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KÉTHETENTE MEGJELENŐ VÁROSI KIADVÁNY

Jakab-Rig sajtótájékoztató,
majd
utcafórum
tüntetőkkel

3. oldal

Újjáépült és
átadták
az ÉFOÉSZ
tapolcai
centrumát

2021. július 9.

6. oldal

VII. ÉVFOLYAM

Szalay Imréné,
Marika
gyémántoklevelet
vehetett át

Ünnepelt a helyi egészségügy

Semmelweis-napi ünnepséget, majd állófogadást tartott Tapolca várossal együttműködésben a Deák Jenő Kórház.
Az eseményre június 30-án szerdán, a Tamási Áron Művelődési Központba várták az érintetteket. Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató Semmelweis Ignác felfedezésének máig érvényes hatásairól osztotta meg gondolatait, majd köszönetet mondott a koronavírus járvány idején az egészségügy frontvonalában küzdő kollégáinak és azok családtagjainak
is. Címlapunkon az ünnep alakalmából kitüntett mentős és kórházi dolgozók. Írásunk a 3. oldalon...
Fotó: tl

13. SZÁM

6. oldal

Az autósok, az ott lakók a
megszokottnál hosszabb
ideig voltak kénytelenek
elszenvedni a Pacsirta
utcában zajló vízi közmű
cserét, s a vele járó félpályás lezárást, majd útvonal elterelést. A jó szándékú és tájékozott ember
azonban egyben megbocsátó is, hiszen - úgy gondolja- a pandémia, a robbanásszerű építőanyag
áremelkedés okozta költségvetési problémák, a
munkaerőhiány és egyéb
laikus szemmel nehezen követhető tényezők
halmozottan hátrányos
helyzetűvé, elhúzódóvá
tettek más, hasonló jellegű beruházásokat is.
A napokban végre megszűnt a forgalmi akadály, nem kell már kikerülnünk a szóban forgó
utcaszakaszt,
minkét
sávon megindulhatott a
közlekedés. Ez a jó hír. A
rossz az, hogy egyelőre se
nem szép, se nem jó amit
látunk. Azt szeretnénk
hinni, de még inkább
tudni, hogy ami jelenleg
ott tapasztalható, az nem
tartós állapot... ígérjük,
figyelemmel kísérjük.
/Töreky László/

Aláírták, csatlakoztunk a Veszprém-Balaton
2023 Európa Kulturális Főváros projekthez
Néhány napja a testület megszavazta, pár
nappal később pedig
Tapolca hivatalosan is
része lett a VeszprémBalaton 2023 Európa
Kulturális Főváros kulturális, művészeti és
közösségi programnak.

Markovits Alíz vezérigazgató és Dobó Zoltán polgármester aláírják az együttműködési szerződést. Ezzel
Tapolca hivatalosan is csatlakozott
Fotó: tl

Az erről szóló megállapodást, a projekt gyakorlati megvalósításáért felelős vezetőséggel,
dr. Navracsics Tibor

kormánybiztos jelenlétében, a városháza fogadótermében írta alá
Dobó Zoltán polgármester és Markovits Alíz vezérigazgató. Később az
udvari tanácsteremben
folytatódott az esemény,
ahol a kulturális főváros projekt lényegével és
céljával ismertették meg
a jelenlévőket, köztük
számos meghívott civilszervezet vezetőjét.
– Ezzel az aláírással

Tapolca hivatalosan is
része az Európa Kulturális Fővárosa régiónak,
amihez jó munkát kívánunk mindannyiunknak
– mondta az együttműködési szerződés aláírását követően Navracsics
Tibor, aki szerint a
térség, s vele Tapolca
nagy lehetőség előtt áll.
...Folytatás a 3. oldalon
Ha Veszprém elnyeri a
címet, abból az egész térség profitál címmel...
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HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT

Néhány hét és megváltozik a közlekedési rend
A tapolcai központi buszpályaudvaron és annak
környékén zajló építési
munkálatok előreláthatólag két-három hét múlva
érnek abba a megvalósítási fázisba, hogy a forgalmi
rend a terveknek megfelelően végérvényesen megváltozik. Többek között
a Deák Ferenc és az Ady
utcán is megszűnik a kétirányú forgalom.

Erről beszéltek a közelmúltban a városháza tanácstermében a kivitelező
cég képviselői. Az esemény
a helyi önkormányzati-,
rendőrségi-, mentős- és
tűzoltó szakemberek, vezetők, illetve a médián
keresztül az érintett gyalogosok és járművezetők
tájékoztatása céljából jött
létre. Mátics Zoltán ügyvezető elmondta, hamarosan
kialakul az új “körforgalmi

rend”, amely mindenkinek
újdonság lesz és ezért a
közlekedők részéről nagy
odafigyelést kíván. – Jelen
pillanatban az Ady utca, a
Deák Ferenc utca és a Sümegi út kétirányú forgalmat bonyolít. Ez úgy változik meg, hogy mindhárom
utca érintett szakasza egyirányúvá válik. Ezt az egyirányú forgalmat úgy tudjuk biztosítani, hogy az új
utat, amely a régi buszváró
területen épül meg, egyirányúvá tesszük. Így alakul ki
az “egyirányúsított” körforgalom.
Az építőipari kivitelezőtől
megtudtuk, hogy számos
időszerű munkát csak akkor tud megvalósítani a
cég, ha a forgalmi rendet
az elkövetkező hetekben az
eredeti terveknek megfelelően átalakítja. Amennyiben a forgalmi rend végleges megváltoztatásának

Fórum rendőrségi, mentős, önkormányzati tűzoltó és
média szakemberekkel a forgalmi rend megváltozásával összefüggő teendőkről
Fotó: tl
kialakul a konkrét időpontja, arról a város oldalán és
a Tapolcai Média elektronikus és nyomtatott felületein
egyaránt időben tájékoztatást kap a lakosság. Szemléletes formában, például
szimulációs videó megtekintésével is kapnak majd
segítséget a közlekedők, de

helyszíni rendőrségi jelenléttel (türelmes hozzáállást
és nem büntetést ígérnek a
rendőrök) és természetesen
gondos kitáblázással igyekeznek úgy tájékoztatatni a
közlekedőket, hogy egyértelmű legyen a változás, ne
alakulhassanak ki balesetveszélyes szituációk. /tl/

Eszközbeszerzésre, kultúrára és sportfejlesztésre is jut majd pénz
Öt napirendi pontot
tárgyaltak és fogadtak
el egyhangúlag a minapi rendkívüli nyilvános
ülésen az önkormányzati bizottságok, majd hasonlóan döntött az előterjesztésekről a város
képviselő-testülete is.
A polgármesteri hivatal
udvari tanácstermében
megtartott ülés első napirendi pontja a Fő tér 7-9.
épület mögötti terület átminősítése volt. Az átminősítés gyakorlatilag egy
182 négyzetméternyi önkormányzati tulajdonban
lévő “kivett közterületet”
érint, amely a képviselők egybehangzó döntése
értelmében “kivett, beépítetlen közterület” művelési ágra változott, tehát forgalomképtelenből
forgalomképes vagyonná
módosult.
A második napirendi
pont megtárgyalása után,
a testület az EFOP1.5.216-2017-00012
azonosítószámú, Humán szolgáltatások
fejlesztése
Tapolcán és környékén
című projektben tervezett felújítási munkák
megvalósítására,
valamint a műszaki ellenőr

tevékenység ellátására a
pályázati költségvetésen
felüli többletforrás biztosítására is kötelezettséget
vállalt. (A város kisebbnagyobb rendezvényeinek
teret adó, központi helyen
fekvő rendezvényhelyszín
elemeinek felújításához a
Malom-tó és az Alsó-tó
környékén, többek között:
Négy évszak udvar térburkolat cseréje, az udvart
határoló falak felújítása; a
Malom-tó és az Alsó-tavat
határoló falak felújítása,
karbantartása; Szent-kút,
Bodon-kút felújítása; Alsó-tó melletti „medence”
felújítása; Hotel Gabriella
körüli lépcsők felújítása;
a pályázati költségvetésen
felüli forrás biztosítása
volt szükséges. A beérkezett kivitelezői árajánlatok
alapján a tervezett felújítás összköltsége bruttó 62
999 178.- Ft. A pályázati
költségvetésben a felújításra rendelkezésre álló
összeg bruttó 24 892 000.Ft, így a hiányzó bruttó 38
107 178.- Ft összeget saját
forrásból szükséges biztosítani- áll az előterjesztésben.) Döntés született
a Veszprém-Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz

Dobó Zoltán “Lehetőséget látunk benne, csatlakozunk
és támogatjuk a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programjainak megvalósítását Fotó: tl
történő
csatlakozásról,
illetve annak támogatásáról is. 2018 decemberében
Veszprém város a régióval
közösen elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, amely alapján, 2023ban
Veszprém-Balaton
2023 címmel kulturális
programsorozatot valósít
meg regionális partnereivel közösen. Tapolca
a 2021-23-as költségvetési években, évente 11
100 000 forintot különít
el a célra. A Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi
Sportegyesület
(TIAC)
részére egy műfüves fut-

ballpálya megvalósításához is segítséget nyújt az
önkormányzat,
összességében 5 200 000 forint
értékben- szavazták meg
az önkormányzati képviselők. A rendkívüli ülés
utolsó előterjesztése a
Cselle-Ház Kft. eszközbeszerzését segítette. A
képviselők támogatták az
igényt, “a városüzemeltetési cég tevékenységének
zökkenőmentesebb, hatékonyabb és magas szintű
ellátása” érdekében, egy
rézsűkasza beszerzéséhez
nyújtottak 10 576 300 forintos támogatást. /tl/
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Átadták a Fenyves közösségi teret
Szépen kialakított, hangulatos közösségi térrel
gazdagodott az északi
városrész, az ott lakók
legnagyobb örömére.
Hinták és homokozó
várja a legkisebbeket,
grillező és bográcsozó a
felnőtteket.

EFOP pályázat adta lehetőségeket kihasználva a következő hetekben, hónapokban megszépül a Tópart.
Fotónkon a Panteon falának köveit tisztítják meg az
évtizedes szennyeződéstől a szakemberek
Fotó: hf

Takács Gábor a körzet
képviselője
elmondta,
hogy hosszú ideje gondolkozott egy olyan közösségi tér létrehozásán,
ami baráti összejövetelek, lakóközösségi beszélgetések helyszíne lehetne.
Ekkor esett a választás a
Bartók Béla és Fenyves
utca kereszteződésében
található füves területre,
ahol mint kiderült, közel
ötven évvel ezelőtt is szí-

Képviselők az átadáson

Elkészült az új, kulturált közösségi tér
vesen jöttek össze az itt lakók. Elképzelése támogatásáról biztosította Dobó
Zoltán polgármester és az
Egységben Tapolczáért
Egyesület tagjai is, és a
Cselle – Ház Városüzemeltetési Kft. munkatársai nekiláttak a munkának.
Kialakíttottak
egy bográcsozót, egy faszenes kőgrill sütőt, két
hintát és egy homokozót.
Dobó Zoltán polgármester köszöntőjében kitért
a közösségi lét fontosságára. Emlékeztetett, hogy
a mai rohanó világban

Fotók: hg

egyre kevesebb idő jut
a tartalmas, minőségi
együttlétekre, így véleménye szerint fontos,
hogy legyenek megfelelő, kulturált terek, ahol
az emberek találkozhatnak, közösségi életet élhetnek és megoszthatják
egymással gondolataikat,
véleményeiket. A körzet
képviselője a jövőben fejleszteni kívánja a Fenyves
közösségi teret, így tervei
közt szerepel egy pingpong asztal kihelyezése
és egy kisméretű focipálya kialakítása is. /hg/

Jakab-Rig sajtótájékoztató, majd utcafórum a rendőrsorfal mögött
Jakab Péter a Jobbik Magyarország miniszterelnök-jelöltje és Rig Lajos
országgyűlési képviselő
közös sajtótájékoztatót
tartott a Tamási Áron
Művelődési Központnál
július 2-án, ahol elsősorban a hazai bérek felzárkóztatását és a korrupció
felszámolását ígérték a
választóknak.

Nagyjából egy órával később, Tapolca Fő terén
szólították meg az embereket, illetve gyűjtöttek
támogató aláírásokat. A
Fidesz ellentüntetést szervezett ez utóbbi helyszínre,
ahol a két csoportosulást
rendőrsorfal tartotta távol
egymástól. Jakab Péter a
Kisfaludy utcában a sajtó

képviselőit tájékoztatta az
ellenzéki összefogás lényegéről, illetve a Jobbik
programjáról, amelyben
a legnagyobb hangsúlyt a
hazai bérek felzárkóztatása
kapta. A Jobbik első embere, az ellenzéki összefogás
miniszterelnök jelöltje elmondta, a Nemzeti Bank
jelentésében az áll, hogy
ma egy átlag magyar háztartás 16 milliós megtakarítással rendelkezik. – Ha
ez igaz lenne, akkor nem
lenne probléma a gazdaság újraindításával, a lakosságnak lenne miből
költekeznie és az államnak
lenne miből újraindítani a
gazdaságot- reagált Jakab
Péter, majd hozzátette, a
vidéket járva azt tapasztalta, hogy az emberek

A tüntetés fideszes és radikális résztvevői elsősorban a Jobbik szerintük helytelen irányváltását és abban Jakab Péter
szerepét kritizálták illetve gúnyolták ki
Fotó: tl

leginkább
megélhetési
problémákkal küzdenek.–
A legtöbben rendkívül
alacsonynak tartják a béreket és sérelmezik, hogy
egy dolgozó, ugyanazért a
munkáért 100 ezer forinttal kap alacsonyabb fizetést
vidéken, mint a fővárosban. A politikus szerint az
alacsony bér biztos elszegényedést, elöregedést, elvándorlást, elnéptelenedő
vidéket eredményez. – A
24. órában vagyunk, hogy
ezt megállítsuk, így miniszterelnöki vállalásom
nem lehet más, mint a vidéki Magyarország felemelése, az anyagi stabilitás, a
jólét megteremtése- fogalmazott. Elmondta, ennek
a célnak a nulladik lépése
a kormányváltás, hiszen
Orbán Viktor többször elmondta, az alacsony bérekben látja az ország versenyképességének megtartását.
– Mi más utat gondolunk
Magyarország számára, azt
mondjuk, hogy nem olcsóságban, hanem minőségben kell versenyképesnek
maradnunk. A minőségi
munkát pedig a nyugati
világban illik megfizetni,
de csak akkor tudjuk megfizetni, ha zéró tolarenciát
hirdetünk a korrupcióval
szemben. Az új kormány
első dolga lesz csatlakoz-

Jakab Péter és kampánystábja Rig Lajossal a helyi
szimpatizánsok és érdeklődők gyűrűjében
Fotó: tl
ni az uniós ügyészséghez,
elzárni a korrupciós csatornákat, véget vetni a vis�szaosztások korszakának,
a lopott pénzt visszaadni
azoknak, akik megdolgoztak érte -sorolta Jakab. A
helyi választókat pedig arra
biztatta, hogy Rig Lajosra
adják majd le voksukat, aki
- mint fogalmazott - “világlátástól és ideológiáktól
függetlenül a legalkalmasabb jelölt” . Rig Lajos megköszönte a bizalmat, majd
arról beszélt, hogy szerinte
kormányváltást akarnak a
magyar emberek. Megválasztása esetén a szociális
ellátórendszer, az egészségügy és a térség lakosságának problémáit fogja
felkarolni és tolmácsolni

a következő kormánynak.
– A pártok meghallották
az emberek kérését, hogy
fogjanak össze és így mind
a 106 választókörzetben
egy jelölt áll majd szembe a Fidesz jelöltjeivel. Mi
meg fogjuk szüntetni az
urambátyám
rendszert,
amely ma a pályázatok és
a közbeszerzések területén történik- ígérte a sajtó
képviselői előtt Rig Lajos.A
két politikus a sajtótájékoztatót követően a Fő térre
ment, ahol utcafórumot
tartottak. A helyszínen
azonban nem csak érdeklődők és szimpatizánsok,
hanem az utca túloldalán
Jakab és Rig Lajos személye ellen tüntetők is nagy
számban megjelentek. /tl/
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Ha Veszprém elnyeri a címet, abból az egész térség profitál
... Folytatás a címoldalról...
– Veszprém célja, a rangos
Európa Kulturális Fővárosa cím megpályázásával a kezdetektől fogva
az volt, hogy ne csak egy
hatvanezres város induljon a címért, hanem hozza magával azt a régiót is,
amely természetes közege
és életeleme. Veszprém
ezer szállal kötődik a balatoni, a bakonyi térséghez, a nyugat felé egészen
Keszthelyig húzódó régióhoz. Ha Veszprém elnyeri
a címet, akkor abból az
egész térség előre léphet,
bemutatkozhat Európának. Ez a térség egy nagyon szép és művelt része
az országnak, de európai
szinten azt még kevesen
tudják, hogy méltó versenytársa is a kontinens
híres régióinak. A kezdeményezésnek, a programnak az is célja, hogy
a térség végre egy nagy
közösséggé váljon, olyanná, amely sok apró közösségből áll össze. Jelenleg
a 200-250 településből

Navracsics Tibor kormánybiztos ” A legfontosabb teendő most az, hogy megkezdjük a párbeszédet.” Fotó: tl
már száz körüli az együttműködésben résztvevők
létszáma, Tapolca a legfrissebb csatlakozó. Külön
öröm számunkra, hogy
ezúttal egy járásszékhely
és a térség egyéb városai is itt vannak, hiszen ők
azok, akik amellett, hogy
helyi színt hoznak, a nagy
egészhez is jelentős hozzájárulást tudnak hozzáten-

ni. A legfontosabb teendő
most az, hogy megkezdjük Tapolcával a párbeszédet.
Munkatársaink
eljöttek, elmondják azt,
hogy milyen formában,
milyen módon lehet bekapcsolódni a programba,
miként tudunk együttműködni a jövőben. Az egyik
legfontosabb szempont,
hogy elérjük, a program

2023. december 31-én ne
álljon le, a térség továbbra
is egységként működjön.
Reméljük, a mai nappal
elkezdődő kapcsolat jól
megalapozza ezt az együttműködést-fogalmazott
a kormánybiztos. Dobó
Zoltán polgármester szerint Tapolcának egy óriási lehetőség a program,
amelyet meg kell ragadni
önkormányzati és civil
szervezeti szinteken egyaránt. – Európa Kulturális
Fővárosához csatlakozni
egy olyan vissza nem térő
lehetőség, amelyet butaság lenne elszalasztani.
A város mindent el fog
követni annak az érdekében, hogy Veszprémet
segítve együttműködjünk.
Ugyanakkor megragadjuk
azokat a lehetőségeket,
amelyeket felhasználva a
minőségünket, az ismertségünket és az elismertségünket magasabb szintre tudjuk helyezni. Ma
azért jöttünk össze, hogy
megbeszéljük és megértsük, hogy miért fontos

nekünk ez az együttműködés, és miért fontos az
itt élőknek- hangsúlyozta Tapolca polgármestere. A kormánybiztos és
a polgármester gondolatait követően, dr. Mike
Friderika
programfejlesztésért felelős igazgató és Bonyhádi Szilvia a
közösségi bevonásért és
kapacitásfejlesztésért felelős projektmenedzser
tartott projektoros vetítéssel szemléltetett előadást
a polgármesteri hivatal
udvari tanácstermében,
ahova a város meghívta
azokat a helyieket, köztük
több civilszervezet vezetőjét, akikre sok egyéb
szereplő mellett számít az
Európa Kulturális Fővárosa projekt. Elhangzott,
a program megvalósítói
a sajtóval szoros együttműködésben az elkövetkező időszakban számos
hasonló rendezvénnyel és
tájékoztató fórummal teszik érthetővé, illetve népszerűsítik a projektet.
/Töreky László/

Elismerték áldozatos munkájukat
... Folytatás a címoldalról...
– Július elseje a magyar
egészségügy napja. 1818ban ezen a napon született
Semmelweis Ignác, a hazai orvostudomány egyik
legismertebb embere, az
anyák megmentője. Felfedezése, a kézmosás szükségessége, a koronavírus
járvány idején szerte a világon újra nagy figyelmet
kapott, hiszen mind a mai
napig ez a leghatékonyabb
eljárás a fertőzések megfékezésére, megelőzésére.
Semmelweis Ignác rövid
életútja is tanulsággal szolgál, hiszen betegeiért tett
mindent, miközben megküzdött az értetlenséggel,
az önzéssel, az ellentétes
érdekekkel… Soha nem
volt még hasonló kihívás
előtt az egészségügy, mint
a járvány idején, de a dolgozók megmutatták igazi
erejüket és összetartozásukat. Hiszem és vallom,
hogy a Semmelweis által
képviselt hozzáállásnak
ma is van létjogosultsága- hangsúlyozta egyebek
mellett a Deák Jenő Kórház első embere.
Hagyományosan kitüntetések átadása követte
az ünnepi beszédet. A
kórház kitüntetését elsőként Dr. Szipőcs István

osztályvezető
főorvos
vehette át Dr. Kollát Ildikó orvos-igazgatótól. A
kitüntetés indoklásában
többek között Szipőcs
István betegek iránti legmagasabb szintű empátiáját, a hivatása iránti mély
tiszteletet és alázatot emelték ki, melyet osztályain
és a gasztroentorológiai
szakrendeléseken
egyaránt tanusít. Főigazgatói dicséretben részesült
Zengői-Török Csilla ápolási igazgató, Szarka Zsoltné
(Éva) hygiénés felügyelő,
Seibert Zsolt informatikus munkatárs. A kórház
elismerő oklevelét vehette át Dr. Lang Zsuzsanna
főigazgatótól, Dobó Zoltán polgármestertől és
Zengői-Török Csilla ápolási igazgatótól Barabás
Margit (Gitta) gazdasági
munkatárs,mérlegképes
könyvelő, Kázsmér Istvánné (Betti) főnővér, Fazekas Lászlóné (Ildikó) nővér, Stróh Antalné (Strofi)
szakápoló, Merse Lajosné
ápoló, asszisztens, Nagy
Józsefné (Vali) idősgondozó és Farkas Szilvia takarító.
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói
Kamara
kitüntetéseit Dr. Lang
Zsuzsanna és Zengői –

Török Csilla, a MESZK
Tapolca-Sümeg
Helyi
Szervezet Elnöke adta át.
A kamara elismerését az
idei Semmelweis- napon
Sifkovitsné Papp Sarolta
és Lendvai Bettina ápolók,
továbbá Keller Nándorné
(Kati) és Pilter Anita as�szisztensek vehették át. 30
éves jubileumi jutalomban
részesült az ünnepségen
Szőke Tiborné és Vajda Lívia, 40 éves helytállásáért
pedig Fazekas Lászlóné,
Stróh Antalné, Németh Gábor, Kálmán Attiláné.
Dobó Zoltán polgármester a tapolcai mentőállomás dolgozóinak adott
át elismerést. Kitüntetést
vehetett át Szalai László
mentőtechnikus, mentőállomás vezető, a tapolcai
mentőszolgálatnál
végzett 35 évnyi áldozatos
munkájáért, távollétében
Szigetváriné Farkas Anita mentőtiszt, a tapolcai
mentőszolgálatnál végzett
30 évnyi áldozatos munkáért, Szi-Andor Zoltán
mentőápoló és Csiszár
István mentő-gépkocsivezető, illetve Harangi Sándor mentőápoló a tapolcai
mentőszolgálatnál végzett
15 évnyi áldozatos munkája elismeréséül. Végül
emléklapot vehettek át Dr.

Dr. Kollát Ildikó orvos-igazgató és a kitüntetett
Szipőcs István főorvos méltatás közben
Fotó: tl
Lang Zsuzsannától a kórházban szolgálatot teljesítő
katonák is, név szerint: Rózsa Ninetta, Nemesné Kiss
Alexandra, Balaskó Ildikó, Szabó Zoltán, Németh
József, Sz.Tóth Krisztián,
Fülöp Péter, Stark András
és Ihász Kristóf. A kitüntetések átadását követően, Dobó Zoltán lépett
az egészségügyi dolgozók
elé, hogy rövid köszöntője után egy felajánlással
éljen, miszerint (a Tapolca Kártya személyre szóló kiváltásával), a városi
strandra idén ingyenes belépést biztosít Tapolca önkormányzata az egészségügy tapolcai dolgozóinak .
A kedvezmény - amint az

megtudtuk - a kórház személyzete mellett, a tapolcai fogorvosi és háziorvosi praxisok dolgozóit, de a
patikai dolgozókat és a védőnőket is érinti. A 2021es helyi Semmelweis-napi
ünnepség állófogadással
ért véget, ahol Rig Lajos
országgyűlési képviselő
mondott pohárköszöntőt,
majd svédasztalos vacsora
várta a szektor jelenlévő
tapolcai munkatársait és
meghívott vendégeiket. Az
esemény kulturális fellépője idén Őri Jenő és Román Iván, a Járdányi Pál
Zeneiskola tanárai voltak,
akik hangulatos muzsikálással emelték a rendezvény fényét. /tl/
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Az országos döntőben is jeleskedett
A Kosáry Domokos Történelem Tanulmányi Verseny országos döntőjébe
jutott Varga Tünde, a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 8. osztályos
tanulója. A döntőt 2021.
június 12-én tartották a
Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol a diáklány
végül a 4. helyet szerezte
meg, mindössze 2 ponttal
lemaradva az első helyezettől- tudtuk meg felkészítő tanárától, Zentai
Csabától.
A versenyzőknek elsőként
egy gyakorlati feladatot kellett megoldaniuk
a Nemzeti Múzeum tárlatában, később az előzetesen elkészített SWOTanalíziseiket
mutatták
be, majd a kvíz kérdések
következtek. A négy órán
keresztül tartó kemény
megmérettetés után a versenyzőket vendégül látták
a Budapesti Nemzeti Múzeum büféjében, illetve az
évfolyamuknak megfelelő tárlatvezetésen vettek
részt- tájékoztatott Zentai
Csaba, aki a verseny céljáról és lebonyolításáról is
szólt. – A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
az idei tanévben negyedik
alkalommal hirdette meg
a Kosáry Domokos Történelemversenyt. Az első
három sikeres évhez hasonlóan idén is a kötelező
kerettantervi, tankönyvi
anyagra épült a verseny,
nem titkoltan azzal a céllal,
hogy minél több diák részt
vehessen rajta, valamint a
kollégákra se rójon extra

Varga Tünde nagyszerűen teljesített
terhet a felkészülés. További cél, hogy az „érettségi
típusú” feladatokkal elősegítsék a kompetenciaalapú történelemoktatást
és az érettségire való felkészülést is. A második és
harmadik fordulóban kiegészítésként egy-egy Rubicon cikket is kijelöltek,
melyek feldolgozásával a
versenyzők egyes történelmi problémákat a tantervi
szintnél mélyebb összefüggéseiben ismerhetnek
meg. A Nemzeti Múzeum
minden fordulóban készített feladatokat, melyek segítségével a diákok konkrét
tárgyak megismerésével,
vizsgálatával fedezhették
fel, hogy a tárgyi emlékek
miként segítik a történelmi megismerést. Az előző
években átlagosan 1300-

Fotó: facebook

1600-an indultak el a versenyen. Iskolánk tanulója
nagyszerű teljesítményével
bejutott a Nemzeti Múzeumban rendezett döntőbe,
ahol a verseny 10 legjobb
tanulójával mérhette össze
a tudását. A legjobbak között végül a negyedik helyet szerezte meg. Az eredményhirdetésen az EMMI
parlamenti államtitkára,
dr. Rétvári Bence is szólt a
tanulókhoz. A győztesek
utazási utalványt, a további dobogósok tabletekkel,
de minden döntős értékes
könyvcsomagokkal gazdagodott, a szakmai támogatók, az Országgyűlés Hivatala, a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága, a Rubicon és a
VERITAS Történetkutató
Intézet jóvoltából- tudtuk
meg. /tl-zcst/

Házasságkötés
2021. 06. 26.
Károly Margit
Mészáros Zsolt Géza
2021. 07. 03.
Horváth Andrea
Bogdán Zoltán

Szakmai és emberi kvalitásai is kiválóak, mindenki kedveli őt

Tapolcai
Közszolgálatért
Kitüntetés adományozható
azoknak a személyeknek és
közösségeknek, akik a város
közéletében, közszolgálatában hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy
valamely jelentős szellemi
alkotással járultak hozzá a
közszolgálat színvonalának
emeléséhez

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021-es Város
napi ünnepség alkalmából
Döméné Domonkos Bernadett a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
önkormányzati ügyintézője, közbiztonsági referens részére a hivatalban
25 éven át végzett példaértékű és magas színvonalú szakmai munkája, ügyfélközpontú, elkötelezett,
kifogástalan, a városhoz
mindig lojális hozzáállású
tevékenysége elismeréséül
Tapolcai közszolgálatért
kitüntetést
adományozott.
Döméné Domonkos Bernadett születése óta él

Tapolcán. Házas, két fiúgyermek édesanyja. Középiskolai
tanulmányait
1995-ben fejezte be a pápai Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskolában,
ahol többek között jegyzőkönyvvezetést, gép- és
gyorsírást, igazgatási ügyintézést tanult, majd megszerezte a gépíró és szövegszerkesztő végzettséget is.
Az önkormányzati iroda
polgármesteri titkárságának munkatársaként feladata a képviselő-testület
és bizottságainak üléseiről
szóló- és a nemzetiségi testületi ülések jegyzőkönyvvezetése, a polgármester és
alpolgármesterek munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.

Továbbá rendeletek, szabályzatok törzspéldányainak kezelése és rendszerezése, a Képviselő-testület
által elfogadott rendeletek
és határozatok nyilvántartására készült számítógépes szoftver kezelése, a
képviselő- testület és a bizottságok üléseire készült
meghívók, előterjesztések
előkészítésében, kiküldésében való közreműködés,
továbbá a közmeghallgatások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. 1996. november 1-jén
kezdett dolgozni a tapolcai önkormányzatnál, jelenleg ő a Tapolcai Közös
Önkormányzati
Hivatal
legrégebbi női dolgozója.
Olyan szakmai és emberi

kvalitásokkal rendelkezik,
amely példaként állíthatja kollégái elé, nyugodt,
kedves és mindenkor ügyfélközpontú hozzáállása,
segítőkészsége, magas fokú
problémamegoldó képessége miatt ügyfelek és munkatársak egyaránt nagyon
kedvelik. Nagymértékben
hozzájárul a hivatal arculatának alakulásához, hiszen
sok esetben ő az első, akivel
a város vezetőihez érkező
vendégek találkoznak. Hivatástudata, munkája iránti elkötelezettsége, kedves,
segítő személyisége, a két és
fél évtizedes kifogástalan,
városunkhoz mindig lojális
hozzáállása méltóvá teszi a
Tapolcai Közszolgálatáért
kitüntetésre.
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Gyémántoklevelét és a város elismerését Romkert a romok helyén
A Múzeumok Éjszakája a létét köszönheti, hiszen
egyszerre vehette át Marika néni
idén a „Tapolca gyerek- az 1984/85-ben lezajlott
Szalay Imréné, született Pusztai Mária 1961.
június 16-án végzett a
Szombathelyi Állami Tanítóképző
Intézetben.
A közelmúltban Dobó
Zoltán polgármester gratulált az okleveles tanító
frissen átvett gyémántokleveléhez, illetve egy
csokor virág kíséretében
a város elismerésével is
kitüntette a nyugdíjas pedagógust.

Marika néni Monostorapátiban született 1942.
február 17-én. Igazi pedagógus dinasztia az övé,
hiszen szülei és testvérei
is nyugdíjazásukig a tanári, tanítói pályán találták
meg hivatásukat, ahogy
gyermekei is ezt a pályát
választották. Pusztai Mária tanítói oklevelét 1961ben, a szombathelyi tanítóképzőben szerezte meg,
de már előtte a káptalanfai
általános iskolában dolgozott. (Érdekesség, hogy
ez az iskola ma Marika
néni édesapjának, Pusztai
Ferencnek a nevét viseli). Később Marika néni a
sümegi Ady Endre Általános Iskolában tanította az

szemmel” rajzpályázat
és az „Én Tapolcám” fotópályázat
ünnepélyes
díjátadójával kezdődött
június 26-án, 17 órakor.
Ezután adta át a Templom-dombi
Romkert
felújított részletét Dobó
Zoltán polgármester és
Dr. Décsey Sándor igazgató,
önkormányzati
képviselő.

A kitüntetett Szalay Imréné, gyermekei és Dobó Zoltán polgármester társaságában a városházán Fotó:tl
alsós diákokat, majd 1969től a Bárdos Lajos Általános Iskolában folytatta
hivatását. Ugyanebben az
évben kötött házasságot
Szalay Imrével, házasságukból három gyermek
született. Marika néni
Tapolcán az alsó tagozat
valamennyi osztályát tanította, de mint körzeti
munkaközösség-vezető
is tevékenykedett. 1981től igazgatóhelyettesként
irányította az iskola nevelő-oktató munkáját, de
mentorként szombathelyi
és győri főiskolák végzős

Fenyvesi Zoltán, Horváthné Somogyi Ildikó, Fülöp
Attila és Szencz Lajos a szalag átvágásánál
Fotó: ne

Megújult az ÉFOÉSZ centrum
Június 23-án ünnepélyesen átadták a „Életlehetőség” Fogyatékkal
Élők Nappali Intézményét.

Az ÉFOÉSZ által működtetett Kossuth utcai
épület felújítását célzó projekt már 2017ben elkezdődött, de
elsősorban egy váratlan műszaki probléma
(életveszélyes tetőzet újjáépítésének szükségessége), továbbá építőipari
áremelkedések okozta
financiális problémák

miatt csak a közelmúltban fejeződött be. Az
elnyert TOP-os pályázat

tanító-jelöltjeit, hallgatóit
is segítette. 1974-ben megérdemelten részesült az
Oktatásügy Kiváló Dolgozója elismerésben. Szalay
Imrénének a város elismerő oklevele és a jogutód
felsőoktatási intézmény
által adományozott gyémántdiploma ünnepélyes
átadása mellett, egy csokor
virággal is megköszönte a
több mint negyven éves,
de hatvan évvel ezelőtt elkezdődő, méltón, elhivatottan teljesített szakmai
életutat Dobó Zoltán polgármester. /tl/
és a később hozzárendelt kormányhatározat
szerinti többlet révén
minőségi megújuláson
esett át a saroképület
és annak belső udvara
is. A kivitelező az SZ-L
Bau Kft. volt. A nemzeti színű szalagot Fülöp
Attila államtitkár, Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, Horváthné Somogyi Ildikó az
ÉFOÉSZ megyei elnöke,
az intézmény vezetője,
továbbá Szencz Lajos az
Sz-L Bau építőipari cég
tulajdonosa vágta át a
köszöntőket, a vendégeknek tartott tájékoztató előadásokat és a foglalkoztatottak műsorait
követően. /tl/

Segítők és foglalkoztatottak közös öröme

Fotó: tl

A rajzpályázat nyertesei
az óvodás korosztályban:
1. Domonkos Szonja, 2.
Hegyi Benedek, az 1-2
osztályos
kisdiákoknál
1. Vendel Valentin László, 2. Kundermann Ákos,
a 3-4. osztályosok korcsoportjában 1. Lasancz
Emma és Lasancz Gergő,
3. Szentgyörgyhegyi Varga
Árpád, a különdíjat pedig
Móricz Liza vehette át. A
felső tagozat rajzverse-

ásatások során itt előkerült tárgyak miatt avanzsált 1987-ben a korábbi
pedagógiai gyűjteményből városi múzeummá az
intézmény - hangsúlyozta
Dr. Décsey Sándor a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója az elkészült
Romkert átadásán. Később
látványos XVI. századi viselet- és fegyverzet bemutatóval ajándékozták meg
a jelenlévőket Hangodi
László
élményszámba
menő
magyarázataival
a Gyulaffy Bandérium
tagjai. A tapolcai múzeum tárlatainak ingyenes
megtekintésén túl a múzeumok éjszakája számos
érdekfeszítő és helytörténeti szempontból fontos
ismeretterjesztő előadással is szolgált. Dr. Décsey
Sándor a városi múzeum
fennállásának 40 évébe

A gyermekek jutalmazásának pillanatai.
nyének első díját Horváth
Benedek nyerte Bán Bianka és Fazekas Fanni előtt.
A múzeum fotópályázatán

Az idei Múzeumok
Éjszakája
rendezvénysorozat
alkalmat adott a
rendbetett
Romkert
átadására, de a
Gyulaffy
Bandérium
fegyver- és viselet
bemutatójára is
Lukács Klaudia, Varga Kolos, Mátyás Balázs és Tóth
Péter adta be a legszebb
fényképeket. - Nagyon
fontosak nekünk ezek a
romok. Tulajdonképpen
ezek a falak azok, amelyeknek a városi múzeum

Fotó: tl

avatta be az érdeklődőket.
Hangodi László főmuzeológus az Égből pottyant
helyőrség címmel dolgozta fel a tapolcai repülőalakulatok 1937 és 1956
közötti történetét, majd
Szilaj Rezső a város alatt

Horváth István bemutatja egy 16. századi vitéz
fegyverét
Fotó: tl
található Berger Károly
barlang
felfedezésének
körülményeit, tudnivalóit,
érdekességeit osztotta meg
az érdeklődőkkel. /tl/
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Bronzérmét ünnepelte a TÖFC Jól startolt az Olimpiai
Reménységek Tornája

Éremátadó ünnepséggel egybekötött családi
napot tartott a megyei
III. osztályban szereplő
Tapolcai Öregfiúk FC
csapata. A jó hangulatú beszélgetésekre és a
harmadik helyért járó
érmek átadására a városi
sporttelepen került sor.

Nehéz és kemény bajnoki
évadot tudhat háta mögött, az immár 26 éve működő TÖFC. Két évvel ezelőtt sikerült elfoglalniuk
a dobogó legmagasabb fokát. Majd jött egy, a vírus
miatt félbeszakadt idény,
akkor a második helyen
végeztek. A 2021-es bajnokságban ugyancsak a
COVID nehezítette meg
dolgukat, hiszen szinte
nem volt két olyan egymást követő mérkőzés,
ahol ugyanabban a felállásban futhattak volna ki

A bronzcsapat érmeit
Dobó Zoltán polgármester és Rédli Károly TVSE
elnök adta át a játékosoknak

A Magyar Sakk Szövetség
által létrehozott, Olimpiai Reménységek Tornája
elnevezésű ifjúsági verseny több korosztályos
kategóriában rendezték
meg a Tamási Áron Művelődési Központban.

Idén is dobogós lett a csapat
a pályára.
A csapatból tíz játékos
kapta el a vírust, szerencsére
mindannyian
felépültek, de volt, aki
érintettség miatt került
kényszerpihenőre, így folyamatos fejtörést okozott
a csapat összeállítása. Idén
két új játékos érkezett a
csapatba, akik a bajnokság végére hasznos tagjaivá váltak az együttesnek.
Boczkó Gyula vezetőedző
szeretne a közeljövőben
új, középkorú játékosokat
igazolni, hiszen elmondása szerint a jelenlegi gárdából többen is jelezték,
hogy korukból fakadóan
kicsivel több pihenésre
van szükségük. A TÖFC
készül a XXIII. Tapolca
Kupára, ahol a szlovák és

Fotók: hg
horvát
testvértelepülések labdarúgó csapataival
mérik össze tudásukat,
majd terveik szerint ők
is ellátogatnak a meghívott csapatok otthonába.
A bronzcsapat érmeit
Dobó Zoltán polgármester és Rédli Károly TVSE
elnök adta át a játékosoknak, míg a kupát Császár
Lászlótól, az MLSZ Veszprém Megyei Társadalmi
Elnökségének elnökétől
vehette át Nagy Béla csapatkapitány. Gyevnár Kálmán, hagyomány szerint
dísztárgyakkal köszöntötte kerek évfordulókat
ünneplő csapattársait, így
Wágner Ede és Zsiborács
László is szép születésnapi ajándékkal lett gazdagabb. /hg/

A szezon utolsó versenyén is remekeltek a tapolcai vívók
Keszthelyen
rendezték
a szezon utolsó vívóversenyét, a párbajtőrözők
Olimpici országos bajnokságát. A négy korosztály számára lebonyolított
hatnapos eseményen közel hatszáz fiatal küzdött
meg egymással és a hőséggel, a szövetség beszámolója szerint sikeresen,
hiszen a gyerekek bár alaposan izzadtak a vívóruha
alatt, leginkább a bizonyítási vágy fűtötte őket.

– Most lettünk tizenöt
évesek, 2006-ban alapítottuk meg az Olimpicit, és
csak azt sajnálom, hogy
az ötlet másik szülő atyja,
Kulcsár Győző már nem
élhette meg ezt a jubileumot. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, adott
körülmények között nem
volt egyszerű helyszínt találni egy ekkora léptékű
rendezvényhez, de Eitner
Kinga ezúttal is segített. Az
ekkora kánikula azért nem
segíti a viadalt, de senki
sem panaszkodik, teszi a
dolgát. Nem szeretnénk
változtatni az alapötleten,

a jövőben is hasonlóan
fogjuk lezárni a szezont az
országos bajnokságokkal.
– mondta a versenysorozat
egyik alapítója, Lukáts István, az Olimpici Közhasznú Alapítvány elnöke. A
hatalmas versenyzői gárda
közt a Tapolca Vívóklub
párbajtőrözői is megmérették magukat. A tapolcaiak közül Cserép Dorina
(3. hely), és Süketes Miklós
Csaba (7. hely) érte el a
legszebb eredményt a majd
egy hétig tartó viadalon.
Cserép Dorina az újonc
lányok mezőnyében ezüstérmes lett a 2020/2021-es
idényben, míg Süketes

Cserép Dorina ezüst érmet szerzett kategóriájában a 2020-21 – es idényben
Fotó: facebook

Miklós Csaba a hatodik,
Konczek Lina Melodi a
hetedik helyen végzett a
ranglistán.
A Gauland Zsófia és Szabó
Ádám edzőpáros által felkészített vívók a következő eredményeket érték el:
gyermek leány (85 induló):
11. Konczek Lina Melodi,
58. Bolla Sára, 75. Hegyi
Dorka. Gyermek csapat (16
induló): 13. Hegyi Dorka,
Konczek Lina Melodi, Bolla Sára. Újonc leány (89
induló): 3. Cserép Dorina,
34. Konczek Lina Melodi,
58. Hegyi Dorka, 70. Bolla Sára. Újonc csapat (15
induló): 9. Hegyi Dorka,
Cserép Dorina, Konczek
Lina Melodi, Bolla Sára.
Újonc fiú (85 induló): 7.
Süketes Miklós Csaba.
Serdülő leány (81 induló):
18. Cséri Sára, 27. Konkoly
Evelin, 28. Cserép Dorina,
66. Konczek Lina Melodi.
Serdülő csapat (14 induló): 8. Cséri Sára, Konkoly
Evelin, Cserép Dorina,
Konczek Lina Melodi. Serdülő fiú (94 induló): 11.
Süketes Miklós Csaba, 13.
Bicsérdi Csongor. /hg/

A szövetség 500 ezer forintos díjalapot írt ki az
első ízben életre hívott
utánpótlás
versenyre,
amely ritkaságnak számít
az ifjúsági versenyeken.
A megmérettetésre Nyíregyházától, Sopronon ke-

lesz Tapolca. Istvándi elmondta, reális esélyt lát
arra, hogy ebből a mezőnyből kerülnek majd
ki a 2024-es budapesti
Sakkolimpia résztvevői, a
szövetség által kiírt szokatlanul magas díjalap is
erre enged következtetni.
A vírushelyzet miatt sajnos voltak akik elfordultak a sportágtól, hiszen
a személyes kontaktusok
hiánya miatt, az óvodás,
kisiskolás gyermekek oktatása szünetelt, az online
tér pedig csak ideig- óráig

Juhász Judit (jobbra) korosztályában ezüst érmet szerzett
resztül Pécsig bezárólag,
tulajdonképpen az ország
egész területéről érkeztek
sakkozók, így alakult ki a
109 fős mezőny. Istvándi
Lajos, a szervező TVSE
Sakkszakosztályának vezetője örömét fejezte ki,
hogy a pandémiás helyzetet követően, ilyen nagy
létszámmal jelentkeztek
a versenyzők és az online
versenytérből visszatértek

adta meg azt a hangulatot,
amit hús- vér emberek
egymással szembeni küzdelmeikkor érezhetnek. A
tapolcai mezőnyből legjobb pontszerző Juhász
Judit lett, ő az U18-as korosztályban, a lányoknál
második helyen végzett.
Dicséret illeti még Tóth
Barnabást, aki az U12-es
korosztályban az első hatban végzett, ami országos

A U 12-es korosztályban is jó tapolcai eredmények születtek
a valóságba, a táblák mellé. Büszkeséggel tölti el,
hogy a tavalyi korosztályos bajnokságot követően
idén ismét országos versenynek adhatott otthont
Tapolca, mely köszönhető
a művelődési ház dolgozóinak is, akik ideális teret
biztosítottak a négynapos
verseny lebonyolításához.
Reményei szerint hagyományteremtő kezdeményezésről van szó, melynek állandó vendéglátója

szinten is nagyon jó eredmény, hiszen a legerősebb
mezőny volt itt Tapolcán.
Illés Márk 3,5 pontja is
szép teljesítmény, jól játszott még Szabó Regina,
a legfiatalabb játékosnak
szóló díjat pedig Mile
Benjamin vehette át. A
számos kupát, serleget,
érmeket és értékes tárgyjutalmakat Dobó Zoltán
polgármester adta át a helyezetteknek.
/Írás, fotók:hg/
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Eddzen Rubint Rékával! - hirdeti a halápi úti Sport- és Egészségcentrum
Tavaly
szeptemberben
nyílt meg a Halápi úton
a Sport- és Egészségközpont és viszonylag rövid
idő alatt népszerűvé vált a
városban. Hamarosan egy
saját szervezésű programmal is előrukkolnak, ahol
szerény részvételi díj mellett, akár Rubint Rékával
is edzhet bárki.
A testedzésre, alakformálásra szakosodott centrum
vezetője Orbán Patrik, aki
a győri Széchenyi István
Egyetem sportmenedzseri
szakán szerzett diplomáját
is hasznosította vállalkozá-

sában. Ma 600 négyzetméternyi edzőterem, három,
speciális
mozgásformák
gyakorlásra alkalmas kisterem, az épület galéria részében pedig gyógytornász,
masszőr, pilates, szolárium
és egyéb lehetőségek várják
az egészségtudatos, mozogni, sportolni, aktívan kikapcsolódni vágyó vendégeiket Tapolcán. Megtudtuk,
sokan azért is kedvelik
őket, mert előzékenyek, segítőkészek és minden és�szerű dologban partnerek.
Mint megtudtuk, július 18án sport-és egészségnapot
tartanak szabadtéri pályá-

jukon, ahol többek között
azt is megtapasztalhatják
a jelenlévők, hogy milyen
érzés és mennyire hatásos Rubint Rékával edzeni. - 1000 négyzetméteres
csarnokunkhoz tartozik
egy 7-800 négyzetméteres
térkövezett terület, ott tartjuk meg az eseményt. Úgy
gondoltuk, hogy Rubint
Réka az egyik leghitelesebb arca lehetne a rendezvényünknek. Megkerestük őt és igent mondott,
sőt abban is megegyeztünk vele, hogy egy órás
„ALAKREFORM” edzést
tart a jelentkezőknek, de

közös fotózásra is nyílik
majd lehetőség - árulta el
lapunknak Orbán Patrik.
Természetesen a központ
első ízben megrendezett
sport- és egészségnapján
egyéb programok is várják
a résztvevőket, hiszen Giczi
Veronika 30 perces gerincedzése, Szabó Bálint személyi edzővel szabadtéri
spinning, a Tapolcai Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából ingyenes testösszetétel
mérés, fehérje- és Absolute
live
termékkóstolás,
GerincCentrum Nyílnap
is várja a vendégeket július
18-án, vasárnap 9 és 18 óra

között. A sportcentrum
vezetője hangsúlyozta, azt
szeretnék, ha nyílt napjukon minél többen meggyőződnének arról, hogy a
testedzés, egészségvédelem
és alakformálás területén
milyen tág lehetőségeket
képes nyújtani intézményük. Ebben céges támogatóikra is számíthatnak
majd, hiszen többek között
a Lamandert Kft. támogatását élvezi az első ízben,
de
hagyományteremtő
szándékkal megrendezett
szabadtéri fitnesz programjuk. Érdemes regisztrálni! /x/

