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Futással emlékeztünk az olimpikonra

December végén ismét futással rótták le tiszteletüket az öt évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt Szalay 
Gyöngyi, hatszoros világbajnok, háromszoros vb-ezüst- és kétszeres vb-bronzérmes, olimpiai harmadik helye-
zett párbajtőrvívó előtt. A helyszín idén is a Malom-tó partja volt, ahol a Takács Percussion Group ütős műsora 
alapozta meg a hangulatot és adta az ütemet a bemelegítéshez. 117 regisztrált futó állt a rajtvonal mögé, kicsik 
és nagyok egyaránt. A gyerekek egy kört teljesítettek az alsó-tó irányába, míg a felnőtteknek négy nagyobb kör, 
azaz négy kilométer volt a táv, a felső-tavat és a Fő teret is érintve. A futók közt tombolát sorsoltak, majd a Takács 
Percussion Group folytatva műsorát következett a nagy népszerűségnek örvendő, sok száz nézőt és téli lubicko-
lót vonzó  hagyományos Malom – tó úszás. /Írás, fotó: hg/ 

A legutóbbi terveknek 
megfelelően ez év de-
cemberére elkészült,  
december 17-én átadták 
a Szigligetet Tapolcá-
val összekötő, összesen 
négy települést érintő 
kerékpárutat. A be-
szédek a hidegre való 
tekintettel a raposkai 
kultúrházban hangzot-
tak el, de az ünnepélyes 
szalagátvágásra már a 
szabadban, a közösségi 
ház mellett elhaladó új 
bicikliúton került sor.

A meghívott vendége-
ket, köztük a térség or-
szággyűlési képviselőjét, 
a beruházással érintett 

polgármestereket, a köz-
reműködő szervezetek, 
hatóságok és a kivitelező 
képviselőit Bolla Albert 
Raposka polgármestere 
köszöntötte, majd átadta 
a szót Navracsics Tibor-
nak. A miniszter, parla-
menti képviselő rámuta-
tott, a beruházás legfőbb 
erőssége, hogy Tapolca 
és Szigliget között megte-
remtődött a biztonságos 
kerékpáros közlekedés 
lehetősége, amely a kör-
nyék turisztikai vonzere-
jét növeli majd egy olyan  
időszakban, amikor a ke-
rékpározás népszerűvé, 
a Balaton körbebicikli-
zése pedig divattá vált. 

– Tapolca bár eddig is 
kedvelt és látogatott hely 
volt, a jövőben annál in-
kább az lesz-fejezte ki re-
ményét. Balassa Dániel, 
aki frissen megválasztott 
polgármesterként vette 
át a számos nehézséggel 
terhelt kerékpárút meg-
valósítását, azt hangsú-
lyozta, hogy a projekt 
ugyan már  2017-ben 
támogatást kapott, ám 
elsősorban finanszírozá-
si okokból egészen 2020 
nyaráig kétséges volt a 
megvalósulása.
...Folytatás az ötödik ol-
dalon Köszönet járt a ter-
vezésért és kivitelezésért 
címmel... 

“Sok volt a nehézség, de megérte” - átadták az új kerékpárutat

Az érintett települések polgármesterei a térség parla-
menti képviselőjével és a kivitelezővel az átadón Fotó: tl

Aggodalom ellen

Tudjuk, az emberi visel-
kedést gyakran a félelem, 
vagy annak hiánya befo-
lyásolja. Mi lesz velünk, 
milyen lesz a világ, az 
életünk, hozzátartozó-
ink élete az elkövetke-
ző percekben, órában, 
években?!- aggódnak 
így év elején sokan és 
nézve, hallgatva, olvas-
va a híradásokat, nem is 
csodálkozhatunk ezen. 
Nincs az a modernkori 
jósda, tudós, bölcs szak-
értői had, ami ma bizto-
sat tudna mondani arról, 
hogy a covid, majd a 
szomszédban zajló hábo-
rú, a jelenben zajló poli-
tikai, gazdasági, termé-
szeti folyamatok és azok 
következményei után mi 
vár még ránk közösségi 
és egyéni színtéren. Aki 
attól fél, hogy szenvedni 
fog, az már el is szenve-
di azt, amitől fél -állította 
valamikor a 16. század 
közepén Montaigne író, 
filozófus, az esszé mű-
fajának megteremtője. 
Önsorsrontó sötét gon-
dolatok helyett, a közel 
fél évezrede elhangzott 
életfilozófiai bölcseletből 
hasznos következtetése-
ket vonhatunk le önma-
gunk számára.
                   /Töreky László/

JEGYZET



A 2022-es év elejét még 
a Covid járvány okoz-
ta nehézségek határoz-
ták meg, annak minden 
társadalmi, gazdasági, 
pénzügyi és mentálhigi-
énés következményeivel. 
Amire viszont kevesen 
gondoltak volna, hogy el-
mélyül, háborúvá érik az 
orosz-ukrán konfliktus és 
új problémákat generál a 
világban. Magyarorszá-
got, az ország gazdaságát, 
a magyar embereket és a 
hazai önkormányzatokat 
is sokként érte az energia 
világpiaci árának draszti-
kus emelkedése. Ma már 
biztosnak látszik, hogy a 
2023-as év sem lesz tej-
jel-mézzel folyó Kánaán 
Tapolca számára sem. 
A mögöttünk hagyott 
mozgalmas és sok szem-
pontból megterhelő év 
értékelésére kértük Dobó 
Zoltánt, a város polgár-
mesterét. 

Ha a 2022-es évet, a tapol-
cai önkormányzat tavalyi 
működését, működésének 
prioritásait, eredményeit 
és nehézségeit polgármes-
terként néhány mondatban 
össze kellene foglalnia, ak-
kor amelyek lennének azok 
a pozitívumok és negatívu-
mok a melyeket a legfonto-
sabbnak tartana kiemelni?

Nagyon fontos, hogy az is-
mert gazdasági nehézségek 
közepette minden körül-
mények között az embert 
néztük, a munkahelyek 
megőrzését, az idősek 
védelmét, a bölcsődei és 
óvodai ellátás biztonságát 
tartottuk leginkább szem 
előtt. Arra törekedtünk, 
hogy intézményrendsze-
rünk, az önkormányzat 
cégei, szociális és kulturá-
lis intézményeink alapvető 
működése ne kerüljön ve-
szélybe. Senkit nem kellett 
elbocsájtani. Örömünkre 
és a város lakóinak meg-
elégedésére üzemeltetni 
tudtuk termálstrandun-
kat, újból támogathattuk a 
Pisztráng Fesztivált, a helyi 
kulturális és közösségi éle-
tet, hagyományos városi 
rendezvényeinket, a civil 
szervezeteket. Ugyanakkor 
a Covid kapcsán született 
állami megszorítások okán 
aggódtunk adóbevételein-
kért. Nehéz volt megítélni, 
hogy a helyi adók elvoná-
sa milyen mértékben érint 
bennünket, kapunk-e egy-
általán, és ha igen, milyen 
mértékű kompenzációt. 

Aggodalmunk arra ösz-
tönzött bennünket, hogy 
szoros, takarékos gazdál-
kodással elejét vegyük a 
problémáknak. Örömünk-
re, az óvatosság jegyében 
tervezett helyi adóbevéte-
lekhez képest még némi 
bevételi többletet is el-
könyvelhettünk a koráb-
bi évek gazdálkodásának 
köszönhetően. Azonban 
fájó pont volt számunkra 
az energiahordozók árai-
nak drasztikus emelkedé-
se. A 14 és félszeres távhő 
ár arra kényszerített ben-
nünket, hogy az óvodai és 
bölcsődei fűtés kivételével, 
a hivatali és közösségi épü-
leteink használatát ésszerű 
mértékben korlátozzuk, 
temperáló fűtést alkalmaz-
zunk. Így is 2.5-3 szoros 
kiadással számolhatunk a 
korábbi évek áraihoz ké-
pest. Egy konkrét szám, 
amely jól rávilágít a prob-
lémára: 2021 novembe-
rében 411 ezer forint volt 
a három óvodánk fűtési 
költsége, 2022-ben, ugyan-
ebben az egy hónapban 
mintegy 5 millió forint 
volt. Képzeljük el, milyen 
súlyos számlák terhelnék 
a költségvetést éves szin-
ten, ha a hivatali épületet, 
a rendezvénycsarnokot, a 
művelődési központot, a 
könyvtárat kellene 20-21 
fokon tartani.  

Az tapolcaiak jogos elvá-
rása, hogy a településükön 
érzékelhető legyen valami-
féle fejlődés, amely közérze-
tünket, komfortérzetünket, 
egyszóval a város élhető-
ségének szintjét emeli ki-
sebb-nagyobb mértékben. 
Melyek voltak azok a válto-
zások, amelyeket ide sorol-
hatunk 2022-ben?

Számos ilyen célú beru-
házás valósult meg tavaly 
Talán az egyik legnagyobb 
fegyvertény volt, hogy 
több mint négyszázmillió 
forint ráfordítással sok bel-
területi utcánk, járdánk, 
parkolónk újulhatott meg 
Diszel városrésztől a Dobó 
lakótelepig. Örvendetes, 
hogy a Barackosban szi-
lárd burkolatot és korsze-
rű, napelemes megvilágí-
tást kapott számos poros, 
kátyús utca, de egyebek 
mellett említhetnénk a 
Sebron bekötő útjának mi-
nőségi rendbetételét, vagy 
a Strand út nemrégen el-
készült új napelemes meg-
világítását is. Kivágtuk 
azokat a hatalmasra nőtt 

fákat a tóparton, amelyek 
veszélyt jelentettek embe-
rekre, épületekre egyaránt, 
miközben városszerte fi-
atal fákat, fasorokat tele-
pítettünk. Felújítottuk az 
alsó-tó elkorhadt fahíd-
ját, új burkolt felületeket 
hoztunk létre, elkészült a 
rendezvénycsarnok beázó 
tetőszerkezetének javítá-
sa, rekonstrukciója. Fej-
lesztettük játszótereinket 
az Egry és a Fenyves ut-
cákban, a Dobó lakóte-
lepen. A régi temetőben 
letérköveztük a kápolna 
előtti részt és megtervez-
tük az új ravatalozót is, 
amely a szerkezetileg és 
statikailag erősen lerom-
lott állagú régi építmény 
helyén épülhet majd. De 
büszkék vagyunk Var-
jas Judit alkotónkra és 
gyönyörű munkáira is. 
A művésznő kérésünkre, 
megrendelésünkre Halas 
lépcsőújragondolásával 
és az Arany János utcában 
egy új munkájával is so-
kat tett érte, hogy Tapolca 
színesebb, látványosabb 
képet sugározzon magáról 
a jövőben. Jelenleg folya-
matban van, hamarosan 
pedig befejeződhet a Da-
rányi utcai ovi udvara és 
a 3-5-ös Y-ok és a kettes 
fűtőmű közötti szabadidős 
park, sportpálya korszerű-
sítése újjáépítése is.

Meglepetésként ért sokakat, 
hogy Diszel városrészben 
az elmúlt hónapokban egy 
bizottság felállításáról sza-
vaztak a helyiek, amely - 
mint azt világossá tették- a 
jövőben a településrész Ta-
polcáról történő leválásáért 
dolgozik. Önálló községgé 
válhat a jövőben Diszel? 

Valóban volt egy fórum, 
amelyen elhangzott egy 
ilyen jellegű igény. A jegy-
zőasszony és én is meg-
hívottként vettünk részt 
ezen az összejövetelen, 

ahol minden tájékoztatás 
elhangzott a részünkről 
arról, hogy mit jelent az 
önálló községgé válás fo-
lyamata. Érdeklődve vá-
rom, hogy a megválasztott 
bizottság milyen lépéseket 
tett meg, hogyan alakul 
az ügy, mit szeretnének a 
diszeliek. Amit a többség 
szeretne, mi azt támogat-
juk.Hivatalunk minden 
segítséget megad a mun-
kájukhoz. 

A tavalyi év egyik nagy híre 
volt, hogy 100-150 hektáron 
naperőmű épülhet a város 
északi határában. Tapolca 
önkormányzata szervezett 
két lakossági fórumot, tá-
jékoztatót és egy tapasz-
talatszerzést szolgáló, már 
működő naperőmű látoga-
tást is a témában. Ezeken 
a fórumokon, eseményeken 
a kétkedők, kritikusok is 
megfogalmazhatták kér-
déseiket, illetve válaszokat 
kaphattak. Később döntő 
többségi szavazattal a kép-
viselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy az említett 
tapolcai külterület a célra 
hasznosítható legyen. Hogy 
áll most ez az ügy? 

A félreértések elkerülése 
érdekében hangsúlyoz-
nom kell, hogy ez egy ma-
gánterületen megvalósuló, 
magánberuházók által, 
magánpénzből tervezett 
projekt. Jelen állás szerint, 
8-10 szakhatósági eljárás 
indulhat, amelyek célja an-
nak feltárása, hogy a léte-
sítmény tervezése egyálta-
lán elkezdődhet-e.
... Folytatás a következő ol-
dalon...
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Újévi interjú a város önkormányzatának elmúlt évi munkájáról, 
örömeiről és problémáiról Dobó Zoltán polgármesterrel

Dobó Zoltán, Tapolca város polgármestere      Fotó: mt
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A TIAC sportegyesület-
nél az elmúlt években 
zajló, városi közpénzeket 
is érintő pénzügyi gazdál-
kodás olyan szintre jutott, 
hogy mára kritikussá vált 
a nagy múltú helyi egyesü-
let működése. Nem értjük, 
hogy miért kellett elmen-
ni bárkinek is Londonba 
az egyesület által finan-
szírozva játékost megfi-
gyelni és egyéb hasonló 
kiadásokkal együtt azt, 
hogy hova tűnt el összes-
ségében mintegy 20 millió 
forintnyi önkormányzati 
támogatás- fogalmazott 
Dobó Zoltán polgármes-
ter azon a minapi sajtótá-
jékoztatón, amelyet Rédli 
Károllyal, a TIAC tavaly 
ősszel megválasztott új 
elnökével tartott a városi 
sporttelepen. Megtudtuk, 
korábban feljelentést tett 
a város önkormányzata 
ismeretlen tettes ellen, 3-4 
hete pedig a nyomozóha-
tóság lefoglalta a nyomo-
zás elindításához szüksé-
ges iratanyagokat.
 
A polgármester emlékezte-
tett, hogy a TIAC korábbi 
vezetője (konkrét név nem 
hangzott el a tájékoztatón) 
még 2021 őszén jelezte, 
hogy lemond elnöki tiszt-
ségéről (a lemondás végül 
2022 tavaszán realizáló-
dott). A pozícióra sokáig 
nem találtak jelentkezőt, 
később viszont Hanzmann 
László tanár tölthette volna 

be tisztséget, az ő kérésére 
történt meg a TIAC egye-
sületnél az elmúlt évben 
elkezdődött a jogi és gaz-
dasági átvilágítási folya-
mat. Azonban Hanzmann 
László három hónappal 
megválasztása után, de 

még hivatalos beiktatása 
előtt lemondott. Az elnöki 
tisztséget végül -felkérésre- 
Rédli Károly vállalta el 2022 
októberében. Rédli Ká-
roly elmondta, Hanzmann 
László gyakorlatilag nem 
töltött be pozíciót a TIAC 
élén, ellenben a lemondott 
korábbi elnök, a lemondás 
bejelentését követően is ho-
zott gazdasági döntéseket. 
(Eközben az egyesület ak-
tív tagjai keresték a kiutat 
a személyi kérdés megoldá-
sára. Több eredménytelen 
rendkívüli közgyűlés után 
kereste meg a TIAC edzői 
gárdája végül Rédli Károlyt, 
hogy vállalja el a tisztséget. 
Ezen időszakban szeren-
csére, főleg az edzők áldo-

zatos munkájának eredmé-
nyeként a TIAC-on belüli 
gyakorlati szakmai munka 
tovább folyt) – Amit tavaly 
november végétől, immár 
képviseletre jogosultként 
látva tapasztaltam a TIAC 
gazdálkodásában, azok ren-
dezetlen viszonyok voltak 
a működésben, a bizonyla-
tolásban, a könyvvitelben, 
a számlakezelésekben, a 
pénzügyekben – hangsú-
lyozta Rédli Károly. 
Dobó Zoltán a probléma 
jellegét és súlyosságát érzé-
keltetve hozzátette, a TIAC 
házipénztárából olyan ki-
küldetési rendelvények kifi-
zetései történetek meg, mint 
például egy nap alatt egy 
Tapolca-London-Tapolca 
út megtétele személyautó-
val “játékos megfigyelés” 

céljából. Ezenkívül Deb-
recenbe és az ország egyéb 
távoli városaiba is naponta 

utazott valaki próbajátékra, 
vagy játékosokat megfigyel-
ni. – Vajon mi indokolja 
egy civil egyesületnél Helly 

Hansen márkájú vitorlás 
sportöltözet megvásárlását 
100 ezer forint értékben? 
Nem értjük a hátterét egy 
egyösszegű, 6 milliós orvo-
si számlának sem, amelyet 
egy budapesti, belvárosi 
egészségügyi cég állított 
ki mindenféle dokumen-
táció nélkül. A TIAC-nak 
helyben egy belgyógyász 
sportorvosa van, már csak 
ezért is érthetetlen ez utób-
bi kiadás. Garantáltan nem 
a helyi sportélettel kapcso-
latos éttermi számlákkal is 
találkoztunk. Ezeket mind 
gyakorlatilag önkormány-
zati támogatásból finan-
szírozták. Véleményünk 
szerint, a 2022-es, 2023-as 
évek szakági támogatási 
rendszeréből összességében 
mintegy 20 millió forint hi-
ányzik -tájékoztatta a helyi 
és a megyei sajtót a tapolcai 
polgármester. – Ez az ösz-
szeg május-június fordu-
lóján még ott volt a TIAC 
számláján- egészítette ki az 
elmondottakat Rédli Ká-
roly, aki szerint jelenleg ez 
a pénz hiányzik a nagyjából 
35 milliós költségvetésből 
gazdálkodó TIAC-nál. – 
Idei első feladatunk, hogy 
elszámoljunk valahogy 
ezekkel a pénzekkel. Ami 
fontos, hogy szorosan, szű-
ken, de folytatjuk a szakmai 
munkát, az edzések, a ver-
senyek nem maradnak el 
– ígérte a súlyos pénzügyi 
nehézségek ellenére a TIAC 
új elnöke. /Töreky L./

Sajtótájékoztató a TIAC körül kialakult helyzetről

Rédli Károly, a TIAC új elnöke (balról) és Dobó Zoltán 
polgármester tájékoztatja a helyi és a megyei sajtót Fotó: tl

...Folytatás az előző oldal-
ról...
Az önkormányzat azt a 
munkaindító határozatot 
hozta meg, amely alap-
ján elindulhat az említett 
szakhatósági munka. A 
mi dolgunk, hogy ebben 
a folyamatban Tapolca ér-
dekeit képviseljük. Tehát, 
amennyiben a hatóságok-
tól szabad utat kap és meg-
valósul a beruházás, olyan 
formában valósuljon meg, 
hogy az a legjobb legyen a 
városnak, a városban élők-
nek. Az ország a külföldi 
energiafüggőség csökke-
nését, mi, a helyi adóbe-
vételeink jelentős növeke-
dését és munkahelyeket 
remélünk tőle.

Biztosak vagyunk benne, 
a legkevésbé tartozik az 
örömteli események közé a 
TIAC sportegyesület pénz-
ügyei körül az elmúlt évben 
felsejlett botrány. Jelentős 
közpénzt, önkormányzati, 
illetve szakági támogatást 
érintő visszaélés gyanújá-

ról értesülhettünk egy köz-
elmúltbeli testületi ülésen, 
majd egy napokban lezaj-
lott sajtótájékoztatón. 

Igen, nyomozati szakasz-
ban van ez a rendkívül saj-
nálatos ügy, több tízmillió 
forint sorsát kell tisztáz-
nunk a közeljövőben. Az 
előzetes gazdasági átvilá-
gítás sok, súlyos szabály-
talanságot tárt fel mind 
az egyesület belső sza-
bályzatait, mind a pénz-
felhasználást, a számlák 
befogadását, a gazdálko-
dást illetően. Most városi 
költségvetési és szakági 
támogatások millióinak 
hollétéről van szó, tehát 
közpénzekről, amelyekről 
el kell döntenie a hatósági 
vizsgálatoknak, hogy tör-
vényesen, vagy törvény-
telen módon használták-e 
fel azokat. Amit eddig tu-
dunk, az utóbbit valószí-
nűsíti, tehát aggodalomra 
ad okot. 

A legutóbbi nyilvános ülé-

sén tárgyalta a képviselő-
testület azt az előterjesztést, 
amelyben a Tapolca Kft.21 
millió forint pótlólagos tá-
mogatást igényelt az aktu-
ális gazdálkodási évre nem 
tervezett műszaki jellegű 
kiadásaira. Ennek egyik 
tételét vitatta a képviselők 
egy része.

Az összeg egy része, nagy-
jából nyolc millió forint, 
egy valamikori szoba, 
apartmanná alakításáról 
szólt a városi sporttele-
pen. Az előző lakó után, 
aki a rendőrkapitányság 
munkatársaként ideigle-
nesen használta a helyisé-
get, teljes körű felújításra 
volt szükség. Mivel a kép-
viselők részéről javaslat 
érkezett a pótlólagos tá-
mogatás megvizsgálására, 
felkértem a Tapolca Kft. 
felügyelő bizottságának 
tagjait valamint az ügyren-
di bizottság elnökét, hogy 
győződjenek meg annak 
jogosságáról. Alapos, tel-
jes kivizsgálást, válaszokat 

várunk tőlük ebben a kér-
désben.

Az önkormányzat igyek-
szik kihasználni a pályá-
zatok nyújtotta lehetősé-
geket, a költségvetésében 
is mindig jelentős összeget 
tervez be pályázati önrész 
biztosítására. Hogy alakult 
a tavalyi év a pályázatok 
szempontjából?

Ebben a kérdésben is van 
mit említeni, hiszen to-
vább folytatódott az EFOP 
pályázatunk, amelyben 
konzorciumi tagjainkkal 
vehetünk részt, lezárult 
a Tapolca-Szigliget ke-
rékpárút projekt – bár a 
Tapolcáról kivezető sza-
kasszal én magam nem 
vagyok maradéktalanul 
elégedett. Lehetőségünk 
volt a Tóparton fejleszté-
seket végrehajtani, amiket 
még folytatni is fogunk. 
Komoly lépéseket tettünk 
a Veszprém-Balaton Eu-
rópa Kulturális Fővárosa 
projektben való minél si-

keresebb szereplésre, bí-
zom benne, hogy az idei 
évben erről az itt lakók és a 
hozzánk látogatók is meg-
győződhetnek majd. Az év 
végén pedig két nagyszerű 
hír is érkezett: a TOP plusz 
pályázatainkat nyertesnek 
minősítették, így megújul-
hat a piac hátsó, nyitott ré-
sze és végre a régi szülészet 
épületébe is élet költözhet, 
oda terveztük a gyermek-
orvosi és védőnői köz-
pontot. December utolsó 
napjaiban pedig arról érte-
sítettek minket, hogy több 
mint 128 millió forint 
kormányzati támogatást 
kapunk a megemelkedett 
energiaárak kompenzálá-
sára. Nehéz év elé nézünk, 
nagyon szoros gazdál-
kodás mellett, rendkívül 
takarékosan tervezünk, 
de bízom benne, hogy 
összefogással, a lakosság 
megértő támogatásával 
túllendülünk a nehézsége-
ken és lesznek sikereink is, 
amelyeknek együtt tudunk 
majd örülni.

A lemondott
elnök a lemondás 
bejelentését
követően is hozott 
gazdasági
döntéseket
- állítják az ügyet 
napvilágra hozók

Rédli Károly: 
Szorosan, szűken, 
de folytatjuk a 
szakmai munkát, 
az edzések,
a versenyek
elképzeléseink
szerint nem 
maradnak el az 
idényben

ÁTVILÁGÍTÁS
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Ha szilveszter, akkor ér-
telemszerűen Tapolcán 
Malom-tó úszás, amelyet 
történetében immár 12. 
alkalommal rendezett 
meg a város. A tavalyi-
nál több, közel másfél-
száz előnevezőt még sok 
helyszíni jelentkező is 
követte a tóba, hogy iga-
zán pezsegjen az élettől a 
korántsem kibírhatatlan, 
nagyjából 17 fokos víz.

A különösen vidám és 
ma már hagyománynak 
számító óévbúcsúztató 
program népszerűsége 
továbbra is töretlen, több 
százan tekintették meg az 
év utolsó napjának dél-
előttjén a partról a bátor, 
bevállalós fürdőzőket, akik 
szinte minden korosztályt 
képviseltek. A rendez-
vény állandó házigazdája, 

showmanja, az egészséges 
élet nagykövete a Nemzet 
Rozmárjaként elhíresült 
Ifj. Schirilla György, ezúttal 
is szólt a tapolcaiakhoz és 
természetesen az alkalom-
ra a városba érkező ven-
dégekhez. Szerinte, “aki a 
hideg vízben úszik és köz-

ben előre néz, az egyben 
a jövőbe is néz”. Ugyan-
akkor mosolyogva hozzá-
tette, hogy azért túl sokan 
ne ússzanak a tóban, mert 
akkor “ki lesz, aki nézi a 
showt”.  Végül szeretetet, 
egészséget és elegendő 
pénzt kívánt mindenkinek 
az újévben. A tófürdőzőket 
egyébként arra bíztatták a 
szervezők, hogy jelmezek-
ben mártózzanak, hiszen 
a legjobbakat, köztük Vö-
rös Anikó menyasszonyi 
jelmezét, Ihász László és 
Ihász Máté csikós alakítá-
sát és Boroska Klára angyal 
maskaráját, külön is jutal-
mazták, de a legfiatalabb és 
legidősebb szilveszteri Ma-
lom-tó úszók is elismerés-
ben részesültek. A zenét, 
pontosabban a hangulatfo-
kozó ritmusokat a Takács 
Percussion Group ütős for-
máció biztosította. /tl/

2022-t is megúsztuk 17 fokon

Jellemző vidám jelenet a tóparton sziveszterkor   Fotók: tl

Ihász László és Máté a csobbanó csikósok jutalmazása

Sült kolbász és forralt 
bor illata lengte be a 
Tópart környékét az év 
utolsó előtti napján. A 
hagyományos kolbász-
töltő- és forraltbor főző-
versenyre idén is sokan 
jelentkeztek és a kósto-
lók, érdeklődők száma 
is szép látványt nyújtott.

A tapolcai rendezvények 
sorában kiemelt jelen-
tőséggel bír az év végi 
programsorozat, amely-
nek nyitó momentuma 
a kolbásztöltő verseny, 
melyet a hagyományok-
nak megfelelően idén is 
a város központjában, a 
csodálatos Malom-tó-
nál rendeztek meg. 20 
kolbász és 19 forralt bor 
versengett a legjobb he-
lyezésért. A csapatok 
legjobb tudásuk szerint 
fűszerezték, ízesítették a 

húsokat, melyeket a ér-
deklődők meg is kóstol-
hattak. A vidám hangu-
latért Szakál Miklós volt 
a felelős, aki poénjaival, 
humoros kommentjeivel 
tette színesebbé a napot. 
A szakavatott zsűri ne-
hezen tudott dönteni, 
hiszen rendkívül szép és 
ízletes termékeket kós-
tolhattak. Ennek ellenére 
sikerült felállítani a vég-
ső sorrendet, így a forralt 
borok közül a Borklubé 
lett a harmadik, második 
helyen a Zalaszántói fiúk 
bora végzett, míg a leg-
jobbnak a Bokréta Nagy-
családosok Egyesülete 
bora bizonyult. A kolbá-
szok közül a harmadik 
a Momo 40 csapaté lett, 
második a Tanúhegyek 
Egyesületé, a legfino-
mabbnak a MÁV Zrt. kol-
bászát választották. /hg/

Év végi malackodás a Tóparton

Minden kolbász finom volt és minden résztvevő jól 
érezte magát az idei gasztro versenyen                   Fotó: hg

Tanúságtétel Mező Misivel
Karácsonyi ünnepségének 
két illusztris vendége is 
volt karácsonyt megelőző 
napokban. Az ünnep al-
kalmából meglátogatta az 
intézményt és megosztot-
ta gondolatait a diákokkal 
Dr. Szilágyi Béla, a Bap-
tista Szeretetszolgálat el-
nöke, továbbá dalaival, ta-
núságtételével Mező Misi, 
a közkedvelt Magna Cum 
Laude együttes frontem-
bere is.

Dr. Szilágyi Bélát az ünnep-
séget megelőzően kérdez-
tük, milyen céllal, üzenettel 
érkezett a Széchenyi iskola 
tanulóinak karácsonyára? 
– Elmondom a diákoknak, 
hogy mi emberek szeretet-
tek, és céllal teremtettek va-
gyunk, olyanok, akik “carpe 
diem”- nél sokkal többre 
vagyunk hivatottak. Mi 
lenne velünk, ha Einstein, 
Thomson William Kelvin, 
Szophoklész vagy Miche-
langelo a mának élt volna?! 
Merjenek álmodni a fiata-

lok, tekintsenek a jövőbe és 
hozzák el onnan a külön-
legességeket a mába! A “Ki 
vagyok én?” kérdésre pedig 
hallgassák meg, hogy Jézus 
mit tud nekik válaszolni. 
Ismerjék fel, tudják, hogy 
ők Isten gyermekei, akik 
nagyon sokra hivatottak. 
Hiszem, hogy megnyílik 
a szívük erre az üzenetre. 
A szeretetszolgálat elnöke 
hozzátette, hogy Mező Misi 
érkezése nem véletlen, hi-
szen Ő egy olyan ismert és 
nagyon kedvelt hazai sztár, 
aki néhány évvel ezelőtt 
megtért. – Misi a megté-
rése után nem hagyott fel 
zenészi karrierjével, hanem 
dalaival, szövegeivel, de 
személyes találkozások al-
kalmával is tanúságot tesz, 
elmondja, hogy a hit miként 
változtatta meg az életét. Mi 
pedig itt a szeretetszolgálat-
nál már negyed évszázada 
arról beszélünk, hogy egy 
hajdani, őrültségnek tűnő, 
de Isten által adott álomból, 
egy özvegyasszony ötezer 

forintjából, egy zöldség-
tárolóból indulva, hogyan 
volt lehetséges mindaz, 
amit a szeretetszolgálat Is-
ten kegyelméből el tudott 
végezni az elmúlt években. 
65 országban dolgoztunk, 
nyolc háborúban, rengeteg 
menekülttáborban, kataszt-
rófák helyszínein jártunk és 
tudtunk segítséget nyújtani, 
közel 30 ezer embert látunk 
el szociális intézményeink-
ben, 14 ezer fiatallal, diák-

kal foglalkozunk szerte az 
országban. Itt Tapolcán is 
több száz diákot oktatha-
tunk, hiszünk benne, hogy 
a pedagógiai munkához 
szakmailag, lelkiségben, 
bátorításban is sokat hozzá-
tehetünk, illetve, a manap-
ság hiánycikknek számító 
békességet, nyugalmat, 
szeretetet és motivációt ad-
hatunk tanulóink számára- 
hangsúlyozta Szilágyi Béla.      
/Írás, fotó:Töreky L./

... Folytatás a címoldalról... 
A szigligeti polgármester 
sok, a beruházást közvet-
lenül és közvetve segítő 
személy, szervezet mellett, 
külön, név szerint is mél-
tatta Gelencsér Tamás pro-
jektmenedzsert, – aki mint 
fogalmazott- “hatalmas 
munkát végzett”. Tóth Mik-
lós műszaki ellenőrt, aki 
“magas szakmaisággal kép-
viselte az ügyet”, Szép Mari-
ann építészt, aki tervezte és 
igény szerint többször is át-
tervezte a kerékpárutat, to-
vábbá Fenyvesi Zoltán és dr. 
Navracsics Tibor parlamenti 
képviselőket, akik segítet-
ték előteremteni a pénzügyi 
alapokat, illetve Kövesdi Já-
nos, a kerékpárút ötletének 
megálmodója és édesapja 
Balassa Balázs korábbi pol-
gármester segítségét is meg-
köszönte. /Töreky L./

A népszerű előadó karácsonyi műsora a Széchenyiben

Köszönet járt
a tervezésért,
kivitelezésért
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... 1937. július 18-án – 85 
éve! – jelentős esemény 
tartotta lázban Tapolca la-
kosságát. Azon a napon a 
Tavasbarlangból Kessler 
Hubert mérnök, a neves 
barlangkutató és Badinszky 
Sándor élő rádióközvetí-
tése volt. Erről így számolt 
be a Tapolcai Újság 1937. 
augusztus 1-jei száma: „A 
közönség részére megnyi-
tott részeken tul bádoghen-
gereket csatoltak magukra 
a rádió előadói és így vit-
ték a mikrofont a tavakon 
keresztül uszva és ismer-
tetve a közeljövőben feltá-
rásra váró tavak és termek 
sorozatát. Érdeklődéssel 
hallgattuk mi tapolcaiak a 
színes rádióközvetítést és 
bizonyára érdeklődéssel 
hallgatták mások is, amer-
re a magyar rádió hullámai 
hirdetik a magyar föld szép-
ségét és kulturánk diadalát.” 
Történelmi pillanat volt az 
a nap abból a szempont-
ból is, hogy Berger Károly 
igazgató itt beszélt először 
nyilvánosan arról, hogy a 
barlang levegője alkalmas 
arra, hogy gyógyítson. Az-
zal, hogy Tapolca barlang-
rendszere fókuszba került, 
újra ráirányult a figyelem a 
kórház alatt talált barlang 
biztonságának hiányára 
is. A vármegye alispánja 
1937 októberében felkérte 
Kessler Hubertet arra, hogy 
a szükséges és sürgős biz-
tonsági munkálatokat elő-
készítse és azokat megindít-
sa. A Tapolcai Újság 1938. 
március 20-ai száma kö-

zölte a barlangkutató azon 
jelentését, amelyben arról 
számolt be, hogy a 3 hóna-
pig tartó munkálatok befe-
jeződtek: „Kívánságunk ér-
telmében ezennel igazolom, 
hogy a barlang felfedezése 
idejében általam veszélyes-
nek talált barlangszakaszok 

a végzett biztosítási mun-
kálatokkal kellően biztosít-
va vannak.” Míg az 1937-es 
rádióközvetítésben csak rö-
viden beszélt Berger Károly 
a barlang levegőjének gyó-
gyító hatásáról, addig az Új 
Magyarország újságírójá-
nak, Diószeghy Miklósnak 
már interjút is adott erről a 
szenzációról. „Amint állunk 
a Lóczy-teremben, aranybe-
tűs márványlapot fedezek 
fel, amelyen a következő 
olvasható: Hálánk jeléül 
gyógyulásunkért! Ormay 
Lacika és Öcsike! – Hát ez 
mi? – kérdezem csodálkoz-
va. – Ennek érdekes törté-
nete van, kérem. Berlinből 
itt járt orvoscsoport is meg-
állapította, hogy a tapolcai 
barlang nemcsak természeti 
szépséget jelent, hanem or-
vostudományi értéke is van. 
Megállapították, hogyha a 
szamárhurutos gyerekek 
naponta néhány órát tartóz-
kodnak a barlang klímájá-
ban, úgy bámulatos gyorsan 

zajlik le a betegség, megle-
petésszerűen hamar gyógy-
ulnak meg a gyermekek. A 
köhögési rohamok egészen 
megcsappannak. Renge-
teg gyerek gyógyult meg a 
mi barlangunkban, köztük 
Ormay Lacika és az öccse, 
akinek szülei hálájuk jeléül 

ezt az emléktáblát helyez-
ték el a mészkőfalban. – És 
most is használják ilyen cél-
ra a barlangot? – A hatósá-
gok később betiltották, mert 
a betegség nagyon ragályos, 
különösen itt, ezen a nedves 
talajon, úgyhogy a barlang 
gyógyító hatását nem vehet-
jük igénybe. Pedig egy pári-
zsi orvosprofesszor is járt 
itt, aki nagyon lelkesedett 
azért, hogy a barlang révén 
segíteni lehet a szamárhu-
rutos gyermekeken.”
Mire jöttek rá a tapolcai 
orvosok és az itt élők a 
XX.század első évtizede-
iben? Arra, hogy a bar-
langban „más” a levegő, 
érezhetően meleg (15-18 
Celsius-fok). Klímájá-
ra  a különleges jelző illik. 
Egyenletes a hőmérséklet, 
kevés a por, nem köhögnek 
a lenti tartózkodás után a 
gyerekek. Így aztán – a til-
tás ellenére – továbbra is 
odavitték a szamárköhö-
gésben szenvedőket. A 
következő évek már egyre 
kevésbé szóltak a barlang 
idegenforgalmi hasznosí-
tásáról, a gyógyhatásról, 
sokkal inkább arról, hogy 
óvóhellyé kell átalakítani. 
1943-ban a Pesti Hírlap 
bombabiztos, földalatti kór-
ház tervéről írt. Ha a kór-
ház alatti barlangot (hossza 
364 méter) összekötnék a 
Tavasbarlanggal, akkor a 
város minden lakója szá-
mára óvóhelyet tudnának 
biztosítani. „Vitéz nemes 
dr. Péczely Béla kórházigaz-
gató irányításával már meg 
is kezdték a kórház alatti 
óvóhely építését.” A cikket 
a Tapolca és Vidéke 1943. 
augusztus 21-ei száma is 
közölte. A következő 2 évet 
már a második világháború 
eseményei tették tragikussá 
Tapolca életében.                 
             N. Horváth Erzsébet
Folytatás következik a leg-
közelebb 2023. január 27-én 
megjelenő lapszámban

A tapolcai barlangterápia története a 
kezdetektől a gyógyhellyé minősítésig (2)

Barlangterápia a gyógybarlangban a 1980-as években

Lebombázott tapolcai épület a háború végén

Révfülöpi diákokkal 
együtt tartottak karácso-
nyi ünnepséget a Szász 
Márton Általános Iskola 
értelmi sérüléssel élő ta-
nulói decemberben. Mint 
azt megtudtuk, az ese-
ményt hagyományterem-
tő céllal szervezte meg a 
tapolcai tanintézmény. 
Az “integrált karácsony” 
program egyben lehetősé-
get adott arra, hogy Frang 
Vivien igazgatóasszony 
beszámoljon a Tapolcai 
Médiának az iskola esz-
közparkját és udvari épü-
letét érintő friss fejleszté-
sekről is.

Első alkalommal szervez-
tek ép és sérült diákoknak 
közös karácsonyi progra-
mot a tanintézményben, a 
vendég a révfülöpi általá-
nos iskola ötödik osztálya 
volt. Az eseményt Kollátné 
Szabó Andrea, a Szász Már-
ton iskola szociális segítője 
kezdeményezte, aki – mint 
Frang Vivien fogalmazott- 
rendkívüli energiával és el-
hivatottsággal végzi a mun-
káját az iskola falai között 
nap mint nap. A program, 
a karácsonyi műsor, a ka-
rácsonyfa állítás, a kézmű-

ves foglalkozás remekül 
sikerült, ahogy az ünnepi 
alkalomra kínált csemegék 
és forró csoki is mindenki-
nek nagyon ízlett. Az igaz-
gatóasszony a Szász Márton 
Általános Iskola legfrissebb 
fejlesztéseiről is beszámolt 
a Tapolcai Médiának. Meg-
tudtuk, a közelmúltban el-
készült a balesetveszélyessé 
vált északi fal felújítása, már 
csak a meszelés van hátra, 
de az udvari raktárépület 
tetőszerkezetét is sikerült 
helyreállíttatni. Hamarosan 
a kültéri gyermek mászófal 
alatti talaj is speciális gu-
miszőnyeg borítást kaphat. 
A város 300 ezer forintot 
adott a célra, hogy csök-
kenjen a balesetveszély a 
játék használata során- tud-
tuk meg. – Azt gondolom, 
hogy a felsoroltak mellett, 
az utóbbi három évben sok 
nagyon hasznos fejlesztést 
sikerült megvalósítanunk a 
fenntartó és Tapolca város 
önkormányzatának támo-
gatásával – értékelte po-
zitívan az elmúlt években 
kialakult együttműködést, 
a kitűzött fejlesztési célok 
megvalósulását az oktatási 
intézmény vezetője.
                             /Töreky L./ 

„Integrált karácsony” 

Karácsonyi ünnepség révfülöpi vendégekkel    Fotó: tl

A közelmúltban tartotta évzáró rendezvényét a Vesz-
prém Megyei Polgárőrségek Szövetsége. Mint arról 
hírt adott a tapolcai polgárőr szervezet, három fiatal-
juk is elismerésben részesült az eseményen. Aladics 
Kristóf, Ihász Tibor és Nagy Koppány aktivitásuk, ki-
emelkedő munkájuk eredményeként vehették át a Szt. 
László plakettet Mezei József megyei elnöktől

Fiatal tapolcai polgárőröket 
tüntetett ki a megyei szövetség
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Hársfalvi Zsófia sport-
szerető családba szüle-
tett, akiknél a minden-
napos sportolás és az ezt 
kísérő életmód elenged-
hetetlen lételeme az élet-
nek. Júlia a kézilabdát 
választotta sportágának, 
amiben megvalósíthatja 
önmagát és elérheti cél-
jait.

– Kérlek, mesélj róla, hogy 
kerültél kapcsolatba a ké-
zilabdával, majd később a 
strandkézivel? 

– Kézilabdázni 5. osztá-
lyos koromban kezdtem 
a Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskolában, Somogyi 
Andrea osztályfőnököm 
volt az edzőnk az iskolai 
csapatban. Annyira meg-
tetszett a sportág, hogy 
végül egyesületi szinten 
is kipróbáltam magam, 
így csatlakoztam a Tapol-
ca VSE-hez, ahol először 
Antal Edit volt az edzőm. 
Sokáig játszottam Tapol-
cán NB2-ben, majd ami-
kor továbbtanulás miatt 
Budapestre költöztem, át-

igazoltam a Kinizsi TTK-
hoz, majd egy rövid gödi 
kitérő után immár 6. éve 
a Budakalászi SC játékosa 
vagyok, és az NB2 észa-
ki csoportjában verseny-
zünk. A strandkézilabdá-
val még a tapolcai idők 
alatt ismerkedtem meg, 
Berecz Nikolett akkori csa-
pattársam és barátnőm 
invitált játszani. Csatlako-

zott hozzánk jó pár csa-
pattársunk is, és megala-
kítottuk a Királylányok, 
majd a Beach Angels csa-
patát. 2013-ban sikerült 
bejutnunk az országos 
döntőbe, ez volt a legna-
gyobb sikerünk. 2015-ben 
már teremben a Kinizsi 
TTK játékosa voltam, és 
Jónás Judit csapattársam, 
aki az OVB Beach Girls 
csapatában strandkézilab-
dázott, megkérdezte, hogy 
lenne-e kedvem csatla-
kozni a csapathoz. Mivel 
többszörös országos baj-
nok, valamint nemzetkö-
zi szinten is eredményes 
csapatról volt szó, akiknek 
a játékát mindig is csodál-
tam, hatalmas megtisztel-
tetés volt számomra, hogy 
csatlakozhattam. Azóta is 
itt játszom, és nagyon sok 
felejthetetlen emléket sze-
reztem a csapat tagjaként. 
– Mely eredményeidre vagy 
a legbüszkébb?  

– A legbüszkébb az idei 
strandkézi szezonban elért 
eredményeinkre vagyok, 
hiszen júniusban meg-

nyertük a strandkézilabda 
Magyar Kupát, augusz-
tusban az országos baj-
nokságot, és októberben 
pedig az EHF Champions’ 
Cupot (az ún. Bajnokok 
Tornáját, ami teremkézi-
labdában a BL-nek felel 
meg), valamint kvalifikál-
tuk magunkat a jövő évi 
ebt Masters Finals-re is.
Ebben a versenyrendszer-

ben európai klubcsapatok 
versenyeznek, és minden 
országból hivatalosan egy 
csapat kvalifikál a döntőre, 
aki a legtöbb pontot gyűjti 
a nemzetközi kvalifikációs 
tornákon. Idén nyáron ez 
nekünk sikerült, a döntőre 
jövő júniusban kerül majd 
sor.

– Az edzések és a verseny-
zés mellett mivel foglalko-
zol? 

– Már 5 éve dolgozom a 
Magyar Kézilabda Szövet-
ségben, mint sportszerve-
ző, ezen kívül játékvezető 
is vagyok, jelenleg az nb1/
b-s (másodosztályú) keret 
tagja társammal, Mórocz 
Rékával, akivel a kezdetek 
óta együtt tevékenyke-
dünk. 

– Mesélj, kérlek a nem-
zetközi versenyről, milyen 
élményekkel gazdagodtál, 
hogy sikerült zárni a tor-
nát? 

– A Bajnokok Tornájára az 
augusztusi országos dön-
tőn elért 1. helyezésünk-
kel kvalifikáltunk. Egyszer 
már részt vehettem ezen 
a versenyen 2015-ben a 
Kanári-szigeteken, akkor 

szabadkártyásként jutot-
tunk ki, mert abban az 
évben 2. helyen végeztünk 
a bajnokságban, de idén 
alanyi jogon kvalifikál-
tunk.
A versenynek a Madeira 
melletti Porto Santo szige-
te adott otthont, ez plusz 
motivációt jelentett, hi-
szen ide nem minden nap 
utazik az ember. Nagyon 
erős mezőny alakult ki, 
a csoportmeccseken egy 
vereséget szenvedtünk, 
valamint a középdöntős 
csoportban is egy mérkő-
zést vesztettünk el, de így 
is negyeddöntőt játszhat-
tunk. Ez különösen fontos 
mérkőzés volt számunkra, 
hiszen a magyar bajnok-
ságban nagy rivális Szent-
endre csapatával kellett 
megküzdenünk a négybe 
jutásért egy nagyon szoros 
mérkőzésen, ahol végül 
szétlövéssel sikerült nyer-
nünk. Az elődöntőben 
egy lengyel csapatot ver-
tünk meg, így bejutottunk 
a döntőbe, amelyet a dán 
bajnokkal játszottunk. Az 
első szettet a dánok vi-
szonylag simán nyerték, 
de nem adtuk fel, így a 
második szettben mi arat-
tunk győzelmet, és szétlö-
véssel dőlt el az aranyérem 

sorsa.
Nagyon alaposan felké-
szültünk a dán csapat já-
tékára és a szétlövésre is, 
nálunk senki nem hibá-
zott lövést, a kapusaink 
pedig nagyon jól védtek, 
így végül egy végletekig 
kiélezett döntő után a 
mi nyakunkba került az 
aranyérem, és 2022-ben az 
OVB Beach Girls nyerte a 
Bajnokok Tornáját.

– Hogy képzeled el a jövőt, 
milyen terveket szeretnél 
megvalósítani? 

– Bár már lassan 30 éves 
leszek, amíg a kézilabda 
ennyi pozitív élményt ad 
akár teremben, akár stran-
don, szeretném folytat-
ni. A terembajnokságban 
nagyon erős csoportunk 
van, de tavaly sikerült 
megszereznünk a 4. he-
lyet, örülnék, ha idén is 
hasonló eredményt tud-
nánk elérni.
Strandkézilabdában sze-
retném megismételni az 
idén nyáron elért ered-
ményeket és ezen felül a 
Masters döntőn is jó ered-
ményt elérni és úgy ér-
zem, erre van is esélyünk, 
mert nagyon jó csapatunk 
van. /hg/

Hársfalvi Zsófia nívós nemzetközi strandkézilabda tornán szerzett aranyérmet

Hársfalvi emeli magasba a legrangosabb torna győztesének járó kupát Fotók: helysz. felv.

A gólöröm pillanatai a napfényes portugál szigeten

Siklósi Gergely aranyérmes lett a Világkupán
A vancouveri párbajtőr 
Világkupán Siklósi Ger-
gely lenyűgöző fölény-
nyel lett aranyérmes.

Dancsházy-Nagy Ta-
más válogatott edző 
honvédos tanítványa az 
egyik legszorosabb asz-
szóját a döntőben vívta 
a franciák világklasz-
szisa, Yannick Borel el-

len. 15:12-re nyert a mi 
világklasszisunk, aki 
ismét elképesztő for-
mába lendült. Férfiak 
mezőnyében, 192 in-
duló közül a legjobb 32 
közé jutásért Siklósi-
Brinkmann (német) 
15:11, majd a legjobb 
16 közé jutásért Siklósi-
Kim (koreai) 15:11, 
a nyolcaddöntőben 

Siklósi-Alekszanyin (ka-
zah) 15:10 lett az ered-
mény.  Majd következett 
a negyeddöntő, ahol 
Siklósi-Sztankevics (uk-
rán) 13:11, az elődöntő-
ben Siklósi-Lan (kínai) 
15:10 lett. A döntőben 
tehát 3 tussal nyert olim-
piai ezüstérmesünk, így 
az ő nyakába került az 
aranyérem. /hg/ Siklósi Gergely a dobogó legfelső fokán  Fotó: internet



Szita Márton Tibor, Mar-
ci a fociban nem találta 
meg önmagát, és mert 
szülei szerint “sportolni 
azért valamit mégiscsak 
kell”, harmadikos korától 
kosarazni kezdett szü-
lővárosában Tapolcán, 
Molnár Lajos edző kezei 
alatt. A pécsi Rátgéber 
Kosárlabda Akadémia 
egyik toborzóján figyel-
tek fel tehetségére, akkor 
még csak 12 éves volt. 
2018-ban egy általános 
iskolába járó, hetedikes 
kazinczys fiútól alig elvár-
ható nagy döntést is meg 
kellett hoznia:menni vagy 
maradni? Úgy döntött el-
indul és jól tette, hiszen a 
kemény edzésekkel együtt 
jöttek az eredmények is. A 
hamarosan 17 éves Szita 
Márton korábban helyet 
kapott az U16-os váloga-
tottban, legutóbb pedig 
az U18-as kosárlabda vá-
logatott összetartására is 
meghívták már, amit sze-
rinte legnagyobb erénye-
inek, az akaratának és a 
küzdőszellemének kö-
szönhet.

Tapolcán elsőként Molnár 
Lajos edző segítette szá-
mára elsajátítani a sport 
alapjait, Csikos Tibor irá-
nyítása alatt már jöttek a 
pontok, a győzelmek, a si-
kerélmény, miközben egy 
nagyon jó, összetartó, jó 
hangulatú közösségbe is 
került. Kell-e ennél több 
ahhoz, hogy egy fiatal srác 
beleszeressen a sportág-
ba? Nem kellett. Döntenie 
viszont nagyon is kellett, 
amikor a hogyan tovább 
kérdése először felmerült. 
A jó tanuló, értelmes fiúra 

szülei rábízták a döntést, 
Ő pedig bízva önmagá-
ban, bátran meghozta azt: 
irány a Rátgéber Kosárlab-
da Akadémia. Elsőre túl 
nagy lépésnek tűnt Pécsre 
költözni, ezért egy évre az 
akadémiával együttműkö-
dő zalaegerszegi Ricsilla 
Sport egyesülethez került 
és Zalaegerszegen járt is-
kolába is egy évet. Innen 
rendszeresen járt Pécsre 
is edzésekre, mérkőzések-
re. A covid karantén ideje 
alatt tudott több időt Pé-
csett tölteni, onnan tanult 
a zalaegerszegi iskolában 
online és részt vett az aka-
démiai edzéseken. Ebben 
az évben már az akadémia 
U16 korosztályos csapa-
tában játszhatott, ahol or-
szágos ezüstérmet szerez-
tek. Ezt követően költözött 
Pécsre, az akadémiára járt 
és elkezdte a középiskolát. 
Kemény edzések követ-
keztek – heti három al-
kalommal reggeli egyéni 
képzés, minden nap edzés, 

kondi – sok hazai és kül-
földi meccs, nemzetközi 
torna, ahol küzdhetett és 
bizonyíthatott – többek 
közt a Bayern München, 
Armani Milano, Orange 
Bassano, Stellazzura Roma 

ellen. Egy alkalommal a 
Real Madrid kosarasaival 
is megmérkőzött a csa-
pata, igaz veszítettek, de 
akkor egy élvonalbeli és 
nagyon gyors ellenfél ellen 
játszhatott csapattársai-
val – árulta el. Hála a sok 
munkának, a nemzetközi 
meccseknek, az ott szerzett 
rutinnak és tapasztalatnak, 
megnyerték a 2021/22. 
évi U16 korosztályos baj-
nokságot. Nem is akár-
hogy, hiszen mindössze 
egy igazán szoros meccset 
játszottak Marci szerint a 
nyolcas döntőben, a töb-
bit húsz-húsz pontokkal 
simán nyerték. De mi az 
útja annak, hogyan lesz 
valakiből a nemzeti válo-
gatottban kosárlabda játé-
kos? Mesélje el maga Szita 
Marci. – Először úgy hív-
tak be a válogatottba, hogy 
beugorhattam egy hiányzó 

játékos helyett egy négyna-
pos edzőtáborra, összetar-
tásra. Az ott megrendezett 
tornán jó külföldi csapatok 
ellen küzdhettünk, végül 
harmadikak lettünk. Ké-
sőbb újra jött a meghívó, 
akkor már egy Debrecen-
ben rendezett nemzetközi 
tornára. 2022. júniusában 
meghívtak az EB-re készü-
lő válogatott edzőtáborába 
is, ahonnan végül a 18 be-
hívottból csak 12 játékost 
vittek el az Európa Bajnok-
ságra, így hat kosárlabdás 
elesett a lehetőségtől. Igaz, 
öt hetet vett el a nyárból 
az edzőtábor, de mindent 
beleadtam és szerencsére 
bekerültem a Bulgáriába 
utazó válogatott keretbe. 
Jelenleg nem én vagyok a 
meghatározó játékos a vá-
logatottban, de jó csapat-
játékosnak tartom magam, 
nagy akarattal és küzdő-

szellemmel. Amikor jól 
játszok megnő az önbizal-
mam, de ez még hullám-
zó, ez fejlesztésre szorul. 
Fontos, hogy tudjam, hogy 
jó játékos vagyok akkor is, 
ha mélypontom van. Az 
akadémia egyébként azért 
jó, mert a heti 5-6 csapat-
edzés mellett kondi edzés, 
és heti három alkalommal 
egyéni képzés is biztosított. 
A reggeli edzések személy-
re szabottak, ahol az egyéni 
képességek fejlesztése a cél, 
ez nagyon jó. Mindezek 
mellett biztosított a célirá-
nyos rehabilitáció, pszicho-
lógus is. Most meghívtak 
az U18-as válogatottba is, 
ők eggyel idősebbek, mint 
én, de megpróbálom, ki-
adok mindent magamból, 
amit tudok. Ha mégsem 
sikerülne keretbe kerülni, 
lesz egy jó nyaram – moso-
lyog. /Töreky L./
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A tapolcai Szita Marci 16 évesen a kosárlabda válogatottban

A képen balról akcióban Szita Márton. Erős küzdőszellem jellemzi Fotók: helysz. felv.

Marci igazi csapatjátékos




