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Az elmúlt tanév végén 
111-en ballagtak el a vá-
ros általános iskoláiból.  
2022. szeptember elseje 
115 első osztályos kisdi-
ák számára jelentette az 
iskolás évek kezdetét, a 
felsőbb évesek számára 
pedig a vakáció, a gond-
talan hónapok végét.

A Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola szék-
helyintézményében és 
tagintézményeiben há-
romnegyed nyolctól 
megkezdődtek a tanév-
nyitó ünnepségek, leg-
korábban a Kazinczy 
tagintézményben. A bi-
zonytalan, esős idő miatt 

a “piros iskola”  aulájában 
köszöntötte a vendége-
ket, az érintett szülőket, 
pedagógusokat és tanu-
lókat Bodor Tamás in-
tézményvezető, majd a 
diákok tanévköszöntő 
produkciói következtek. 
A kazinczys tanulókhoz 
és jelenlévő szüleikhez 
Bajner Imre igazgató 
szólt. – …A vakáció  bi-
zony visszavonhatatlanul 
véget ért. Bízom abban, 
hogy sikerült kipihen-
netek magatokat és újult 
erővel tudjátok megkez-
deni az előttetek álló tan-
évet. Használjátok ki a 
tanulásban, közös prog-
ramokban rejlő lehető-

ségeket! Tanuljátok meg, 
soha semmit nem szabad 
feladni, ha nem megy,  
próbáljátok meg ötször, 
tízszer! Ha akkor sem 
sikerül, akkor mondjá-
tok azt, hogy legköze-
lebb menni fog…! Ked-
ves szülők! Köszönjük a 
bizalmat, hogy szeretett 
gyermeküket gondjaink-
ra bízták és kérjük nyolc 
éven át tartó támogató 
figyelmüket, együttmű-
ködésüket. Valósítsunk 
meg egy közös álmot, 
amely a mi tanítványaink 
és az önök gyermekeinek 
sikeres tanulmányairól és 
fejlődéséről szól!
...Folytatás a 2. oldalon...

Becsengettek, indul a tanév Tavirózsák, hullámok és aranyhalak “varjasjuditosan” 
címmel írásunk a negyedik oldalon olvasható

Új látványosság Varjas módra
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Elfogadott többletforrások, módosító indítványok…
Az augusztus 29-i rend-
kívüli nyilvános képvise-
lő-testületi ülésen a TIAC 
körüli jogi és gazdasági 
problémák mellett, to-
vábbi négy előterjesztést 
vitattak meg a képviselők. 

Egyhangú támogatást ka-
pott a „Tapolca, közösségi 
tér korszerűsítése” tárgyú 
projekthez ( a 3-as és 5-ös  
Y-házak mögötti  régi ját-
szóteret érinti)  többletfor-
rást biztosító előterjesztés.  
A képviselők 18 millió fo-
rint pluszt szavaztak meg 
a tárgyi közbeszerzési el-
járás tekintetében koráb-
ban rendelkezésre álló 65 
millió forintnyi fedezet 
megemelésére. Ellenál-
lásba ütközött a „Tapolcai 
Malom-tó szökőkút meg-
javítása”- című napirendi 
pont elfogadása.  Az elő-
terjesztés szerint, egyetlen 
beérkező árajánlat alapján  
3.189.840 Ft összegű költ-
ségvetési forrást  biztosított 
a célra a város. A napirendi 
ponttal foglaltakkal szem-
ben olyan kritikák merül-
tek fel az illetékes bizott-
ságok tagjainak részéről, 
hogy a szökőkút-javítás 

kivitelezőjének közel 3.2 
millió forintról szóló csa-
tolt árajánlata nem elég 
részletes. Végül azt a mó-
dosító indítványt fogadta 
el a testület, hogy a követ-
kező ülésen, megismerve a 
részleteket, újra szavaznak 
a szökőkút ügyében.
Tapolca Város Önkor-
mányzata Képviselő-tes-
tülete még márciusban 
kötelezettséget vállalt a 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola műfüves pályájának 
felújításához szükséges 
bruttó 1.554.734 Ft össze-
gű önrész biztosítására. A 
Magyar Labdarúgó Szö-
vetség a pályázatot pozitív 
elbírálásban részesítette, 
2022. augusztus 10-én 
megküldte az Együttmű-
ködési Megállapodás ter-
vezetét,  de a mellékletben 
a 10%-os önrész összegét 
bruttó 1.925.737 Ft összeg-
ben határozta meg. A két 
összeg közötti differencia 
bruttó 371.003 Ft. A felújí-
tás sikeres megvalósítása 
érdekében a hiányzó ösz-
szegre 10 igen szavazattal, 
két tartózkodás mellett 
biztosította a támogatást  a 
Képviselő-testület. Kettő, a 

polgármester beszámolója 
szerint, kifejezetten rossz 
állapotú önkormányzati 
lakást jelölt volna ki  a vá-
ros értékesítésre. Az egyik 
a Tapolca, Fő tér 17-21. 1. 
emelet 3. szám alatti, belte-
rület 2821/A/11. helyrajzi 
számú, 62 nm alapterületű, 
műemlék besorolású, lakás 
megnevezésű forgalomké-
pes ingatlan, minimum 23 
és fél millió forint értékben. 
A másik, a  Tapolca, Fő tér 
19. 1. emelet 4. szám alat-
ti, belterület 2821/A/12. 
helyrajzi számú, 62 nm 
alapterületű, műemlék be-
sorolású, lakás megneve-

zésű forgalomképes ingat-
lan, amelyért legkevesebb 
22 millió 756 ezer forintot 
szeretne kapni az önkor-
mányzat. A város polgár-
mestere hangsúlyozta, az 
épületek jó elhelyezkedé-
sűek, de rendkívül rossz ál-
lapotúak, felújításuk bőven 
meghaladja a város anyagi 
lehetőségeit. Az érvek el-
lenére a testület öt igen és 
hét tartózkodás mellett 
egyelőre nem támogatta az 
előterjesztést. Az ülés napi-
rendi pontjaiban foglaltak 
a tapolca.hu oldalon teljes 
terjedelmükben megte-
kinthetők. /Töreky L./

A nyár utolsó testületi ülése, fontos napirendek Fotó: tl

Igen, nem az a csapat vagyunk már, akik a 2019-
es választáson voltunk. Négy társunk, akiket mi 
hívtunk magunk közé akkor, már nincs velünk. 
Ők döntöttek így, amikor így fogalmaztak: …” 
a továbbiakban nem lehetséges a feltételek nél-
küli együttműködés köztünk és a város felső 
vezetésének megváltozott irányvonala között. A 
kialakult értékrendbeli különbségeket, szakmai 
és szemléletbeli ellentéteket nem sikerült ren-
dezni…”. Valóban, egyre jobban ütköztek ki az 
eredeti csapat, és az újonnan érkezettek közötti 
értékrendbeli különbségek. Valóban megváltoz-
tak az irányvonalak, csak nem azok, amelyek mentén létrehoztuk az egyesületet, amely 
zászlajára egy szót tűzött: Tapolca! Egyre nyilvánvalóbbá vált, kinek fontos az egyéni ér-
deke és kinek a város. Ki az, aki a hogyan ne, és ki az, aki a mindenre van megoldás híve. 
Belekötni abba, hogy a polgármester miért nem vette ki a szabadságát a Covid járvány 
alatt - amikor minden felelős döntést egyedül kellett meghoznia, bár rendszeresen tájé-
koztatta és véleményét kérte képviselő-társainak -, azt sugallni, hogy ezen nyerészkedni 
akar, kisstílű, de legalábbis nem elegáns. Szemrehányást hallani, hogy elbontattunk egy 
olyan barokk emlékművet, amely semmilyen helyi műemlékkataszterben nem szere-
pel olyantól, akinek a Helyi Értéktár Bizottság elnökeként mind az emlékhely, mind 
a bontás tervéről volt tudomása, de mégsem szólt; álnok. Fellázítani a naperőművel 
kapcsolatban egy fél várost, amelynek megvalósulása ezer és egy dologtól függ még, és 
amellyel kapcsolatosan mi magunk is átgondolt felelősségteljes döntést akarunk hoz-
ni, és ahhoz még rengeteg információra van szükség, számító. Egy több mint 110 éves 
sportegyesületet pénzzel megkárosítani, azt az anyagi ellehetetlenülés szélére sodorni, 
galádság. Mindeközben lokálpatriótának hívni magukat, tragikomikus.
A mi értékeink ugyanazok, a megkezdett útról nem térünk le. Nem mi változtunk.
„Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemze-
teknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki 
csalásra épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az 
eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, 
mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet ne irigyeld 
őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran 
a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van.” /Wass Albert/

Dobó Zoltán, Pass Sándor, Puskás Ákos, Tölgyes Zsolt, Buzás Gyula

Az Egységben Tapolczáért Egyesület közleménye
Az elmúlt napok, hetek történéseihez

...Folytatás a címoldalról...
Kedves nyolcadikosok,  
bennetek pedig arra kér-
lek, hogy mutassatok pél-
dát, bizonyítsátok, hogy 
nyolcadikosnak lenni, 
rangidősnek lenni érde-
mes– bíztatott az iskolai 
helytállásra a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
igazgatója, de köszönetet 
mondott azoknak a tech-
nikai dolgozóknak és ta-
karítóknak is, akik a nyár 
folyamán sokat ettek azért, 
hogy biztosítsák a munka 
elkezdésének feltételeit a 
tapolcai iskolákban. La-
punk érdeklődésére Bajner 
Imre elmondta, a pedagó-
gusok számában egyelőre 
számos hazai iskolához 
képest jobban állnak a 
tapolcai intézmények. A 
szaktanári ellátottságot az 
idei tanévre sikerült bizto-
sítani, szinte minden állás 
betöltött. A covid, illetve a 
gázellátás problémái miatt 
esetleges időszakos isko-
labezárásra nem számít az 
igazgató, a fenntartó sem 
tervez hasonló intézkedést 
a tanév során. Két elsős 
osztályban 18-18 tanuló 
kezd a Kazinczyban,  32 
fős az induló osztály első-
seinek a száma Batsányi-
ban, a Bárdosban 25 fővel 
egy foci és 22-fővel egy ze-
nei osztály indul – tudtuk 
meg. /Töreky L./
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Dobó Z.:  Bajban a TIAC

Öt napirendi pontot tár-
gyaltak meg az augusztus 
29-i rendkívüli nyilvános 
bizottsági és testületi ülé-
seken a bizottsági tagok 
és a  képviselők, ám a vá-
ros jóvoltából az elmúlt 
években komoly anyagi 
támogatást élvező, nagy 
múltú TIAC sportegyesü-
let frissen átvilágított gaz-
dálkodása, az ott tapasz-
talt, sokmilliós közpénzt 
érintő  szabálytalanságok 
ismertetése minden egyéb 
napirendi témát elhomá-
lyosított. 

Dobó Zoltán polgármes-
ter, illetve az Egységben 
Tapolczáért Egyesület a 
rendkívüli ülést követően 
sajtótájékoztatót tartott.
– Komoly bajban van a 
TIAC, Tapolca egyik legré-
gebbi civil szervezete. Talán 
fennállása óta a legnagyobb 
bajban! – értékelte a testü-
leti ülésen elhangzottakat 
Dobó Zoltán.  Az előzmé-
nyekre kitérve elhangzott, 
Takács Gábor, a TIAC  ko-
rábbi elnökének közelmúlt-
beli lemondása után, akadt 
ugyan jelentkező, alkalmas 
jelölt a tisztség betöltésé-
re, ám a jelölt  a megvá-
lasztása előtt arra kérte a 
várost, hogy világítsák át 
az egyesület gazdálkodá-
sát pénzügyi, számviteli és 
jogi értelemben egyaránt. A 
vizsgálat megtörtént, annak  
eredménye (amelyet  ifj. 
Dr. Szilágyi István ügyvéd 
és Porkoláb Zsolt független 

könyvvizsgáló ismertetett 
az ülésen)  azonban lesújtó 
képet festett a TIAC gaz-
dálkodásáról, az ott tapasz-
talt, a város támogatását és 
TAO-s pályázati pénzeket 
is érintő gazdálkodásról. 
A feltárt problémák között 
visszaélésekre alkalmas 
költség-elszámolási gya-
korlatok, többek között a 
házipénztár kezelésével 
kapcsolatos szabálytalansá-
gok, érthetetlen kiküldetési 
rendelvények, szükségte-
lennek tűnő szolgáltatások 
megrendelése is felmerült. 
Az ügyvéd szerint, ezekért 
a TIAC lemondott elnöke a 
felelős…   A polgármester 
szerint, akár több tízmillió 
forint is hiányozhat így az 
egyesület kasszájából.   – 
Mindent meg fogunk tenni, 
hogy tisztán lássunk, hogy 
megtudjuk mi történt a vá-
ros által az elmúlt években 
több, mint 57 millió forint-
tal támogatott TIAC-cal?  A 
szükséges jogi lépéseket, az 
ügyészségi feljelentést isme-
retlen tettes ellen megtet-
tük. Minden probléma elle-
nére megpróbáljuk egyben 
tartani a sportegyesület csa-
patait, hiszen számunkra az 
ott futballozó 150 gyermek 
nagyon fontos,  nekik min-
den segítséget  megadunk- 
hangsúlyozta a város pol-
gármestere. Pass Sándor 
alpolgármester kiegészítve 
a Dobó Zoltán által elmon-
dottakat, hozzátette, a város 
500 ezer forintot biztosít a 
helyzet mielőbbi jogi ren-
dezésére. Az érintett játé-
kosokat, szülőket másnap a 
Bauxit pályára hívták, őket 
is tájékoztatták a kialakult 
helyzetről. /tl/

Testületi ülést követő sajtótájékoztató a városházán  F: tl 

2022. 08. 23.
Laczi Mária Henriett

Kőszegi László
2022. 09. 02.

Verebély Melinda
Kozmács István Dániel

2022. 09. 03.
Beréti Brigitta
Csekő Kálmán

Házasságkötés

                 Orbán Tibor
                                     1933 - 2022

Idén júniusban kapta meg a vasdiplomát a Mis-
kolci Egyetemtől, hiszen 65 évvel ezelőtt végzett a 
Bányamérnöki Karon, melynek teljeskörű jogutód-
ja 2000. óta a Műszaki Földtudományi Kar. Erre 
az ünnepségre nagyon készült, várták is sokan, de 
sajnos, már nem tudott elmenni. A Rábaközben, 
Szanyban gyerekeskedett, ott járt elemi iskolábe, 
majd Pápán, a Bencés Katolikus Gimnáziumba 
érettségizett. Rövid kényszerű kihagyás után 1952-
ben megkezdte tanulmányait a Nehézipari Műsza-
ki Egyetem Bányamérnöki Karán. 1957-ben vég-
zett. A kar hallgatósága valéta-elnökké választotta. 
1957-től 1992. évi nyugállományba vonulásáig a 
Bakonyi Bauxitbányánál dolgozott. Az elmúlt esztendőben, július 21-én, a Város Nap-
ján fogadta díszpolgárává a város az akkor még „csak” gyémántdiplomás bányamér-
nököt. E legmagasabb városi elismerésnek végtelenül örült. Tudtuk, és a testület is 
tudta, hogy ő az az „utolsó mohikán”, aki a bauxitbányászat központjának városunkba 
telepítésénél, mint vállalati felső vezető, egészen a ’60-as évek közepétől aktívan köz-
reműködött, akinek jelentős szerepe volt a városkép formálásában, és abban is, hogy 
Tapolca annak idején – sok más bányász-városhoz hasonlóan – nem lett „szocialista 
iparváros”.  A több ezer új lakás, „szövetkezeti” ház  nem egy tömbbe épült, hanem a 
kisváros hangulatát megőrizve egymástól viszonylag távol, teret és levegőt hagyva a 
múltnak, megőrizte a kisvárosi élet hangulatát. A tavalyi ünnepségen elhangzott és 
megjelent róla szóló méltatások még élénken élnek emlékezetünkben. Nem lenne ele-
gáns leírni újra, hogy miként vett részt városunk közéletében, a sport szervezésében, 
az önkormányzati munka támogatásában, az meg különösen elkerülném, hogy jelen-
tős műszaki-szakmai tevékenységét méltassam.  A feszes formájú nekrológ helyett áll-
jon itt inkább egy hangulatos visszaemlékezés, már csak azért is, mert Orbán Tibor 
ugyan kimagasló tudású mérnök, humánus vezető volt és egyben jókedélyű, tréfákat 
kedvelő ember. Sok-sok évvel ezelőtt, még a ’80-as évek közepén az Iharkúti Bánya-
üzembe egy nagyon magas rangú állami- és ipari vezetőkből álló csoport látogatott. A 
találkozón a bányavállalat valamennyi vezetője megjelent. Az én feladatom volt a bá-
nya geológiai helyzetéről, a földtani kutatás várható eredményeiről szóló tájékoztató 
előadás megtartása. Meleg, kora nyári idő volt, de mindenki talpig bányásznak beöl-
tözve már fél órával korábban várta az üzem bejáratánál a „főnököket”. Egyedül én és 
egy kollégám hiányzott a csapatból. Útközben lerobbant ugyanis az UAZ-unk, és csak 
döcögve és késve értünk a színhelyre. Szerencsénkre a látogató csoport is késett. Or-
bán Tibor nagyon dühösen leteremtett bennünket: „… Nem tudtok pontosak lenni?! 
Biztos bementetek Bakonygyepesre sört inni!” Mi meg szabadkoztunk, hogy hát az 
UAZ volt az ok, sört nem is ittunk… Mire ő: „… Hát elég nagy marhák vagytok, édes 
gyermekeim!...”  A 70-es évek végén a bánya küldötteiként ellátogattunk a Ziári (Ga-
ramszentkereszt, Szlovákia) Timföldgyárba, így eljutottunk Selmecbányára is. Tavasz 
volt,  Tibor pedig elfelejtett kalapot hozni, márpedig a selmeci hegyekből még abban 
a langyos áprilisban is metszően hideg szél kerekedett, így hát ketten elindultunk ka-
lapot vásárolni. Egyetlen  férfi divatáru bolt volt a városban ,”muzski mode”, a kirakat-
ban jégzokni, flanelling, mackónadrág, fülessapka,  bakancs. A hosszú és magas bolt-
ban polcok sokasága egészen a plafonig, de áru alig. A kiszolgálónő fiatal, szőke tót 
menyecske, magyarul nem értett. Elmutogattuk, hogy kalapot akarunk venni. A nő 
létrát hozott, kutatott, majd egyszer csak egészen fönt kibújt egy kalap.  A nő ott állt 
vagy két méter magasan, a létra legfelső fokán, szoknyácskájának alja éppen a fejünk 
búbjáig ért, és amikor az egyik lábával a biztonság miatt a polcra átterpesztett, akkor 
…szóval akkor már tudtuk, miért is jöttünk kalapot venni! - Hát persze, az naggyon 
jó! Azt! Azt! Nem azt! Azt ott mellette! Neeem azt, a zöldet! A nő meg nyújtózott na-
gyokat, és ez a tény oly mértékben megnövelte a kalapok iránti érdeklődésünket, hogy 
a nő lepakolta nekünk az egész polcot.  Miután már minden fejfedő a pulton volt, 
Tibor egy csinos, makkos zöld stüszi-kalapot választott. Fizettünk, majd kijöttünk 
az üzletből. Kint megjegyeztem: - Jó ez a kalap, ilyet kerestél… Mire a válasza: - Nem 
nagyon tetszik, de tudod, ahogy levette… Már betegeskedett, és én mindig tréfásra 
fordítottam a beszélgetést. Egyszer azt hoztam szóba, hogy gyakran milyen szépen 
zengett a sümegi Öreghegy Tibor borospincéje előtt… „– Igen – mondta, – de az is 
szép volt, amikor a pohárban lassan szálltak fel a buborékok… Voltak erről emlékei, 
hiszen édesapja Szanyban kocsmáros volt. Emlegette édesapja ősi bölcsességét is: - 
Azt a fröccsöt, amit ma nem isznak meg, holnap már nem fogják meginni…
Az utolsó hetekben gyakran beszélgettünk telefonon, majd – amíg tudott – személye-
sen is. Tréfálkoztunk, felelevenítettük a múltat, a munkát, de a vidám, nótaszótól han-
gos Sümeg-öreghegyi összejöveteleket is. Tibor ifjúkorában kiváló néptáncos volt és 
gyakran dúdolgatta a régi kedves nótáját: Szélről legeljetek,/ fának ne menjetek,/mert 
ha fának nekimentek/fejeteket beveritek/ szili kút, szanyi kút, szentandrási sobrikút… 
Az utolsó beszélgetések végén is mindig úgy köszöntünk el, hogy: Jó szerencsét!
Legutóbb azt mondta, talán akkor már a végleges elválásra gondolva, hogy:  „….Tu-
dod, szép életem volt!”
Szeretett Tapolcán élni. Életének legutolsó heteiben – családi okok miatt – ugyan el-
került Sopronba, de a legutolsó héten közvetlen környezetét kérte, hogy vigyék vissza 
Tapolcára.  Itt volt otthon, itt élte le az életét, itt is akart meghalni. Így is történt.
Igen, Tibor bátyám neked szép életed volt! És tartalmas. A végső búcsú mindig azok-
nak fáj, akik itt maradnak, és emlékeznek rád.
Végül csak ennyit: Utolsó Jó szerencsét!
                                                                                                                         dr. Pataki Attila
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N. Horváth Erzsébet 
nyugalmazott peda-
gógus, író, újságíró, 
helytörténész nosztal-
gia filmvetítésre, baráti 
összejövetelre, kötetlen 
beszélgetésre hívta ösz-
sze a hatvanas-hetvenes 
évek valamikori játéko-
sait,  hozzátartozókat, 
a tapolcai sportklub 
szimpatizánsait au-
gusztus 30-án, a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontba. Elhangzott, fe-
lejthetetlen hangulat, 
örök emlék mindaz, 
amit a TIAC adott a vá-
rosnak, sportolóknak és 
sportrajongóknak egy-
aránt.

A tapolcai művelődési 
intézménybe  szerve-
zett  találkozó apropóját 
a nagy múltú tapolcai 
sportklub történetét fel-
dolgozó közelmúltban 
megnyílt kiállítás és egy 
személyes történet adta- 
tudtuk meg N. Horváth 
Erzsébettől, aki elárulta, 
hogy a TIAC labdarúgó 
csapatához a kötődése, 
egy pontosan  hatvan év-
vel ezelőtti szeptemberi 
napra datálható. – Éppen 
60 éve, ezekben a  napok-
ban ismertem meg ké-
sőbbi férjemet, Németh 
Józsefet. Első éves gim-
nazista voltam. Lány-
ként addig a napig nem 
érdekelt a futball, on-
nantól viszont egy olyan 
közösségbe csöppentem, 
amely hosszú évtizede-
ken keresztül meghatá-
rozó volt az életemben 
és persze sok tapolcai 
kortársam életében is. A 

TIAC a szó legnemesebb 
értelmében igazi család 
volt. Mi focistabarátnők, 
menyasszonyok, felesé-
gek 50-60 éven keresztül 
összejártunk, névnapo-
kat ünnepeltünk, gyak-
ran még gyermekeink is 
ugyanabba az iskolába 
vagy osztályba jártak, 
gyakorlatilag mindent 
tudtunk a másikról… 
A TIAC szurkolótábora 
pedig akkoriban olyan 
volt, amilyet azóta sem 
láttam. A futballpálya, a 
rendszeresen ezres né-
zőszámtól zsúfolt né-
zőtér, majd a folytatás, 
a hangulatos helyi kis-
kocsmák, vendéglők vi-
lága, amelyek ha mesélni 
tudnának, bizony len-
ne mit mesélniük… A 
győzelmek feletti öröm, 
vagy éppen az elvesztett 
meccsek feletti szomo-
rúság, düh egyaránt fel-
oldódott a kocsmaasz-
taloknál folytatott nagy 
beszélgetésekben, ug-
ratásokban, humorban, 
vitákban … Felejthetet-
len évek, évtizedek vol-
tak ezek mindannyiunk 
számára! Amatőrnek 
lenni a szó eredeti latin 
értelmében azt jelenti, 
hogy szeretve tesszük 
azt, amit teszünk. A já-
tékosok így működtek 
és így működött a TIAC 
népes szurkolótábora is. 
A hatvanas évek elejének 
“nagy csapatából”  ma 
már sajnos csak néhá-
nyan élnek: többek kö-
zött Murai Antal, Totyi, 
a tanár úr és férjem a 
Németh Jóska, akko-
ri becenevén a Kopasz. 

Márkus Feri, Tompos 
Pepi a kapus, Nyirő Já-
nos, a Színes, Frang Laci 
Tojás, a TIAC utolsó 
előtti elnöke, Farkas Jós-
ka, Gáspár Jóska a Gazsi, 
Szőcze Laci… sokan saj-
nos korán elmentek már 
közülük, leggyakrabban 
40-50 éves koruk körül, 
de mindegyikőjük neve 
mögött akkora szeretet 
van, hogy azt nehéz sza-
vakba önteni- emléke-
zett a régi időkre és ked-
velt arcokra N. Horváth 
Erzsébet. A nosztalgikus 
baráti találkozón, Kócs 
Idának, a Csobánc Nép-
dalkör vezetőjének fel-
vezetésével a jelenlévők 
lelkesen  elénekelték  a 
TIAC indulót, de levetí-
tették Papp József film-
jét is, amelyet a korabe-
li Bauxitbánya Vállalat 
megbecsült technikusa, 
hírközlési csoportveze-
tője, a helyi futballélet 
lelkes követője készített  
a 2010-es évek elején. 
A filmből egy kis he-
lyi közösség, egy nagy 
múltú helyi sportklub 
története rajzolódott ki 
a kezdetektől. Megsár-
gult fotókról mosolygó 
régi tapolcai arcok, új-
ságcikkek, tudósítások 
szalagcímei, mérkőzések 
megörökített pillanatai, 
fekvő, térdelő és álló sor. 
Egy másik Tapolca, más 
épületekkel, más hangu-
lattal, más arcokkal, más 
lelkülettel. Egy kisváros 
hajdani futballéletének 
falra vetített emlékfosz-
lányai, egy közösségé, 
amelyet még ma is TIAC-
nak hívnak. /Töreky L/

“A TIAC nem csak futballcsapat, 
hanem egy igazi nagy család volt”

A szervező a régi tapolcai focistákkal együtt nosztalgiázott az elmúlt napokban. 
Megidézték azokat a régi sporttársakat is, akik már nem lehetnek közöttünk Fotó: tl

A Halas lépcső felújítá-
sát megelőzően, nyolc 
dolgos nap kellett hoz-
zá Varja Juditnak, hogy 
elkészüljön legújabb 
street art alkotásával az 
Arany János utcában.

A falfestmény kettős célt 
szolgál, egyrészt infor-
matív, megmutatja a tu-
ristáknak, hogy merre 
vezet az út Tapolca ék-
szeréhez, a Malom-tó-
hoz, másrészről dekora-
tív, hiszen egy homogén, 
jellegtelen falfelületet 
tölt meg színekkel és 
élettel. A munkafolya-
mat az emberek szeme 
előtt, a szemünk előtt 
zajlott, nem csoda, hogy 
még mielőtt  elkészült 
volna, már híressé is vált 
Tapolca egyedi látvá-
nyossága.   
A tapolcai ékszerész, 
képzőművész alkotónak 
nem ez az első munkája 
Tapolca város számára, 
hiszen évekkel ezelőtt a 
Halas lépcsővel, néhány 
hónapja pedig a diszeli 
kultúrház belső falának 
művészi igénnyel elké-
szült felületi dekorálá-
sával  már bizonyította 
tehetségét, szorgalmát 
és precizitását. Judit au-
gusztus 31-i facebook 
posztjában számolt be 
arról, hogy a végére ért a 
számára is komoly kihí-

vást, de rengeteg örömet 
is jelentő munkának. –   
A mai nap során az utol-
só ecsetvonás is a helyére 
került, így végre megmu-
tathatom Nektek város-
unk legújabb látványos-
ságát! Nyolc,  igencsak 
hosszú nap alatt készült 
el a minden centiméte-
rében aprólékosan, amo-
lyan “varjasjuditosan” 
kidolgozott falfestmé-
nyem. Nagyon szépen 
köszönöm Tapolca vá-
ros vezetőségének a 
megtisztelő felkérést és 
a bizalmat! Köszönöm 
szépen mindenkinek azt 
a rengeteg kedvességet, 
törődést amit az elmúlt 
napokban kaptam tőle-
tek akár személyesen a 
falnál, akár a közössé-
gi médiában! Nagyon, 
nagyon sokat jelent ez 
nekem! Mérhetetlenül 
hálás vagyok érte! Lel-
jétek alkotásomban oly 
nagy örömötöket, mint 
amilyen boldogan ké-
szítettem! Vigyázzatok 
rá, fotózkodjatok előtte 
és vigyétek hírét, hogy 
milyen újdonság készült 
Tapolcán! Gyorsan rege-
nerálódok , mert most 
minden nagyon fáj és 
hulla fáradt vagyok, de 
azt hiszem igazán meg-
érte… – és pár napon be-
lül újjászületik a tapolcai 
Halas lépcső is!  /tl/

Tavirózsák, hullámok és 
aranyhalak “varjasjuditosan”

Az elkészült alkotás Tapolca új büszkesége. A művész az 
interneten is megköszönte a figyelmet     Fotó: Varjas Art
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A világ legveszélyesebb útján motorozik Lakatos Róbert
Élete legnagyobb ka-
landjára készül Lakatos 
Róbert, aki két budapesti 
társával együtt arra vál-
lalkozott, hogy motorral 
tesz meg egy közel 5000 
km-es túrát a Himalája 
érintésével.

Az indulás előtt pár nap-
pal hívtam Róbertet, hogy 
szeretnék vele interjút ké-
szíteni. Nagyon készséges 
volt és mondta, hogy szí-
vesen mesél terveiről, de a 

kamera ne forogjon, majd 
csak hazaérkezése után. 
Először nem értettem, 
miért ez az ódzkodás, 
hiszen nem mindennapi 
túrára készül és erről a 
legtöbb ember mindenkit 

tájékoztatni szeretne még 
indulás előtt, de aztán a 
beszélgetés közben meg-
értettem miért volt ez a 
kérése. Nem mindennapi 
út áll előtte, tulajdonkép-
pen motorral ezt az utat 
magyar ember még nem 
teljesítette.
Az útnak hatalmas a rizi-
kó faktora és a tervek akár 
kártyavárként omolhat-
nak össze. Elérkezett az 
interjú napja, egy nappal 
az indulás előtt. Robi ké-

szülődik, pakol a másnapi 
indulásra. Széles mosoly-
lyal fogad, majd hellyel kí-
nál és belekezd a mesélés-
be. Első nap megérkeznek 
repülővel Abu Dhabiba, 
majd átmennek Új-Del-

hibe, ahol átveszik a mo-
torokat. Ez az első pont, 
ahol meglepettségem ki-
fejezem. Tehát bérelt mo-
torral teszik meg a távot. 
Royal Enfield Himalayan 
motorokat bérelnek, el-
mondása szerint megbíz-
ható, jó motorok, 2021-es 
modellek. A motorhoz 
úgymond „jár” assistans 
szolgáltatás, azonban ezt 
elég nehezen tudják eset-
legesen érvényesíteni a 
Himalája útvesztőiben, 
ezért Robi úgy indul neki 
az útnak, hogy minden 

rendben lesz. Napi 10-12 
órát terveznek vezetni, 
ezért nincs előre lefoglalt 
szállásuk, nem tudják, 
hol éri őket az este és azt 
sem, hogy ott milyen kö-
rülmények fogadják őket. 
Egyetlen hálózsákot pa-
kolt, na, nem azért, hogy 
az útszélén abban aludjon, 
hanem ha olyan szállást 
sikerül csak találni, ahol 
a körülmények nem az 

európai ember higiéniai 
elvárásainak megfelelőek, 
akkor ezzel a hálózsákkal 
növelje komfortérzetét. 
Az üzemanyagellátás is 
kérdéses ezekben a régi-
ókban. Robi bizakodó és 
úgy véli, minden akadályt 
melyet az élet gördít elé 
meg kell oldaniuk és meg 
is fogják. Tervezik, hogy 
a K2 közvetlen közelében 
motoroznak, szeretné-
nek az Annapurnához is 
eljutni, azonban a navi-
gációs rendszer ezekre a 
területekre nem tervez 
útvonalat, ezért mindent 
maguknak kell felfedez-

niük. Egyetlen biztos 
pont és dátum van útjuk-
ban, szeptember 17-én 
visszaindul a repülőgé-
pük. Hogy addig mi tör-
ténik velük, merre járnak, 
milyen lesz az útjuk, a 
Jóisten kezében van. La-
katos Róbert Facebook 
oldalán lehetőségeihez 
mérten naplózza túráju-
kat, azonban a legtöbb 
helyen, amerre járnak, 
térerő sincs. Utolsó infor-
máció róluk, hogy leszállt 
a gépük az Egyesült Arab 
Emirátusokban és átvet-
ték a motorokat Új-Del-
hiben. Útra keltek… /hg/

Robi (balról)immár Új-Delhiben a motoros társakkal

Lakatos Róbert tapolcaiként vágott neki a hosszú útnak

Egy szabadtűzön elkészült finom pörköltre a 
Fenyves közösségi térre hívta Dobó Zoltán pol-
gármester és a szervező  Egységben Tapolczáért 
Egyesület a tapolcaiakat és a legaktívabb, legné-
pesebb helyi civil szervezeteket. Az eseménnyel az 
időjárási okokból lefújt augusztus 21-i pörköltfő-
ző verseny ízeiből és hangulatából szerettek volna 
egy kicsit visszaadni a szervezők, ugyanakkor így 
a korábban megvásárolt hús és egyéb gasztronó-
miai anyagok  is eredeti céljuknak  megfelelően 
hasznosulhattak                                                  Fotó: tl

A pörköltfőző helyett...
Hosszú ideig kellett nél-
külöznie a helyieknek és 
a turistáknak egyaránt, 
a napokban viszont el-
készül az alsó Malom-tó 
fahídjának felújítása. A 
szakemberek már a “sze-
relmesek lakatjait” is 
visszahelyezték oda aho-
va kell, így lassan semmi 
akadálya, hogy ismét jár-
hassunk a hídon.

A kivitelező augusztus 
elején azt ígérte, hogy a 
Pisztráng fesztivál kez-
detére (szeptember 30) 
elkészül a munkával. Az 
ígéret most már bátran ki-
jelenthető, hogy teljesülni 
fog, hiszen gyakorlatilag 
mára kicserélődött a ta-
von átívelő műtárgy teljes 
faszerkezete, minden fon-
tos építő- és díszítőelem 
a helyére került. A köz-

beszerzés nyertese, a híd 
építője a cserszegtomaji 
KRÁTERTEAM kft. brut-
tó 12 millió 639 ezer fo-
rintért vállalta és várható-
an a napokban teljesíti a 
feladatot. Mint arról már 
korábban beszámoltunk, a 
műtárgy felújítása a köz-

beszerzés első nyertesének 
nem teljesítése miatt sokat 
késett.  Később a város ön-
kormányzatának biztosí-
tani  kellett a drasztikusan 
emelkedő építőipari árak 
és szolgáltatások emelke-
dése miatt felmerülő plusz 
költségvetési forrást is. /tl/

Visszakerülnek a szerelmesek lakatjai is

Utolsó simítások, apró igazítások a helyszínen Fotó: tl

Az, hogy mi
történik velük, 
merre járnak,
milyen lesz
az útjuk, a Jóisten
kezében van.
Utolsó
információ róluk, 
hogy átvették mo-
torkerékpárjaikat 
Új-Delhiben
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Tapolca Közszolgálatért ki-
tüntetést vehetett át Varga 
Károly, a Tapolcai Média 
stúdióvezető munkatársa, 
Tapolca Város Napján. 
Így méltatta a televízióst a 
kitüntetés adományozója: 
Tapolca városában 1991-
től működik helyi televízió. 
Először lelkes amatőrök 
saját technikájukkal készí-
tettek kísérleti adásokat, 
amiben az akkori honvéd-
ség és a Bakonyi Bauxitbá-
nya Vállalat is jelentős se-
gítséget nyújtott. Az elmúlt 
három évtizedben a város 
történelmének, eseménye-
inek dokumentálásában 
oroszlánrésze van a helyi 
televíziónak. Varga Károly a 

kezdetektől jelen volt a helyi 
média életében, ma is fárad-
hatatlanul dolgozik kollégá-
ival. Folyamatosan képezte 
magát, hogy az analóg- di-
gitális átállás zökkenőmen-
tes legyen. Munkája során 
különféle feladatokat vállal, 
operatőrként és vágóként is 
dolgozik, de a hangtechni-
ka is közel áll hozzá. Koráb-
ban gyártásvezető, jelenleg 
stúdióvezető feladatokat 
lát el. Hivatása mellett iga-
zi kreatív alkotó. Amatőr 
képzőművészként volt már 
önálló és csoportos kiállítá-
sa, festményeivel, rajzaival 
sokakat megörvendeztetett 
az elmúlt évtizedekben, de 
RC és repülőmodelleket is 
épít szabadidejében. Ügyes 
ezermester, amit szakmá-
jában is kamatoztat, hiszen 
az ő tervei alapján készült 
a városi TV adástere, de 
alkotott már súgógépet 
és stúdióvilágítást is. Var-
ga Károly kollégái szerint 
pontos és precíz, a szakma 
alapelveihez mindenkor a 
végsőkig ragaszkodik. Kol-
légái példaképe, a helyi te-
levíziózás nagy tanúja, aki 
az elmúlt három évtizedben 
a közösségért végzett, sok-
szor önzetlen szolgálatáért 
méltán szolgált rá az elis-
merésre.

Az Év Tapolcai Rendőre el-
ismerésben részesült Gyen-
ge Tibor rendőr törzsőr-
mester. „...13 éves rendőri 
szolgálata során kiemelke-
dően eredményes és pél-
damutató munkát végzett. 
Szakmai tudása minden te-
rületen kimagasló, munka-
társaival, kollégáival segítő-
kész, gyakorlati és elméleti 
tapasztalatait felhasználva a 
fiatalabb kollégák felkészí-
tésében kimagasló színvo-
nalon vesz részt. Szolgálati 

feladatait nagy szorgalom-
mal, pontosan, erőn felüli 
kitartással és sokszor sza-
badidejét feláldozva végzi. 
Igazságérzete kiemelkedő, 
empatikusan reagál a má-
sokat ért sérelmekre...” - 
hangzott el egyebek mellett 
a Város Napja alkalmából 
rendezett ünnepségen.
Példaként állítható az ál-
lomány elé hivatástudata, 
elhivatottsága, szakmai tu-
dása és a magánéletében 
tanúsított mindig példás 
magatartásával. Gyenge 
Tibor segítőkészsége min-
taszerű. Körzeti megbízotti 
munkája során követke-
zetes, határozott, a lakos-
ság problémáira nyitott, 
munkájával kapcsolatos 
céljaiban és annak elvég-
zésében tántoríthatatlan. 
Segítőkész természetével, 
a szakma iránti alázatával, 
hozzáértésével, rálátásával 
és gyakorlati tapasztalata-
ival nagy megbecsülést és 
elismertséget vívott ki az 
önkormányzatok, társható-
ságok és a települések lakói-
nak körében. Bűnügyi tevé-
kenységének köszönhetően 
évről évre nemcsak a helyi 
rendőrkapitányság bűnügyi 

eredményeit javította, ha-
nem a szomszédos rend-
őrkapitányságok körzeti 
megbízottjainak munkáját 
is elősegítette. Kiterjedt la-
kossági kapcsolatai vannak 
a kapitányság egész terü-
letén, így jelentős eredmé-
nyeket - ismeretlen elköve-
tők azonosítását, körözött 
személyek elfogását, eltu-
lajdonított értékek felkuta-
tását, kábítószer terjesztő-, 
termesztő elfogását - tudhat 
magáénak. Rendészeti tevé-
kenysége során szíven vi-
seli a teljes lakosság sorsát. 
Kiemelendő iskolarendőri 
tevékenysége, amely során 
minden alkalmat megra-
gadva tájékoztatja a fiata-
lokat az aktuális, korukhoz 
igazodó veszélyforrásokról. 
Az idősek részére folyama-
tos prevenciós programo-
kat szervez, ami nagy sikert 
aratott köreikben.
Felkészültségének köszön-
hetőn több polgárőr egye-
sület munkáját aktívan 
segítette, közös szolgálat 
ellátásai alkalmával mindig 
kitűnt, hogy elkötelezett 
híve az együttműködés-
nek és a kölcsönös segítség 
nyújtásnak. Körzeti Meg-
bízotti feladatai mellett: in-
tézkedési aktivitása is pél-
daértékű.

A VÁROS KITÜNTETETTJEI

Gyenge Tibor

Varga Károly

Húsznál is több hazai 
dalkör indult el idén, 
hogy részt vegyen a 
Szenior Népdalkörök 
Országos Fesztiválján, 
a Csopaki Üdülőfalu és 
Kemping rendezvény-
helyszínen, augusz-
tus 29-én. A Batsányi 
Vegyeskar ezüst, a Cso-
bánc Népdalkör ezút-
tal arany minősítéssel 
tért haza a X. Balatoni 
Randevú 2022- címmel 
meghirdetett, a NYOSZ 
(Nyugdíjasok Országos 
Szövetsége) által szer-
vezett kulturális ren-
dezvényről.

– Népdalkörünk  vasi és 
bakonyi népdalcsokro-
kat adott elő az esemé-
nyen. Nagy örömmel 

éltük meg, hogy  előadá-
sunkra kizárólag dicsé-
rő szavakat kaptunk a 
szakértő bíráktól- újsá-
golta el lapunknak Kócs 
Ida a dalkör vezetője. 
Ezek után nem meglepő, 
hogy népdalkör előadá-
sát végül arany fokozat-
tal jutalmazták.  – Na-
gyon büszke vagyok a 
lányaimra, és köszönjük 
a lehetőséget mindazok-
nak, akik lehetővé tették, 
hogy ott lehettünk Cso-
pakon! – köszönte meg 
a hazatérést követően a 
szimpatizánsok, támoga-
tók segítségét is a dalkör 
első embere. /tl/

Kizárólag dicséretet és elismerést kapott 
a zsűritől a Csobánc Népdalkör

Csopakon járt és aranyat ért a Csobánc Népdalkör

Ugyanitt a Batsányi Vegyeskar is jól szerepelt. A zsűri 
ezüst minősítéssel jutalmazta nívós produkciójukat

A Tapolca Vívóklub meg-
kezdte a 2022/2023-as 
szezon felkészülését. A 
gyerekek háromhetes ala-
pozó edzéseken vettek 
részt, melyből két hét fi-
zikai felkészítést a Városi 
Sporttelepen tartottak és 
egy hét vívás a vívóterem-
ben volt.

A háromhetes programhoz 
több külsős klub és verseny-
ző is csatlakozott. Az alapo-
zásnál a német TSV Bayer 04 
Leverkusen vívói látogattak 
városunkba, míg a szakmai 
vívó résznél a Szegedi Tu-
dományegyetem sportolói 
edzettek együtt a tapolcai-
akkal. Mind a német, mind a 
magyar klub olyan jól érezte 
magát, hogy a következő 

nyár alapozó edzéseire is be-
jelentkeztek már.
Napi több edzést tartottak 
a trénerek a sportolóknak, 
de a munka mellett jutott 
lehetőség a kikapcsolódás-
ra és a feltöltődésre is. Heti 
két alkalommal az edzé-
sek utáni levezetés a Városi 
Strandon történt, amit na-
gyon élveztek a gyerekek a 
nagy melegben. A Tapolca 
Vívóklub külön szeretne kö-
szönetet mondani az újság 
hasábjain is, Tapolca Város 
Önkormányzatának, hogy 
támogatták az edzőtábor 
programjait és szeretnék ki-
fejezni hálájukat a Fórum 
Pizzanak, akik finomabbnál 
finomabb pizzákkal lepték 
meg a gyerekeket a tábor 
ideje alatt. /hg/

Felkészül a vívóklub

A tapolcai vívók háromhetes alapozással készültek a 
következő idényre                                            Fotó: vívóklub
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Nagy népszerűségnek 
örvend a nyári úszások-
tatás, melyen több tur-
nusban sajátíthatják el 
a gyerekek a vízbiztos 
úszás alapjait a városi 
strandon. 

Idén is többszörös túl-
jelentkezés jellemezte a 
nyári úszótanfolyamokat. 
A május elején meghirde-
tett turnusok pillanatok 
alatt beteltek, ami mutat-
ja a korábbi évek eredmé-
nyeit, a szülők és gyerme-
keik elégedettségét. Több 
mint 190 gyerek, 4 alap 

és 1 haladó csoportban 
fejleszthette úszóképes-
ségét.
Az edzéseket hivatá-
sos úszóedzők tartották, 
Hanzmann László veze-
tésével. Az alapturnusok 
10 naposak, míg a haladó 
5 napos képzés volt. Na-
gyon sok visszajáró gye-
rek volt, akik már a koráb-
bi években is részt vettek 
a tanfolyamon, de volt 
olyan szülő is, aki nem 
bízta a véletlenre, egyhu-
zamban három turnusra 
is beíratta csemetéjét. idei 
nyáron bár többször volt 

borús az időjárás, azon-
ban a gyerekek hősiesen 
kitartottak, egyetlen al-
kalmat sem kellett elha-
lasztani. A tanfolyam és 
egyben a nyár végeztével, 
a szervező Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok 
munkatársai saját gyár-
tású bizonyítvánnyal és 
csokival díjazták a tanfo-
lyamon résztvevőket. Az 
augusztus végén rende-
zett „bizonyítványosztás” 
Dobó Zoltán polgármester 
elismerő kézfogásával és 
egy utolsó csobbanással 
ért véget. /hg/

Töretlen népszerűségnek örvend 
az úszótanfolyam

A jó hangulatú edzéseken a gyerekek elsajátíthatták az úszás alapjait Fotó: rend. csarnok

Mobil pumpapálya 
épült a Csermák József 
Rendezvénycsarnok 
előtt, melyet bárki, bár-
mikor ingyenesen ki-
próbálhat.

Ez a pálya egy új játszó-
tér, sportolási lehető-
ség, melynek sajátossá-
ga, hogy minden olyan 
közlekedési eszközzel, 
-rollerrel, kerékpárral, 
gördeszkával, görkorcso-
lyával-, használhatjuk, 
melynek mozgatásához 
emberi erőre van szük-
ség. – tudtuk meg Tóth 
Andrástól, a Magyar Ke-
rékpáros Turisztikai Szö-
vetség (MAKETUSZ) 
projektvezetőjétől.
A pumpapálya neve is so-
kat elárul a mozgás for-
májáról, hiszen a pályát 
használónak pumpáló 

mozgást kell végrehajta-
nia és ennek köszönhe-
tően akár a pedál hajtása 
nélkül is körbe viszi a 
lendület. Ez a mozgásfo-
lyamat és maga a pályán 
történő haladás is nagy 
koncentrációt igényel, 
amely izommunkával 
párosul, így egy komp-
lex sportélményt kap-
hatnak, akik kipróbálják. 
A pálya használatának 
szabályai megtalálhatók 
a pálya mellé kihelyezett 
információs táblán, így 
mielőtt lendületet ven-
nénk, a baleset elkerü-
lése végett mindenképp 
olvassuk el a biztonsági 
utasításokat. A pumpa-
pálya minden nap 8-21 
óra között használható, 
megfelelő védőfelszere-
lésben, bukósisakban, 
üzembiztos, megbízha-

tóan működő közleke-
dési eszközzel, zárt cipő-
ben.  A Tapolca Kft. az 

önkormányzattal közö-
sen adta be pályázatát a 
MAKETUSZ-hoz és első 

városként, 3 hónapig in-
gyenesen használhatja a 
pumpapályát./hg/

A vadonatúj pumpapályát a biciklisek és a rollesek is imádják

A gyerekek egyből használatba vették a pályát                                                 Fotó: Havasi

Balatonszőlősön ren-
dezték meg a Szőlős kör 
ultrafutó versenyt, ami 
egyben az 50 km-es kor-
csoport országos bajnok-
sága is volt és a Tapolcai 
Trappoló Egyesület 9 ver-
senyzője is rajtvonalhoz 
állt.

A pálya a Balaton-felvidék 
legszebb részein haladt Ba-
latonszőlőstől Tótvázsony, 
Barnag, Mencshely, Bala-
tonakali, Balatonudvari, 
Vászoly, Pécsely, Szőlős út-
vonalon és több mint 300-
an indultak el a különböző 
távokon. A Tapolcai Trap-
polók SE összesen 9 fő-
vel képviseltette magát az 
50 km-es távon, 8 futó az 
OB-n és egy fő szintén 50 
kilométeren, de a nyílt fu-
tamban. A következő ered-
mények születtek: Nagy 
Hajnalka korosztályos 5. 
helyen végzett, 4:33:46-
os idővel. Vajainé Szabó 

Beatrix korcsoportjában 
7. helyen ért célba, az ide-
je 4:50:44 volt. Szi-Márton 
Ildikó korosztályos 11. lett, 
5:22:23 alatt teljesítette a 
távot. Karay Gabriella nyílt 
futamban, a 4. helyet sze-
rezte meg 5:06:32-es idő-
vel. Szennyai Dorián össze-
tettben 4., korcsoportjában 
1. lett, ideje 3:35:18.Nagy 
Miklós 4:04:51 –es idejével 
megnyerte korcsoportját. 
Somornai Lajos bronzér-
met szerzett 6:02:48-as 
idővel. Deák József  2. lett 
(4:51:38), míg Földesi József 
megnyerte korcsoportját 
(5:50:57). Összefoglalva, 9 
tapolcai indulóból 3 első 
hely, 1 második, 1 harma-
dik, 2 negyedik, 1 ötödik, 
1 hetedik és 1 tizenegye-
dik hellyel zártak a Trap-
polók. A Trappolók SE az 
egyesületi eredményességi 
versenyben a harmadik 
helyen végzett az OB futá-
son. /hg/

Szépen teljesítettek a Trappolók

A Tapolcai Trappolók futói a dobogón               Fotó: h.f
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