmát, de 
a vasúti közlekedés még 
néhány óráig szünetelt az 
érintett szakaszon. A bal-
eset helyszínére érkezett 
Dobó Zoltán polgármester, 
aki videóüzenetben, majd 
hivatalosan is a térség or-

szággyűlési képviselőjé-
hez fordult, hogy közösen 
szorgalmazzák a MÁV-nál 
Tapolca veszélyesebb vas-
úti átjáróinak biztonsági 
fejlesztését, sorompós biz-
tosítását. A polgármester 

úgy fogalmazott, ez leg-
inkább akarat kérdése a 
vasút részéről és a város 
is kész hozzájárulni az át-
járók biztonságának erő-
sítéséhez. Nem ez az első 
baleset a laktanyai vasúti 
átjáróban sem, korábban 
egy kamion hajtott a sí-
nekre, szintén  a reggeli 
órákban, akkor szerencsé-
re nem történt súlyos sze-
mélyi sérülés. /Töreky/

Újabb súlyos vasúti 
szerencsétlenség

Az ütközés következtében a gépjármű vezetője beszo-
rult az utastérbe, őt a tűzoltók vágták ki           Fotó: mr

A város is kész 
hozzájárulni
a helyi vasúti
átjárók
biztonságának 
fokozásához

Balesetek megelőzésére és a 
szabályok betartására hív-
ják fel a figyelmet a rend-
őrök. 
Veszprém megyében 2019. 
január 1-jétől összesen hat 
személyi sérüléssel járó 
közúti közlekedési baleset 
történt vasúti átjáróban, 
közülük két eset tragédiá-
val végződött, négy pedig 
személyi sérüléssel. Csak 
idén már kettő vasúti átjá-
róban kellett helyszínelniük 

a rendőröknek. A balesetek 
oka minden alkalommal a 
járművezető figyelmetlen-
sége, szabálytalansága volt, 
ugyanis a fénysorompók 
mindkét esetben tilos jel-
zést mutattak. Éppen ezért 
a rendőrök ismét figyel-
meztetik a járművezető-
ket, hogy a vasúti átjárókat 
minden esetben nagyon 
figyelmesen, óvatosan kell 
megközelíteni. Csak ak-
kor hajtsanak be, ha sza-
badjelzés van és alaposan 
körülnéztek! A fehéren vil-
logó fényjelző berendezés 
azt jelzi, hogy a rendszer 
működik. A vasúti átjárót 
fokozott óvatossággal kell 
megközelíteni, indokolt 
esetben megállva kell meg-
győződni, hogy szerelvény 
nem közeledik. A síneken 
csak folyamatosan, azaz 
megállás nélkül, legalább 5 

kilométer per óra átlagse-
bességgel szabad áthaladni! 
Biztosított vasúti átjárón 
csak akkor szabad áthajtani, 
ha mindkét sorompó nyitva 
van, a fényjelző vagy hang-
jelző berendezés nem ad 
jelzést, illetve a fénysorom-
pó vagy a félsorompóval 
kiegészített fénysorompó 
villogó fehér jelzést ad! Ha 
a biztosítóberendezés nem 
működik, minden esetben 
meg kell állni az átjáró előtt! 
Csak azután szabad tovább-
haladni, ha meggyőződtünk 
róla, hogy nem jön vonat! 
Fénysorompónál az jelzi az 
üzemzavart, ha egyik fény 
sem világít. A tilos jelzés a 
gyalogosokra és a kerékpá-
rosokra is vonatkozik, de 
a megkülönböztető jelzést 
használó járművekre is- áll 
a rendőrség közleményé-
ben. /rendőrség-tl/

Fokozott figyelemmel! KÖZLEMÉNY

Nem, az ember nem akar 
balesetet okozni, sem el-
szenvedni. Nem akar el-
esni az utcán, egyszerűen 
csak elesik. A baleset csak 
úgy jön, megtörténik. 
Persze részesek vagyunk 
benne, hiszen mi magunk 
okozzuk a bajt, lankadt 
figyelmünkkel, sietséggel, 
butaságunkkal, stresz-
szes életmódunkkal vagy 
bármi mással, ami végül 
tragédiába torkollhat. Ta-
lán éppen ezért élem meg 
rosszul, amikor valakik 
túl könnyedén ítélkeznek 
azok felett, akik a sínek-
re hajtanak a jelzőlámpa 
piros villogása ellenére 
és pechjükre, sajnos túl 
gyakran mások pechjére 

is, a vonat is ott terem... 
Amikor a médiában, az 
interneten megjelenik 
egy-egy vasúti szerencsét-
lenségről szóló hír, mindig 
sokan vannak azok, akik 
azonnal lecsapnak, hogy 
verbálisan, szóban, vagy 
internetes kommentben 
megtorolják a súlyos bot-
lást, pellengérre állítsák az 
elkövetőt. „Nem sorompó 
kell, hanem meg kellene 
állni a pirosnál! Nem meg-
erősíteni kell a vasúti átjá-
rókat, hanem odafigyelni, 
ha már jogosítványt bito-
rol az ember! A hülyéken 
nem lehet segíteni!”  Ilyen 
és ehhez hasonló gondo-
latok mutatják, hogy az 
igazságérzet nem egyenlő 
az igazsággal. Az emberi 
lény nem tökéletes, leg-

feljebb - és persze jó eset-
ben- törekszik a tökéletes-
ségre. Ezért találta ki az 
emberiség a törvényeket, 
a KRESZ-t, sőt még a so-
rompót is. Balesetek voltak 
és lesznek, vajon kivel nem 
történt soha semmi?  A 
dolgunk az, hogy kevesebb 
legyen belőle! A hivatalos 
statisztikák szerint, a fél-
sorompós vasúti átjárók-
ban bekövetkező balesetek 
száma csak töredéke a jel-
zőfénnyel, vagy azzal sem 
védett átjárókban bekövet-
kezőknek. Biztos vagyok 
benne, hogy mindig lesz-
nek olyan „hülyék”, akik 
kikerülik, nekimennek 
egy-egy sorompónak is, 
azonban ez a tény nem írja 
felül egy korrekt statisztika 
igazságát. /Töreky László/ 

JEGYZET
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Fölényes győzelmekkel, 
nagyszerű és taktikus ví-
vással nyert aranyérmet 
az Andrásfi Tibor, Koch 
Máté, Nagy Dávid, Siklósi 
Gergely összeállítású férfi 
párbajtőrcsapat a párizsi 
Világkupán.

A válogatott tavaly az 
utolsó pillanatban bukta 
el a tokiói olimpiai kva-
lifikációt, a szezon elején 
pedig Dancsházy-Nagy 
Tamás válogatott edző be-
vallottan kísérletezett új 
csapatával. A legutóbbi, 
szocsi Világkupát köve-
tően, ahol 11. helyen vég-
zett a válogatott, a mester 
azt nyilatkozta: nincs több 
kísérletezés, ettől kezdve 
élesbe mennek a történé-
sek. A mester megmondta, 
a tanítványok pedig tet-
ték a dolgukat, méghozzá 
káprázatosan. Két, több 
mint kellemetlen rivális 
után három klassziscsa-
patot győztek le kétséget 
kizáróan. Andrásfi Tibor, 
Koch Máté, Nagy Dávid 
és Siklósi Gergely egyaránt 
hibátlan teljesítményt 
nyújtott, és egységes, tak-
tikus válogatottat alkotott 
Dancsházy-Nagy Tamás 
irányításával. A magyarok, 
a hollandokkal mérkőzve 

37:22-vel, majd Csehor-
szággal 43:32-re diadal-
maskodva masíroztak a 
legjobb nyolc közé. A ne-
gyeddöntőben a világ leg-
jobbjai közé tartozó Korea 
következett, de az ázsiaiak 
sem jártak jobban, 45:33 
lett a vége. Az elődöntő-
ben Ukrajna volt az ellen-
fél, amely anno sokat tett 
azért, hogy a mieink ne 
legyenek ott Tokióban. Az 
első riposzt megtörtént, és 
a 45:42-es eredmény nem 
tükrözi hűen, hogy mind-
végig a mieink uralták a 
meccset.A fináléban pedig 
a házigazda franciák kö-
vetkeztek, és a húsvéti ün-
nepek miatt ezúttal “csak” 
félházas Coubertin-csar-
nokban – ahogy a döntő 
után Dancsházy-Nagy Ta-
más fogalmazott – egyre 
halkabbak lettek a hazai 
szurkolók- tudhattuk meg 
a Magyar Vívószövetség 
közleményéből. A magya-
rok ugyanis gyakorlatilag 
4 meccs alatt lerendezték 
a döntőt. 20:7-re elhúztak 
Gergőék úgy, hogy mind 
a négyen simán hoztak 
egy asszót. Taktikai cse-
re is történt ugyanis, a 
világklasszis Borelre “rá-
cserélte” Dancsházy mes-
ter Koch Mátét, akinek 

a francia egyáltalán nem 
kedveli a stílusát,  így for-
dulhatott elő az a ritkaság, 
hogy a hármas csapatver-
seny első négy meccsén 
négy magyar hozta össze 
a 13 tusos előnyt. Amit 
már “csak” tartani kellett, 
és ez sikerült is, 43:36-ra 
győzött válogatottunk, 
amely ezzel megnyerte a 
Világkupát.“Sikerült ki-
élesíteni a fegyvereket, 
ahogy arra céloztam is 
legutóbb… Természetesen 

nagyon örülök, és szeret-
ném megköszönni a segít-
séget mester kollégáimnak, 
Halla Péternek és Andrásfi 
Tibornak is.
Úgy gondolom, hogy a leg-
erősebb négyessel álltunk 
fel, taktikailag és szakma-
ilag is nagyon egységes ez 
a kvartett. Mindent meg-
beszéltünk a nap folya-
mán, semmi sem történt 
véletlenül, sorra bejöttek a 
taktikai cserék, élvezet volt 
végigdolgozni ezt a napot 

a fiúkkal. Nagyon sokat 
tettünk ezért az aranyért, 
teljesen érthető, hogy eny-
nyire örültünk neki. Azt 
gondolom, hogy Párizsban 
kezdődött el az az út, ami 
Párizsig vihet. De ehhez 
még rengeteg munkára van 
szükség, példának okáért 
még ebben a szezonban 
négy nemzetközi verseny, 
valamint egy Eb és egy Vb 
vár ránk.” – nyilatkozta 
Dancsházy-Nagy Tamás, a 
válogatott edzője. /hg/

Párizsból indult az út, ami Párizsig vihet

Egységes, taktikus válogatott született                                   Fotó: Magyar Vívószövetség

Tóth Zsombor a 16-18 éves 
korcsoportban, illetve a 
63.5-67 kg súlycsoport-
ban aratott fényes győzel-
met a WFC Magyar K1-es 
bajnokságban. Zsombor 
csoportja legfiatalabb ver-
senyzőjeként állhatott a 
dobogó legfelső fokára 
Baján, április 10-én.

A WFC Hungary – Füg-
getlen Harcosok Szövetsé-
ge (WORLD FIGHTERS 
CORPORATION) hét 
éve aktívan működik 
Magyaroroszágon, bejegy-
zett Szövetségként pedig 
2021. február óta. (20 éve a 
világ 56 országában). Ez idő 
alatt több országos, nem-
zetközi bajnokságot és gála 
rendezvényt bonyolítottak 
le az ország több települé-
sén. 41 csapat, 291 verseny-
ző, 6-8-10 fős súlycsoport 
küzdelme ez hazánkban. 
Szilágyi Arnold edző sze-
rint, tanítványai, köztük 
(most a legeredményesebb) 
Zsombor, egy nagy és erős 
mezőnyben tudtak kiváló-
an teljesíteni Baján!
Tóth Zsombor 10 évesen 

ismerkedett meg a thai 
boksz világával. A TVSE 
Thai boksz szakosztályá-
ban kezdte pályafutását és 
évről-évre egyre nagyobb 
versenyeken vett részt, 
ahonnan minden alkalom-
mal éremmel tért haza. 
2021-ben Tapolcáról Ajkára 
igazolt a Szilágyi Muay Thai 
Egyesülethez, ahol edzőjé-
vel Szilágyi Arnolddal szép 
sikereket érnek el. Lelki-

ismeretesen készül (heti 6 
edzéssel) a versenyekre, ki-
tartása példamutató. Zsom-
bor 2021-ben, 15 évesen 
bekerült a magyar váloga-
tott keretébe és kvalifikáci-
ót szerzett a 2021-es Világ 
bajnokságra Bangkokba, 
ahol végül betegség miatt 
nem tudott részt venni. A 
2022-es isztambuli Európa 
Bajnokság negyeddöntőéig 
jutott. /Töreky L./

Tóth Zsombor élete első K1-es bajnokságán 
WFC Magyar Bajnok lett

Tóth Zsombor és edzője Szilágyi Arnold  Fotó: facebook

Megrendezték az Olim-
pici versenysorozat kö-
vetkező állomását. A 
Bükön megtartott ver-
senyen szép számmal 
léptek pástra a Tapolca 
Vívóklub fiatal verseny-
zői.
 
Az ifjú párbajtőrözők 
között voltak rutinosab-
bak is és olyanok is, akik 
először mérettették meg 

magukat.
A háromnapos verseny 
után Makkos Bence lehe-
tett a mieink legboldo-
gabbja, aki a népes ser-
dülő fiú mezőnyben 5. 
helyezést ért el.  Ez nagy-
szerű eredmény ebben 
a kategóriában és Bence 
érdemeit tovább szépíti 
az a tény is, hogy tette 
mindezt két év kihagyás 
után. /hg/

Visszatért a pástra
Makkos Bence

Bence két év kihagyás 
után ért el szép ered-
ményt Fotó: helyszíni felv.

GYŐZELEM
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A napokban tartot-
ta éves közgyűlését a 
Veszprém Megyei Pol-
gárőrségek Szövetsége, 
ahol I. Szent László 
Emlékplakettel ismer-
ték el két tapolcai pol-
gárőr, Tölgyes Zsolt és 
Csiszár István munká-
ját. Esetükben “a pol-
gárőr mozgalomban 
betöltött áldozatos te-
vékenységet” jutalmaz-
ta a megyei szövetség 
elnöksége.
– Bár az elismerés sze-
mélyre szól, végered-
ményben az egész egye-
sület tevékenységét 
minősíti. Köszönöm 
minden tagtársamnak, 
hogy munkájukkal 
hozzájárultak a közös 
sikerhez- írta facebook 
posztjában Tölgyes 
Zsolt, a tapolcai polgár-
őrök vezetője, városi 
képviselő, az önkor-
mányzat közbiztonsági 
tanácsnoka. /tl/

Kitüntették a polgárőröket

2022. 04. 08.
Kovács Réka

Gertner Vilmos
2022. 04. 12.
Pacsi Erzsébet

Bognár Krisztián
2022. 04. 12.
Hazafi Vivien

Bakodi Gábor István
2022. 04. 16.

Lener Viktória
Kövesdy Gergő

Házasságkötés




