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Állandó
kiállítás nyílt
a tapolcai
vasútállomáson

Munkahelyeket 
teremt
a Rhodius 
helyi gyára

Minőségi
bútorzatot 
kapott
a Kazinczy 
tagintézmény   3. oldal5. oldal5. oldal

A „hajléktalanság” 
problémájának hat, de 
valójában az „utcán 
élők” viselkedése az, 
ami gyakran kiveri a 
biztosítékot különösen 
a helyi lakosságnál, de 
a városba érkező ven-
dégeinknél sem arat 
nagy sikert. Az adó-
fizetők joggal várják 
el a várostól és a helyi 
rendőrségtől, hogy ne 
azok határozzák meg 
egy város rendezettsé-
gét, tisztaságát, akiknél 
ezek az értékek a leg-
utolsók. A napokban 
Tapolca polgármestere 
a helyi rendőrkapitány-
nyal és több önkor-
mányzati képviselővel 
együtt bejárta azokat a 
problémával leginkább 
érintett helyszíneket 
(Tópart, áruház, posta 
környéke),  amelyeknek 
köztéri padjait nagy elő-
szeretettel foglalják el a 
sokak által csak hajlék-
talannak hívott, gyak-
ran rendkívül  alacsony 
szociális szinten, súlyos 
alkoholfüggőséggel élő 
személyek. A kapitány-
ság és az önkormány-
zat közti eszmecsere a 
többség érdekében ke-
reste a megoldást, de az 
állampolgári jog falaiba 
ütközött. ...Folytatás a 
második oldalon...

Bepótolt városnapi ünnepség
55 éve, 1966. március 31-én kapta vissza városi rangját Tapolca

A járványveszély miatt elhalasztották a márciusban aktuális Tapolca Város Napja rendezvényt és az ahhoz szorosan 
kötődő városi kitüntetések átadását. Azonban pótolta az önkormányzat az  elmaradást. Július 7-én, szerdán ünnep-
séget, majd állófogadást tartottak az alkalomból a Tamási Áron Művelődési Központban. A rendezvény kulturális 
fellépője a Batsányi Táncegyüttes volt. Cikkünk a 6. oldalon folytatódik Továbbvitt helyi értékek címmel...           Fotó: sg

Új, egyirányú és kétsávos a frissen elkészült út Fotó: tl

A “Fenntartható Közle-
kedésfejlesztés Tapolcán” 
elnevezésű beruházás az 
ütemtervnek megfelelően 
új és fontos szakaszába 
érkezett, jelentős változást 
előidézve Tapolca belvá-
rosának közlekedésében. 

Az elmúlt hét szerdán meg-
kezdődtek az aszfaltozási 
munkálatok első fázisai, 
csütörtökön délután fo-

kozott elővigyázatosság 
mellett bevezették az új 
forgalmi rendet. Az el-
múlt hetekben megújult a 
helyszín közműrendszere, 
zajlottak az útszegélyezé-
sek, eltávolították a régi 
forgalomtechnikai eleme-
ket. Csütörtökön délelőtt 
még ideiglenes forgalmi 
tereléseket tapasztalhattak 
meg a közlekedők, délután 
elindulhatott az új rend-

szer. Minden gyalogostól, 
kerékpárostól és autóstól 
fokozott türelmet és oda-
figyelést kértek ezekben 
a napokban. Legközelebb 
hivatalosan augusztus első 
hétfőjén tartanak újra ko-
operációs megbeszélést a 
beruházásban érintett szer-
vezetek, de a kapcsolattar-
tás, az esetleges  felmerülő 
problémák kezelése folya-
matos lesz-ígérik. /tl/

Megtapasztalhattuk az új forgalmi rendet



2   TAP     LCAI ÚJSÁG HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT 2021. július 23.

Pálinkás József: Vissza kell állítani a normális működést, 
autonóm intézményekre és emberekre van szükség
Pálinkás József atomfizi-
kus, egyetemi tanár, ko-
rábbi oktatási miniszter, 
a 2020 őszén megalakult 
és az ellenzéki összefogás-
hoz csatlakozó  Új Világ 
Néppárt elnöke, az ellen-
zéki előválasztás minisz-
terelnök-jelöltje tartott 
sajtótájékoztatót a minap 
a TÁMK-ban. A politikus, 
akinek hitvallása szerint 
a politikának szolgálat-
nak és nem üzletnek kell 
lennie, arra kérte a vá-
lasztókat, hogy helyben 
az ellenzéki összefogás 
jelöltjét, Rig Lajost támo-
gassák a közelgő ország-
gyűlési választásokon. 

Pálinkás szerint, ha győz az 
ellenzék, többek között a 
kormány tevékenységét va-
lóban ellenőrző parlament-
re és az önkormányzatiság 
szabadságának visszaadá-
sára lesz mód Magyaror-
szágon. – Egy olyan or-
szágban lenne jó élni, ahol 
a személyi és intézményi 
autonómia érvényesül, 
ahol az embereknek nem 
kell attól félniük, hogyha 
elmondják a véleményüket 
a parlamenti képviselő-
jüknek, a kormányhivatal 
vezetőjének, a miniszter-

nek, vagy bárkinek, hogy 
“ez így nem jó”, akkor ab-
ból majd egzisztenciális 
problémáik lesznek.  Az 
önkormányzatoknak visz-
sza kell adni minden olyan 
jogkört, amelyet az el tud 
látni. Csak amit nem tud 
ellátni a település, az ke-
rüljön az államhoz, vagy 
a megyéhez. Az önkor-
mányzat az, amelyik pon-
tosan látja, hogy mire van 
szükség helyben akár az 
idősgondozás, vagy éppen 
az oktatás területén. Az ok-
tatás korábban egy esztelen 
centralizáció, majd a tan-
kerület feldarabolásának 
áldozata lett. Mi azt mond-
juk, hogy minden olyan 
jogkört vissza kell adni az 
iskolák igazgatóinak, ame-
lyeket ők, mint vezetők el 
tudnak látni. Megenged-
hetetlen és ostoba  dolog, 
hogy egy igazgatónak ne 
álljon módjában megol-
dani egy villanykörte vagy 
egy oktatótábla cseréjét. 
Ez egy kicsit olyan, mintha 
a családnak a házmester-
től kéne engedélyt kérni, 
hogy kicserélje a lakásban 
kiégett izzót- példálózott 
a politikus. Pálinkás sze-
rint, autonóm emberekre 
van szükség, akik saját jo-

gon, a parlamenti helyért 
megküzdve kerülnek be 
a parlamentbe, nem pe-
dig azért mert egy párt áll 
mögöttük. Legyen igazi 
verseny a helyekért, ahol 
valóban a helyben lakók 
érdemek alapján kiválaszt-
ják a számukra megfelelő 
képviselőt- fogalmazott 
Pálinkás, majd a 2022-es 
választáson Rig Lajos sze-
mélyét  ajánlotta a válasz-
tók figyelmébe. – Mi,  az 
Új Világ Néppárt 30 jelöl-
tet indítunk országosan. 
Mivel pártunk és a Jobbik 

programja és céljai  jelen-
tős mértékben átfedésben 
vannak, ezért úgy gondol-
juk, hogy a parlamentben 
is jól tudunk majd együtt-
dolgozni. Rig Lajos meg-
köszönve a támogatást 
elmondta, hogy vannak 
közös stratégiák és célok 
akkor is, ha nem minden-
ben értenek egyet az el-
lenzéki pártok. Az esetle-
ges véleménykülönbségek 
viszont  demokratikusan 
áthidalhatóak és csak ja-
víthatnak az ország hely-
zetén- fogalmazott. /tl/

Balról Rig Lajos, jobbikos parlamenti képviselő és Pá-
linkás József az Új Világ Néppárt elnöke, az ellenzéki 
előválasztás egyik miniszterelnök-jelöltje            Fotó: tl

Az EFOP1.5.2-16-2017-
00012 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások 
fejlesztése Tapolcán és 
környékén” című projekt 
lehetőségeit is kihasznál-
va,  látványos lépésekben 
teszik szebbé a kivitelezők  
az elkövetkező hetekben, 

hónapokban  a Tópartot.  
A  projekt keretében újul 
meg mostanában sok más 
mellett  a szálló mögöt-
ti kislépcső,  a  Panteon 
fal szomszédságában lévő 
kerti tavacska, a múzeum-

nál egy  járdaszakasz, illet-
ve a Templom dombi nagy 
lépcső, továbbá  a „szerel-
mesek” hídja is. /tl/

...Folytatás a címoldal-
ról...
A lényeg, hogy attól, 
hogy rosszul öltözött va-
gyok, rossz szagú, részeg 
vagy trágár, attól még 
ülhetek napi 16 órában 
egy köztéri padon, ahol 
jobb, szabadabb érzés 
ülni, mint egy szociális 
intézményben. Ha ennél 
rosszabb a helyzet, akkor 
súlyos kábultságomra te-
kintettel elvihet az amúgy 
is túlterhelt mentőszolgá-
lat. A polgármesteri hi-
vatal kezében nincsenek 
idevágó, hatásosan be-
vethető törvényes eszkö-
zök. (Tilthat ugyan, de 
pontosan kinek és pon-
tosan mit?) A rendőrség 

pedig kifejezetten csak 
tettenérés, vagy felvett 
tanúvallomás alapján 
járhat el szabálysértés, 
vagy bűncselekmény el-
követésnek gyanújával 
Magyarországon, illetve 
minden olyan országban, 
ahol ez a probléma ma 
már a nagyvárosi utca-
kép jellemző részévé vált.  
Visszavezetni az „utcán 
élő embereket” a több-
séget képviselő, dolgozó 
emberek világába, vagy 
éppen a többség érde-
kében kivezetni onnan? 
Ebben az iskolában lát-
hatóan jelenleg megbu-
kik okos társadalmunk 
összes okos hivatala.
                    /Töreky László/

Szépülő, megújuló Tópart

A fenyőből készült híd a 
vártnál rosszabb állapot-
ban volt, így komolyabb 
felújítást igényel
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Kamionnyi svájci iskolabútorral kezdhetik meg 
a tanévet a Kazinczy tagintézmény diákjai
A régi diákbútorzatnál 
sokkal jobb minőségű 
iskolai tanulóasztalo-
kat és székeket kapott 
adományként a Bárdos 
Lajos Általános Iskola 
Kazinczy Ferenc Tagin-
tézménye a napokban. 
A bútorokat szállító 
kamion az elmúlt pén-
teken délelőtt érkezett 
meg Svájcból a piros 
iskolához, ahol az ön-
kormányzati dolgozók, 
szülők, együtt a tagin-
tézmény pedagógusaival 
és tanulóival segítették a 
lerakodást.

A  svájci iskolabútorok 

magasság állítási lehető-
séggel rendelkeznek,  a 
hasonló célra készült, ná-
lunk megszokott iskolai 
padokhoz képest pedig 
minőségibb kivitelűek és 
kerekekkel is ellátottak, 
tehát könnyebben moz-
gathatók- tudtuk meg. A 
nagyjából két osztályra 
elegendő bútorzat a ko-
rábban megfogalmazott 
igényeknek és ígéretek-
nek megfelelően,  a Jobbik 
Magyarország pártalapít-
vány támogatásával, Sze-
gedi Erika közvetítésével 
és Rig Lajos koordinálá-
sával, az Egervári Transz 
kamionján érkezett Ta-

polcára. Az országgyűlési 
képviselő szerint a svájci 
felajánlás célba juttatása 
mögött valódi összefo-
gás áll, hiszen a külföldi 
adományozó tájékoztatta 
őt a lehetőségről, a Job-
bik alapítványa átvállalta 
a fuvar költségeit, Ta-
polca város önkormány-
zata pedig saját cégén 
keresztül intézte a Ma-
gyarországra szállításhoz 
szükséges papírmunkát, 
az engedélyezést. Amint 
arról korábban beszá-
moltunk, nem ez az első 
adomány, amely hasonló 
úton és módon jutott el 
tapolcai intézmények-

hez. Legutóbb motoros 
magasságállítású kórházi 
ágyakat, kiváló matraco-
kat kapott térítésmente-
sen egy helyi idősotthon, 
ahogy a Batsányi tagin-
tézménybe is érkeztek 
korábban használt, de jó 
minőségű iskolai búto-
rok, felszerelések. Meg-
tudtuk, az igények alap-
ján és az országgyűlési 
képviselő közvetítésével 
további hasznos adomá-
nyok érkezhetnek a jövő-
ben Tapolcára,  – ameny-
nyiben jelzik igényüket 
az intézmények-  más is-
koláknak is juthat hason-
ló szállítmány. /tl/

Lepakolás a Kazinczy iskola előtt szülők, pedagógusok 
és önkormányzati dolgozók segítségével               Fotó: tl

Könnyen mozgathatóak, kiváló állapotúak és magas-
ság állítási lehetőséggel is ellátottak a frissen érkezett 
svájci tanulóasztalok és a fotón látható székek    Fotó: tl

A Fő utca 7-es számú 
ház falára a napokban 
egy emléktábla került, 
amely azt hirdeti, hogy 
ebben a házban élt Ber-
ger Károly. Nevét a ta-
polcai barlangrendszer 
kutatásával kapcsolat-
ban emlegeti a hely-
történet, illetve koráb-
ban a barlangrendszer 
legészakibb szakaszát 
nevezték el róla. A vé-

sett márványtábla a ház 
új lakójának szorgalma-
zására, a városszépítők 
szervezésében került az 
épület külső falára és 
Berger Károly halálának 
évfordulóján, július 8-án 
leplezte le Dobó Zol-
tán polgármester és Dr. 
Décsey Sándor a Tapol-
cai Városszépítő Egyesü-
let nemrégiben megvá-
lasztott  elnöke.

Varga Károlyné a Tapolcai 
Nőklub Egyesület veze-
tője, a Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület nevében a 
jelenlévő helyi barlang-
kutatók, múzeumi szak-
emberek és érdeklődők 
előtt elmondta,  Berger 
Károly 1878-ban szüle-
tett és fiatalemberként 
élte meg a Tavasbarlang 
felfedezését. – Szakmáját 
tekintve banktisztviselő 
volt, ám szinte minden 
szabadidejét a barlangban 
töltötte. Mint a Barlang-
feltáró Társulat alapító 
tagja, később igazgatója, 
Berger Károly 1924-től 
folyamatosan csoporto-
kat vezetett a barlangba és 
nagy rajongással beszélt 
a gyönyörű természeti 
csodáról. Bátran kije-
lenhetjük, városunk első 
idegenvezetője volt. Ő 
vetette fel először, hogy a 
kórház alatti barlang köz-
vetlen összeköttetésben 
áll a Tavasbarlanggal. Hitt 
a természet csodájában és 
már akkor az idegenfor-

galomban látta a város jö-
vőjét. Sajnos a holokauszt 
később őt, és vele álmait is 
elnyelte. Az új tulajdonos 
egy emléktáblával akart 
tisztelegni Berger Károly 
öröksége előtt, amelyet 
Dobó Zoltán polgármes-
ter, Gyarmati Tamás fő-
építész és Nyári József 
sírköves együttműködé-
se, továbbá a városszépí-
tő egyesület szervezése 
váltott valóra- mondta el 
Varga Károlyné. /tl/

Emléktáblát kapott a Fő téren a tapolcai barlangkutató

Avatás utáni megemlékezés Berger Károly hajdani la-
kóépületének lépcsőházában                                    Fotó: tl

A márványtábla Nyári Jó-
zsef sírköves mester mű-
helyében készült     Fotó: tl

A héten Az én világom-Ta-
polca, a Tapolca és környé-
ki autista gyermekekért 
egyesület napközis tábort 
szervezett az autizmussal 
érintett gyerekeknek. 

Mint azt megtudtuk, a tá-
bor megszervezéséhez 
szükséges pénzügyi forrást 
a Tesco „Ön választ, mi se-
gítünk” elnevezésű pályá-
zatán nyerte el az egyesület  
nemrégiben.   - A tábor arra 
igyekezett helyezni a hang-
súlyt, ami az autista gye-
rekek számára nehézséget 
okoz a mindennapokban, 
ami esetükben leginkább 
fejlesztésre szorul - tudtuk 
meg Dalmai Melinda óvo-
dapedagógus, gyógypeda-
gógiai fejlesztőtől, aki két 
kollégájával hétfőtől, pén-
tekig foglalkozott a gyere-
kekkel.  A szakember hang-
súlyozta, a legfontosabb 
az volt, hogy a gyerekek 
kapcsolatba kerüljenek má-
sokkal, ezért a programban 
többek között postalátoga-
tás, áruházi vásárlás, helyi 
járati buszos utazás, tűz-
oltóval találkozás és egyéb 
közös kreatív és mozgásos 
társas foglalkozások szere-
peltek.  Dalmai Melinda azt 
is elárulta lapunknak, hogy 
a különböző helyszíneken 
való megjelenésükkel a la-
kosságot is szerették volna 
érzékenyíteni az autizmus, 
az autisták irányába. /tl/

Fejlesztő tábor
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Megnyitották közös nyári kiállításukat a tapolcai amatőr képzőművészek

A nyári időszakban a Ta-
polcai Városi Képzőmű-
vészkör tíz alkotójának 
négy témában született 
munkáit tekinthetik meg 
az érdeklődők  a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont aulájában. 

A kiállítás július 15-én  ün-
nepélyes keretek között 
nyílt meg, ahol Tihanyiné 
Bálint Zsuzsanna a csoport 
művészeti vezetője elárulta, 
hogy az elmúlt időszakban 

arra ösztönözte a kör alko-
tóit, hogy ne a konvencio-
nális  képi kifejezésekhez 
ragaszkodjanak, hanem 
próbáljanak megújulni, 
másként látni, alkotni, mint 
azt korábban tették. A vá-
ros és a képzőművészkör 
életében egyaránt jelentős 
esemény  látogatóit, vendé-
geit és a kiállító művészeket 
Barczáné Tóth Boglárka a 
TÁMK vezetője köszöntöt-
te, aki örömének adott han-
got, hogy hosszú idő után 

végre  már nem csak online 
formában találkozhatnak a 
helyi művészek a közönsé-
gükkel. (2021 májusa előtt 
a járvány miatt nem volt lá-
togatható az intézmény) – 
Végre újra együtt lehetünk, 
egy időben, egy helyen, az 
alkotók, az alkotások és mi, 
a befogadó közönség. Kö-
szönöm, hogy itt vannak- 
fogalmazott. A kiállítást 
Dobó Zoltán Tapolca város 
önkormányzatának nevé-
ben nyitotta meg. A polgár-
mester hangsúlyozta, hogy 
a tapolcai  közösség életébe 
beletartoznak a képzőmű-
vész alkotók is, akiknek 
éves seregszemléje mindig 
fontos kulturális, közösségi 
esemény a városban. – Ma 
amikor nagyon zaklatott az 
életünk, amikor az elmúlt 
két év eseményeit emberi 
kapcsolatainkban is meg-
sínylettük, nagy szükség 
van ilyen és ehhez hasonló 
eseményekre. Köszönöm 
önöknek alkotóknak, hogy 
megmutatják azt, ami szép-
érzékünknek, lelkünknek 
képes valami pluszt adni. 
És amikor az önök művei-

ről beszélgetünk, talán visz-
szatalálunk oda, ahonnan 
elindultunk két évvel ez-
előtt. Az is lehet, hogy lel-
kileg is közelebb kerülünk 
egymáshoz, ami azt jelenti, 
hogy elértük a célt és bizto-
san tettünk valamit a közös 
ügyeinkért- mondta Dobó 
Zoltán, aki azt is elárulta, 
hogy a tárlat képei közül 
leginkább a vallási, spiri-
tuális témában született 
alkotások varázsolták el. 
Tihanyiné Bálint Zsuzsan-
na a kiállító csoport művé-
szeti vezetője megköszönve 
a polgármesteri méltatást, 
maga is a köszönet hangján 
szólalt meg először. Név 
szerint köszönetet mondott 
alkotótársainak, Horváth 
Róbertnek, Horváth Sán-
dorné Évának, Lázár János-
né Ilinek, Somogyiné Varga 
Anikónak, Sütő Györgynek, 
Székelyné Lájer Erzsinek, 
Szita Szabolcsnak, Vere-
bélyi Zoltánnak és  Vetsey 
Károlynak, továbbá  a 
képzőművészkörnek kiál-
lítási lehetőséget biztosító 
intézmény dolgozóinak, a 
kiállításokról tudósító új-

ságíróknak, tévéseknek, 
majd a tárlat anyagáról, az 
alkotókról és a művészeti 
munkáról fogalmazott meg 
gondolatokat. Elhangzott, 
a Tapolca Városi Képző-
művészkör immár 4-5 éve 
tematikus tárlatokkal mu-
tatkozik be a közönségnek, 
ami nagy kihívás az alko-
tóknak, de egyben izgalmas 
játék is, ami a közönségnek 
a változatosságot biztosítja 
a tájkép-csendélet-portré 
megszokott műfaji megkö-
zelítésein túl. Az idei témák 
a virág, az évszakok, a víz 
és a golgota voltak, de más-
képpen, nem konvencio-
nális megközelítésekben, 
hanem új, meglepő néző-
pontokból, korábban nem 
látott módon. A tapolcai 
művészeti csoport veze-
tője végül egy saját verssel 
is megajándékozta a je-
lenlévőket, amely a művé-
szi alkotás folyamatának 
misztériumába avatta be a 
figyelmes hallgatót. A kiál-
lítás megnyitójának fényét 
a Török Attiláné vezette Ta-
polcai Kamarakórus műso-
ra emelte. /tl/

Balról Barczéné Tóth Boglárka, Dobó Zoltán és 
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna egyaránt szólt a kiállítás 
alkotóihoz és szépszámú közönségéhez                Fotó: tl

Openhouse ingatlaniroda 
nyílt a napokban a Batsá-
nyi utcában. A neves győri 
székhelyű hazai franchise 
hálózat az ingatlanok vá-
sárlásában, eladásában és 
a tranzakciókhoz kapcso-
lódó szerteágazó ügyinté-
zésekben kívánja segíteni 
a helyben élőket és termé-
szetesen azokat is, akik a 
távolból keresnek a Bala-
tonnál, Tapolcán, vagy a 
környéken telkeket, lakó-
házakat, nyaralókat. Az 
ünnepélyes szalagátvágá-
son az iroda munkatársai 
mellett, az Openhouse In-
gatlan- és Pénzügyi Köz-
vetítő Hálózat központ-
jának országos vezetői 
vettek részt, de több helyi 
partner bankfiók szakem-
bere is meghívást kapott 
az eseményre. 
  
Nagy Péter az Openhouse 
Ingatlan Hálózat orszá-
gos értékesítési vezetője 
lapunknak elmondta, Ta-
polcára azért esett a válasz-
tásuk, mert ugyan a Du-
nántúlon erős a társaság 
képviselete, de a Káli-me-
dence környékén ez idáig 
nem volt területi irodájuk. 
- A célunk az, hogy össze-
kapcsolódjunk a zalaeger-
szegi, keszthelyi szombat-

helyi, pápai, balatonfüredi 
kollégákkal, és itt Tapolcán 
is megadjuk a szükséges tá-
mogatást ügyfeleinknek az 
ingatlantranzakciók során- 
hangsúlyozta az értékesíté-
si vezető. Nagy Péter sze-
rint az elmúlt időszakban a 
Balaton környékén is jelen-
tősen megemelkedtek az 
ingatlanárak, mégis a ko-
rábbinál jóval gyorsabban 
kelnek el az ingatlanok. A 
tapolcai Openhouse iroda 
megnyitásával erre a pia-
ci jelenségre, fejleményre 
is reagál a hálózat. - Azt 
gondoljuk, hogy ilyen in-
gatlanpiaci környezetben 
különösen érdemes hoz-
zánk fordulni, hiszen egy-
általán nem mindegy, hogy 
milyen módon, milyen mi-
nőségű folyamatban és leg-
főképpen milyen értékben 
cserél gazdát egy-egy in-
gatlan. Amit az Openhouse 
tud a hazai piacon, az a 
több, mint 15 éves ta-
pasztalat, amely nem vi-
szi zsákutcába a tervezett 
adásvételt, de eligazítja az 
ügyfeleket az állami támo-
gatások rendszerében és a 
bankfüggetlen hitelek vilá-
gában is- tette hozzá Nagy 
Péter. Szőke-Török Noémi 
az Openhouse hálózat he-
lyi franchise partnere azt 

emelte ki, hogy irodájuk 
komplex szolgáltatást nyújt 
az ügyfeleknek, hiszen 
nem csak értékesítéssel 
foglalkoznak, hanem sok 
egyéb mellett, albérletek 
közvetítésével is.  - Kereső 
ügyfeleink a rendszerünk-
nek köszönhetően azon-
nal megismerkedhetnek 
a számukra optimálisan 
ajánlható ingatlanokkal. 
Ugyanakkor nem csak a la-

kás-, a babaváró- és egyéb 
állami támogatású hite-
lekkel, hanem a személyi 
kölcsönök lehetőségeivel 
és a szükséges biztosítások 
megkötésével is foglalko-
zunk, de abban is tudunk 
segíteni, ha valaki eladás 
előtt felújítaná ingatlanát, 
vagy energetikai felmé-
résre van szüksége. Mind-
ezekhez partner ügyvédi 
közösségünk segítségét is 

magunk mögött tudhat-
juk- árulta el Szőke-Török 
Noémi, aki Porkoláb Anita 
irodavezetővel együtt ígéri, 
hogy a tapolcai Batsányi 
János utca 8-as szám alatt 
megnyitott új Openhouse 
iroda számos probléma-
mentes, kereső és ingat-
lanját értékesíteni kívánó 
számára egyaránt előnyös 
üzlet helyszíne lesz a jövő-
ben. (X) 

„Hivatásunk az ingatlanközvetítés”
Openhouse iroda nyílt Tapolcán a napokban

INGATLANPIAC

Az ünnepélyes szalagátvágást követő pillanatok. Új irodát nyitott az Openhouse
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Max Rhodius közel egy 
évszázada, 1925-ben csa-
ládi vállalkozásként in-
dította el  cégét, amely az 
1970-es évekre meghatá-
rozó szereplőjévé vált a vi-
lág autóiparának. Jelenleg 
a németországi közpon-
ton kívül a kínai Kunshan 
városában és 2006-óta Ta-
polcán működtetnek gyá-
rat a tulajdonosok.  

Ez utóbbi helyen nem ke-
vesebb, mint 200 dolgozót 
foglalkoztatnak immár 15 
éve. Versenyképességüket, 
kiváló üzletpolitikájukat és 
gazdasági, termelési  stabi-
litásukat jellemzi, hogy az 
autóipari légzsák-szűrőal-
katrészek, biztonsági öv-
feszítők piacán is komoly 
világpiaci szereplők. A 
vállalat különösen büszke 
arra, hogy Nyugat-Euró-
pában szinte minden autó-
típus légzsákrendszerében 
megtalálhatók a Tapolcán 
gyártott minőségi termé-
kek. A Rhodius számára 

a biztos  jövőt vetíti előre, 
hogy a náluk készült  al-
katrészek az elektromos 
autók gyártói részéről  is 
változatlan keresletre  szá-
míthatnak.  Ángyán Zol-
tán gyárvezető lapunknak 
elmondta, hogy az elmúlt 
éveket a technológiai fej-
lesztések és automatizá-
lások határozták meg. A 
legújabb ezek között, hogy  
2020-ban, a  járvány idején 
több milliárd forint érték-
ben vásároltak új hídda-
rut, valamint három darab 
nagy kapacitású csőhajlító 
gépet. - Ezek a gépek már 
teljesen automaták és az 
autók biztonsági öv feszítő 
szerkezeteihez gyártanak 
fontos alkatrészeket- tud-
tuk meg a vezetőtől, aki 
arra hívja fel a figyelmet, 
hogy egy új gépsor munká-
ba állításához megfelelően 
képzett munkavállalókra is 
szükség lesz. - 2021 év vé-
gén egy  új típusú biztonsá-
gi öv cső gyártását indítja el 
cégünk. Ezek gyártásához  

elsősorban Tapolcáról és 
környékéről várjuk azokat 
a jól képzett, tapasztalt mű-
szaki szakembereket, akik 
egyebek mellett gépbeállító 
technikusként kapcsolód-

nának be a biztonsági öv 
cső termelési folyamatá-
ba. Munkavállalóink szá-
mára biztos egzisztenciát, 
jó munkakörülményeket, 
helyben hosszútávon terve-

ző, gazdaságilag stabil gyár 
által biztosítható verseny-
képes bérezést kínálunk- 
ismertette Ángyán Zoltán a 
Rhodius Magyarország Kft 
tapolcai  gyárvezetője. (x)

Lehetsz a munkatársuk! - Nagyot lépett előre a Rhodius
A tapolcai gyár legújabb, több milliárd forintos gépsor fejlesztése a műszakilag 
képzett munkaerő-kapacitás növelését teszi lehetővé, új munkahelyeket teremt 

Az új gépsor munkába állítása képzett, tapasztalt munkavállalókat igényel

Állandó kiállítás nyílt a tapolcai állomás várótermében
Látványos és bizonyos 
időközönként műkö-
désbe lendülő vasúti 
terepasztalon körbe-
szaladó modellvasút  és 
számos helyi vasutas 
emlék, relikvia fogad-
ja mostantól a tapolcai 
állomás utasait és dol-
gozóit  a közelmúlt-
ban megújult pályaud-
var utasvárójában. A 
tárlatot a hazai vasúti 
közlekedés 175 éves év-
fordulója alkalmából 
nyitotta meg Lukács 
György a MÁV Szom-
bathelyi Igazgatóság te-
rületi igazgatója.

Az – eredetileg üzlethe-
lyiség  céljára- létrehozott 
helyiség üvegajtaja mö-
gött látható rendhagyó 
tárlatot pénteken nyitot-
ták meg. Az eseményre 
meghívást kaptak Tapol-
ca város képviselői, Dobó 
Zoltán polgármester, Dr. 
Décsey Sándor a Wass 
Albert Könyvtár és Mú-
zeum igazgatója,  továb-
bá a tapolcai állomásfő-
nökség vezetői, dolgozói.  
(A rendezvény alkalmat 
adott arra, hogy egy per-

ces csenddel emlékezze-
nek meg a közelmúltban 
elhunyt vasutas kollégá-
ról, az aznap, a tapolcai 
köztemetőben örök nyu-
govóra tért Kövesdi Fe-
rencről.)  Gelencsér László 
állomásfőnök elmondta, 
hogy kollégája, Kocsor 
Szabolcs ötlete és munká-
ja volt, hogy a váróterem 
kiadatlan üzlethelyisége 
ilyen módon hasznosult. 
– Ez a kiállítás egyrészről 
rólunk, vasutasokról, il-

letve helyi közösségünk-
ről szól, de érdekes lehet 
az utasoknak is, akik kö-
zül különösen a gyere-
kek érdeklődésére tarthat 
számot a terepasztalon 
működő miniatűr moz-
donyok világa - hangsú-
lyozta az állomásfőnök. 
Lukács György a MÁV 
Zrt. szombathelyi terü-
leti igazgatója örömének 
adott hangot, hogy lét-
rejött a különleges tárlat, 
méltatta és a folytatásra 
bíztatta annak létrehozó-
it a tapolcai vasutasokat. 
–  Idén 175 éves a magyar 
vasút, így a  Szabolcs által 
megtervezett és megvaló-
sított kiállítás szép évfor-
dulós környezetben látott 
napvilágot. – Nagyon 
örülök, hogy Tapolcán 
egy önálló, dolgozók fe-
lől induló ötlet válhatott 
valóra, amely ennek a 
csapatnak az életéről szól. 
Tapolcának, a tapolcai 
embereknek az életében a 
hagyomány nagyon fon-
tos szerepet játszik, ép-
pen ezért biztos vagyok 
abban is, hogy ez a tárlat 
fejlődni fog, éppen úgy, 
ahogy a 4-es Nohab torzó 

is kiemelt megbecsülést 
kap a városban. Én erre 
nagyon büszke vagyok, 
mert azt vallom, hogy 
ennek a cégnek igenis 
vannak komoly, megőr-
zésre érdemes hagyomá-
nyai, gyökerei és jövője 
is, amely a múlt tisztele-
tén alapszik - fogalma-
zott Lukács György. Az 
állandó  kiállítást létre-
hozó Kocsor Szabolcs 
úgy fogalmazott, hogy 
volt egy lehetőség, ame-

lyet nem lehetett kihagy-
ni. A jelenlévők tőle azt 
is megtudhatták, hogy 
14 évesen egy  ausztriai 
pályaudvaron látott ha-
sonló vitrinekbe zárt kis 
mozdonyokat. A látvány, 
a hangulat annyira meg-
fogta őt, hogy megfogad-
ta, ha az életben lehetősé-
ge lesz, maga is létrehoz 
valami hasonlót. Ez az 
álom  a vasúti  főnökség 
támogatásával most vál-
hatott valóra. /tl/

Az üvegajtó  mögött, Lukács György jelenlétében 
Kocsor Szabolcs vasutas és Dobó Zoltán polgármester 
közösen elindítják a szerelvényt.                                  Fotó: tl

Kocsor Szabolcs “14 éve-
sen, egy ausztriai állomá-
son láttam hasonlót és 
nagyon megtetszett”                
                                    Fotó: tl
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Átlag felett segítő és empatikus személyiség

Az Év Tapolcai Rendőre 
Kitüntetés adományozható 
azoknak a Tapolcán rend-
őrségi hivatásos szolgálati 
viszonyban huzamosabb 
ideje szolgálatot teljesí-
tő személyeknek, akik a 
közrend és közbiztonság 

területén olyan kiemelke-
dő szakmai tevékenységet 
végeztek, amellyel elérték 
a parancsnokai által adott 
kiváló minősítést, és amely 
az állomány és a lakosság 
körében is elismerést vál-
tott ki. 

Tapolca Város Önkor-
mányzata Képviselő-tes-
tületének hatáskörében 
eljáró Tapolca Város Ön-
kormányzat Polgármes-
tere Illés József a Tapol-
cai Rendőrkapitányság r. 
századosa részére Tapolca 
város kiegyensúlyozott 
közrendjének és közbiz-
tonságának megteremtése 
érdekében végzett példa-
értékű munkája, magas 
színvonalon végzett em-
patikus és segítő szakmai 
tevékenysége elismeréséül 
Az év tapolcai rendőre ki-
tüntetést adományozott.

A méltatásban elhangzot-
tak szerint, Illés József r. 
százados - az elmúlt közel 
húsz évben - szolgálati fel-

adatainak ellátása során 
tanúsított magatartása, 
felkészültsége, illetve a kö-
zösségben betöltött sze-
repe révén meghatározó 
személyisége lett a Tapolcai 
Rendőrkapitányság állo-
mányának. Magánéletében 
tisztes tapolcai polgár és 
példás családapa. Rend-
őri pályája első felében a 
rendészeti osztályon tevé-
kenykedett, majd a bűn-
ügyi felderítés területén a 
kapitányság eredményei-
nek, s pozitív megítélésé-
nek elérésében is jelentős 
szerepet játszott. A beosz-
tásából adódó kötelmeinek 
maradéktalan teljesítése, 
szakmai ismereteinek és 
személyes tulajdonságai-
nak, a mindenkor kiegyen-

súlyozott és fegyelmezett 
munkájának köszönhetően 
élvezi a kollégái és vezetői 
maradéktalan bizalmát. 
Munkáját élethivatásának 
tekinti, a rábízott felada-
tokat önállóan megoldja, 
szorgalma, lényeglátása, 
segítő és empatikus kész-
sége átlag feletti. Az állam-
polgárokkal szemben em-
patikus, szolgálatellátása 
során szakmailag megala-
pozott intézkedéseket kez-
deményez. Határozottsága, 
szakmai felkészültsége és 
konfliktusmegoldó képes-
sége példaértékű, melynek 
révén nagyban hozzájárul 
Tapolca város kiegyensú-
lyozott közrendjének és 
közbiztonságának megte-
remtéshez.

Illés József rendőr százados a július 7-i bepótolt város-
napi ünnepségen vehette át Tapolca elismerését

...Folytatás a címoldal-
ról... Dobó Zoltán ünnepi 
köszöntőjében kiemel-
te, hogy egy rendkívül 
nehéz időszakon van 
túl mindenki és  az első 
szavak a köszönet sza-
vai kell, hogy legyenek. 
– Szeretném megkö-
szönni mindenkinek, 
hogy  a védekezésből 
kivette a maga részét. 
Aki bármilyen területen, 
akár egészségügyisként, 
szociális munkásként, 
pékként, futárként, 
rendőrként vagy éppen 
köztisztviselőként va-
lamit hozzátett ahhoz, 
hogy életek menekültek 
meg, hogy közösségek 
maradtak egyben- fo-

galmazott Dobó Zoltán, 
majd a covidban elhuny-
tak tiszteletére  egyper-
ces néma főhajtásra kérte 
a jelenlévőket. Tapolca 
elmúlt 55 évéről szólva a 
polgármester azt mond-
ta, hogy a valamikori 
kormányzat, a korabeli 
nagyvállalatok, a Bako-

nyi Bauxitbánya Vállalat, 
a  Magyar Honvédség, a 
MÁV, a helyi igazgatás, 
az itt élők  együttmun-

kálkodása, együttműkö-
dése, azonos irányú aka-
rata tette lehetővé, hogy 
Tapolca a korábbinál erő-
sebb, vonzóbb, élhetőbb 
város legyen. – Települé-
sünk megélhetést, lehe-
tőségeket teremtett azok-
nak az embereknek, akik 
ide tervezték az életüket. 

Viták, nézetkülönbségek 
akkoriban is voltak, de 
az eredmények magu-
kért beszéltek, Tapolca 
visszakapta városi rang-
ját- hangsúlyozta Dobó 
Zoltán, aki szerint jelen-
korunk kihívásait, ne-
hézségeit úgy tudjuk át-
vészelni, ha nagyapáink, 
dédapáink hitén, tettein, 
nyomdokain haladva, to-
vábbvisszük, megőrizzük 
és gondozzuk azokat az 
értékeket, amit ők, mint 
egy facsemetét elültettek 
nekünk… Tapolca város 
napja hagyományosan a 
város életében jelentős 
szerepet betöltő polgárok 
jutalmazásának, kitün-
tetésének napja is. (Az 
eseményt élőben közve-
títette facebook oldalán 
a Tapolcai Média – fel-
vételről jelenleg is meg-
tekinthető-, de az elmúlt 
hónapokban a városi lap 
hasábjairól, az internet-
ről, illetve a városi tele-
vízió képernyőjéről  is 
megismerhette a lakos-
ság a kitüntetetteket.) /tl/

Továbbvitt helyi értékek

Dobó Zoltán: ... nehéz időszakon vagyunk túl, az első 
szavak a köszönet szavai kell, hogy legyenek...  Fotó: sg

Az ünnepi esemény fellépői a kitüntetett Batsányi 
Táncegyüttes táncosai voltak                                  Fotó: sg

Vidám családi nappal 
zárták le a 2020/2021-es 
szezont a Tiac VSE labda-
rúgói. A Városi Sportte-
lepen ugrálóvárral, sor-, 
büntetőrúgó- és dekázó 
versennyel várták az ér-
deklődő közönséget.

A tavalyi évben sajnos a 
korlátozások miatt nem 
tudták megtartani, a 2019-
ben méltán nagysikerű 
családi nap folytatását a 
szervezők, azonban idén 
mindent pótoltak. Az ösz-
szetartozás érzését, közös-
ségi lét erősítését megcélzó 
rendezvényre lelkesen ké-
szültek edzők, játékosok, 
hozzátartozók és szurko-

lók. Már a délelőtt folya-
mán bográcsba kerültek az 
alapanyagok, hogy a lehető 
legfinomabb étkek kerülje-
nek az asztalra az izgalmas 
feladatok leküzdését kö-
vetően. Kicsik és nagyok 
együtt küzdöttek a külön-
böző nehézségi fokozatú 
akadályokkal, azonban a 
hangsúly a mókán és szó-
rakozáson volt. A büntető 
párbaj után került sor az 
érmek átadására. A sze-
zonban elért eredményeket 
értékelték az edzők, majd 
közösen szurkoltak a ma-
gyar válogatottnak, amit 
egy győzelemmel felérő 
döntetlennel háláltak meg 
a fiúk a franciák ellen. /hg/

Családi napot tartott a Tiac

Az összetartozás érzését erősítette a rendezvény Fotó: hg
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Gerinctorna a szabadban
Szabadtéri gerinctorná-
ra invitál Giczi Veronika 
gyógytornász. A foglal-
kozásokat az Egry utcai 
füves területen tartják, 
minden kedden 19 órától.

Az eddigi szabályozások 
nem tették lehetővé, hogy 
bárki számára elérhető 
legyen a gerinctorna, ge-
rincedzés zárt térben, ezért 
Giczi Veronika gondolt 
egyet és kivitte a szabadba 
Triplex elnevezésű moz-
gásanyagát, melyet kortól, 
nemtől függetlenül bárki 
látogathat, térítésmente-
sen. A GerinCentrumban 
(Sport- és Egészségköz-
pont) alkalmazott esz-

közök használatából és 
technikák elsajátításából 
kaphatnak ízelítőt az ér-
deklődők. A gyógytornász 
a Balaton-felvidéki Házi-
orvosi Konzorcium Pra-
xisközösség által létreho-
zott Három Generációval 
az Egészségért Program 
keretén belül számos te-
lepülésen segít a gerinc-
problémákkal küzdő be-
tegeken. A foglalkozások 
ősszel sem szűnnek meg, 
lehetőség szerint zárt tér-
ben folytatódnak majd. A 
gerinctorna mobilizációs 
gyakorlatokból áll, ezért 
nem kíván előképzettséget, 
így bárki nyugodtan kipró-
bálhatja. /hg/

A tornákra mindenkit szeretettel várnak, kortól, nem-
től függetlenül, térítésmentesen                             Fotó: hg

Solymosi Antal közgaz-
dász végzettséggel, egy 
jól működő francia cég-
nél dolgozott Budapes-
ten, amikor is, úgy érezte 
váltani kell. Anyagi for-
rásait továbbképzésekbe, 
tanfolyamokba fektette és 
életcéljának az emberek 
egészségügyi problémái-
nak megoldását, segítését 
választotta.

Majd 40 éve találkozott a 
Kyokushin Karatéval, amit 
azóta is magas szinten űz, 
jelenleg 2 danos mester-
ként készül a következő öv-
vizsgájára. Edzőként sokkal 
többre vágyott, minthogy 
edzésre hívja a sportolókat, 
ezért elvégezte a Pilates ok-
tatói képzést, melynek se-
gítségével már sokkal job-
ban ki tudta tágítani azt a 
kört, melyben az emberek-
nek tud segíteni az egészsé-
gük megőrzése érdekében.
Az elmúlt évek alatt elsa-
játította a Craniosacralis 
-, Triggerpont – terápia, 
Myofascial spreding kép-
zések tudásanyagát, me-
lyek pozitív hatást keltő 
fogásait saját elképzelései 
szerint egyedivé formált. 
Középiskolás korában sok 
csapatsportot kipróbált, 
így kézilabdázott, focizott, 
azonban hamar kiderült 
számára, hogy csak olyan 
sportágban tud felelőssé-
get vállalni a tetteiért és 
eredményeiért, amiben 
csak magára számíthat, 
így esett a választás a Kyo 
Karatéra. A küzdősport-
tól kitartást, akaraterőt és 

szívósságot kapott, melyet 
az élet számos területén 
sikerült kamatoztatnia. 
Eddigi sportéletének legna-
gyobb büszkesége a máso-
dik dan (fekete övfokozat) 
megszerzése volt, mely 
elmondása szerint, óriási 
koncentrációt és a fizikális 
fájdalmak leküzdését igé-
nyelte. Sportolói életútjával 
párhuzamosan kezdett el 
más sportolókon is segíte-
ni, az elsajátított technikák 
alkalmazásával. Van, hogy 
a különböző gyógymódok 
technikáit vegyíti, de ha a 
probléma megoldása egy 
bizonyos gyógymódot kí-
ván, abban is tud segíteni. 

A terapeuta elmondása sze-
rint, egyre többen keresik a 
gyógyszer nélküli gyógy-
ulás lehetőségét, azonban 
sajnos az is jellemző, hogy 
már csak akkor jelentkez-
nek, mikor bekövetkezett a 
baj, minthogy megelőzzék 
a problémát. Terápiájának 
hatékonyságát mutatja, 
hogy számos élvonalbeli 
sportoló, kézilabdázó, jég-
korongozó veszi igénybe 
a szolgáltatásait és az elis-
merő reakcióknak köszön-
hetően idén már a magyar 
karate válogatott mellett is 
dolgozott, őket a grúziai 
Európa Bajnokságra kísérte 
el. /hg/

Hivatása, hogy másokon segítsen

A tapolcai autósport 
meghatározó alakja, 
Lovász Róbert egyenle-
tesen és kiegyensúlyo-
zottan versenyez. Saját 
építésű versenyautó-
jával szebbnél szebb 
eredményeket ér el.

Az autóversenyző 
örömmel mesélt lapunk 
megkeresésére közel-
múltban elért sikereiről, 
élményeiről: -Mindkét 
bajnokságban, ami-
ben indulok egy futa-
munk volt. Szerencsére 
a vírushelyzet javulása 
okán már nézők előtt 
futottunk, a szurkolók-
nak hála, sokkal jobb 
hangulatban zajlanak 
a versenyek. Az Euro-
Ringi SSt kupa 3. for-
dulójában, abszolút 2. 
és kategória 2. helyén 

végeztem.
Sajnos az első hely egy-
előre elérhetetlen szá-
momra, mert a gyári 
versenyautót nem tu-
dom megfogni. Az Or-
szágos Szlalom Bajnok-
ság harmadik futamán 
abszolút 3. és kategória 
1. helyet sikerült be-
gyűjtenem. Ebben a 
bajnokságban, reálisan 
az abszolút 4. helyre 
van esélyem szintén a 
gyári formula autók-
nak köszönhetően. Bár 
ezen a versenyen egy 
helyet sikerült javíta-
nom, mert a városi szűk 
pályának köszönhetően 
az egyik formula autó 
előtt sikerült végeznem. 
Ezen kívül ellátogattam 
D.SZ.K. kupa veszprémi 
futamára is, elvégre ez 
hazai versenynek szá-

mít. Kifogtuk az idei év 
egyik legmelegebb nap-
ját. A versenyautóban 
60-70 fok között volt 
a hőmérséklet. Ennek 

ellenére jó hangulatú 
versenyt futottunk, amit 
sikerült abszolútban és 
kategóriában is meg-
nyernem. Nagy lelkese-
déssel várom a követke-
ző megmérettetést. /hg/

A grúziai Európa Bajnokságon több sportolónak is se-
gített. Balról a harmadik Solymosi Antal Fotó: facebook

A megyeszékhelyen tapolcai győzelem született

Lovász Róbert nyerte a 
veszprémi futamot
                       Fotó: facebook

Tapolca Város Önkor-
mányzata a Magyar Vívó 
Szövetséggel és a BMSK 
Beruházási, Műszaki Fej-
lesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt.-vel  
együttműködésben mint-
egy 18 millió forint pá-
lyázaton elnyert összegből 
felújítja, illetve korszerűsí-
ti a gimnázium épületében 
működő Szalay Gyöngyi 
Vívótermet és annak spe-
ciális gépészetét- tudtuk 
meg Puskás Ákos alpolgár-
mestertől.

A munkálatokat a mai na-
pon kezdték meg a kivite-
lezők, akik várhatóan leg-

később augusztus közepére 
pontot tesznek a beruházás 
végére. Többek között le-
cserélik a régi falburkoló 
elemeket, kijavítják a fa-
lazat hibáit, új padlózatot, 
festést, világításrendszert, 
klimatizációt kap a terem. A 
vívószövetséggel szerződés-
ben álló kivitelező pedig a 
víváshoz kapcsolódó eszkö-
zöket, például a találatjelző 
gépészetet újítja meg pár-
huzamosan. A beruházás 
célja, hogy a közel negyven 
itt sportoló fiatal a korábbi-
nál minőségibb, klimatizált, 
biztonságosabb és esztéti-
kusabb környezetben edz-
hessen a jövőben. /tl/

Megújul a tapolcai vívóterem

A munkák már megkezdődtek és várhatóan augusztus 
közepén vissza is kaphatják a megújult termet a spor-
tolók                                                                               Fotó: tl



Verebélyi Zalán 4 éves 
kora óta úszik a Keszt-
helyi Kiscápák SE szí-
neiben. A mindennapi 
edzéseknek és kitartó 
munkának köszönhetően 
egyre szebb eredménye-
ket ér el a Nagyboldog-
asszony Római Katolikus 
Iskola második osztályos 
tanulója.

A zeneiskolában is jeles-
kedő Zalán napirendje 
pontos szervezést igényel. 
Szülei mindenben segí-
tik, hogy minél jobban ki 
tudjon teljesedni tehet-
sége a sportban. Eddigi 
úszói pályafutása alatt 
közel száz érmet szerzett, 
legbüszkébb mind közül, 
egy kaposvári versenyen 
elért aranyéremre, melyet 
200 m vegyesben szerzett. 
25 méteres medencében 

zajlik a felkészítés, amely 
újabb kihívás elé állít-
ja a kiscápákat, hiszen a 
versenyeken 50 méteres 
úszómedencékben verse-
nyeznek. A 8-9 éves kor-
osztályban induló Zalán 
50,100 és 200 méteres 
távokon szokott indulni, 
azonban arra is volt már 
példa, hogy 400 méteren 
mérette meg magát. El-
mondása szerint a hát, 
pillangó és gyors úszás-
nemeket kedveli legin-
kább, mellben még sokat 
kell fejlődnie. Legutóbbi, 
Győrben rendezett Or-
szágos Delfin Bajnokság 
Regionális Döntőjén, 1 
arany-, 5 ezüst- és 1 bronz-
éremmel lett gazdagabb. 
Az országos ranglistán 
korcsoportjában minden 
úszásnemben az első 20-
ban szerepel. /hg/
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2021. 07. 06.
Szűcs Lívia
Soós Sándor
2021. 07. 10.

Novák Veronika
Balassa Zsolt
2021. 07. 10.
Kordik Zsófia
Szántó Tibor
2021. 07. 13.
Pacsai Judit

Hauszknecht Péter
2021. 07. 13.

Csendes Katalin
Konovaloff Iván Pacifik

Házasságkötés

Újabb szép sikereket ér-
tek el a ZR Team Farka-
sok csapatának verseny-
zői a pestszentimrei 
Sportkastélyban meg-
rendezett Grappling 
Bajnokság 3. fordulójá-
ban.

A Molnár Gábor edző 
által vezetett csapat a kö-
vetkező eredményeket 
érte el a birkózás és jiu 
jitsu technikai elemeit ve-
gyítő küzdősport soron 
következő fordulójában: 
Haladó 42 kg-os kategó-
riában III. Kovács Luca. 
Gyermek2 kategória 38 
kg-os versenyzők között 
I. Sajcz Gábor Lőrinc.
Gyermek 2, 42 kg-os me-
zőnyben II. Kovács Rozi-
na. Ifjúsági1 korosztály, 
Kezdő 38 kg-os kategóri-
ában Sajcz Kálmán Mik-

sa a II. helyen végzett, 
Dobay Bendegúz Megyer 
megnyerte a kezdő 50 kg-
os kategóriát, haladóban 

2. lett. A budapesti verse-
nyen szerzett pontokkal a 
TVSE – ZR Team Farka-
sok csapata 5. helyen áll 
a Grappling Bajnokság 
klubok közti versenyé-
ben. /hg/

Dobogós helyezések a tapolcai grapplingesektől

A tapolcai Sajcz Gábor Lőrinc (középen) a 38 kg-os 
kategória győztese                          Fotó: helyszíni felvétel

Fiatal és tehetséges

Verebélyi Zalán legutóbbi versenyén hét érmet szerzett                                                                     
                                                              Fotó: helyszíni felvétel




