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Kisvárosból a világ tetejére
Csermák József 70 évvel ezelőtti olimpiai sikerére emlékeztünk
70 évvel ezelőtt szerzett
olimpiai
aranyérmet
kalapácsvetésben Csermák József. A kerek évfordulót koszorúzással,
emlékfa ültetéssel, gyertyagyújtással, egész nap
ingyenes strandbelépővel és a bajnokról elnevezett tortával ünnepelte
meg a város július 24-én,
vasárnap.
Az ünnepi események a
Tapolca Vívóklub vívó-

termében kezdődtek. Sütő
György, a Tapolca Városi
Képzőművészkör
tagja
festményeken örökítette
meg a tapolcai vívóolimpikonokat, Szalay Gyöngyit, Boczkó Gábort, Rédli
Andrást és Siklósi Gergelyt.
A képeket együtt helyezték
el a terem falán a meghívott vendégek, sportolók,
sportvezetők. Rédli András örömét fejezte ki, hogy
ily módon is megörökítették a sporttörténeti sikere-

ket és bízik benne- mondta, hogy a most feltörekvő
vívópalánták közül minél többen
követik példájukat, eredményeiket. A tapolcai
vívók nevében
Keszler
Dávid
vezetőedző ígéretet tett, igyekeznek úgy teljesíteni,
hogy
méltóak legyenek a nagy
elődökhöz. A Csermák

nap következő állomása a
bajnokról elnevezett rendezvénycsarnok
előtti tér volt,
ahol Dobó Zoltán polgármester köszöntötte
az emlékezőket.
– Ha leltárt készítünk arról,
hogy mi kell
ahhoz, hogy valaki egy vidéki
kisvárosból a világ tetejére lépjen, akkor a teljesség

igénye nélkül a következőket találjuk. – Kell az
Úristentől kapott tehetség,
hatalmas alázat, szorgalom és kell a többiek segítsége, legyen az a családé,
szakembereké,
orvosoké, sportpedagógusoké,
sporttársaké.
/Címlapfotónkon
Németh Katalin, Csermák
József unokája és családja./ ... folytatás a 4.
oldalon Csermák torta is
készült ... címmel...
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Zajlanak az aszfaltozások
A városszerte zajló útépítésekről és járdafelújításokról tartottak informális
megbeszélést a kivitelező
Via Vomito Kft. és a város
önkormányzatának képviselői a napokban. A Május
1. utcai parkolók mart aszfalttal történő megújítása
a következő lépés - tudtuk
meg többek között.
Elsősorban az útépítések
menetrendje és az időközben felmerült kérdések,
problémák tisztázása volt
a mai összejövetel célja. Az
elhangzott információkat
a város alpolgármestere
foglalta össze a fórumot
követően. Puskás Ákos elmondta, a jelenleg zajló
járdaépítésekkel és javításokkal párhuzamosan, a
napokban a mart aszfaltos
utak és parkoló felületek
kiépítése is elkezdődhet.
Az időzítés nem véletlen,
a mart aszfalt terítésére és
bedolgozására kizárólag a
magas napi átlaghőmérsék-

let alkalmas. Gyakorlatilag
már az elkövetkező napokban a Május 1. utcában,
a régi városi temető és a
Viszló utca környékén ezzel
a technológiával épülnek
utak, illetve parkolók Tapolcán.
Hamarosan elkezdődhet
a “Sebron bejárat”, tehát a
77-es úttól a vasúti átjáróig
tartó szakasz aszfaltozása

A Barackos
városrész
lakóinak régi,
jogos igénye
teljesülhet
hamarosan,
hiszen aszfalt
kerül az utakra
is, később folytatják majd a
vasúti átjárón túli részekkel.
Diszel városrészben a terveknek megfelelően a Mező
Imre és a Berek utcát látja
el mart aszfalttal a kivite-

Úthenger dolgozik a déli városrészben
lező. A Barackos városrész
lakóinak régi jogos igénye
is teljesülhet hamarosan,
hiszen a kivitelező augusztus hónapra tervezte be az
ottani utak aszfaltozását
az említett technológiával.
Remélik, hogy sem az alapanyag ellátásban, sem az
időjárás alakulásában nem
történik semmi rendkívülitájékoztatott Puskás Ákos.
Arra a kérdésünkre, hogy
az infláció és az áremelkedések mennyiben befolyásolják, vagy veszélyezte-

tik az eredeti terveket, azt
mondta az alpolgármester,
hogy szerencsés helyzetben
van Tapolca, jól kalkuláltak
korábban. – Szerződésünk
van a kivitelezővel, aki eddig tervszerűen teljesített
és ősz elejére ígérte a munkák befejezését. Az államtól
kapott összeghez pedig korábban a városi költségvetéséből hozzátettünk több,
mint 100 millió forintot,
remélhetőleg ez a pénz elég
lesz a tervezett munkálatokra. /Töreky L./

Hasznosítás előtt A 90 éves Ili nénit
a volt Gönczy iskola köszönthettük
Az oktatási tevékenység
fenntartó általi megszüntetésével, a diszeli
tanintézmény
által
használt
épületegyüttes visszakerült a város
önkormányzatának tulajdonába, a napokban
a gyakorlatban is megtörtént az átadás-átvétel.
A termekben otthagyott
bútorzatot és egyéb oktatási célú technikai, illetve
számítástechnikai berendezések még használható
részét a város olyan intézménynek ajándékozta, ahol örömmel vették,
illetve a jövőben jó szolgálatot tehetnek ezek az
eszközök.
Dobó Zoltán kérdésünkre
elmondta, egyelőre nem
eldöntött a volt iskolaépület további sorsa, annyi
biztos, hogy használatára nem tart igényt sem a
tankerület, sem a képzési
centrum, így azzal mostantól a tulajdonos Tapolca város rendelkezik. A
polgármester hangsúlyozta, személy szerint olyan
hasznosítási lehetőséget
preferál, amely hosszútávú
adóbevételt jelent a városnak. – Munkatársaink
egyelőre felmérést készítenek, majd értékbecslés

következik, a képviselőtestületet bevonva pedig
megpróbáljuk a lehető
legjobb hasznosítási módot megtalálni. Azt szeretném, hogy ez a terület, ez az épületegyüttes a
jövőben ne csak egyszeri
bevételt jelentsen a városnak, hanem adóbevételt is.
Egyebek mellett panziót,
idősek otthonát, de társasházat is el tudok itt képzelni, hiszen jó fekvésű,
jó adottságú, nagyértékű
ingatlanról van szó – fogalmazott Dobó Zoltán.
A korábbi fenntartó által
hátrahagyott értékek nagyobb részét a Széchenyi
iskolába szállították, de
egyébb intézmények is
jelezték, hogy szeretnének részesülni a maradvány technikákból, eszközökből. Fekete Lajos,
a Széchenyi István Baptista Középiskola igazgatóhelyettese
lapunknak
elmondta, technikusaik
által bevizsgált székeket,
számítógépeket, laptopokat, konyhai felszereléseket, projektorokat, filces
táblákat láttak hasznosíthatónak, nagy köszönettel
vették, a szükséges karbantartások után használatba is veszik a tanintézményben. /Töreky L./

Ili néni és a polgármester

Fotó: tzs

Mindig öröm, ha arról értesülünk, hogy valaki szép
kerek kort megélve ünnepelheti meg aktuális születésnapját. A 90. életévében
járó Németh Károlyné, született Kekk Ilonát köszönthette városunk nevében
Dobó Zoltán a napokban.
A polgármester kedves
szavak és egy csokor virág
kíséretében adta át a Ley
ucában élő Ili néninek a
miniszterelnökség díszoklevelét. /tl/
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Vasútfejlesztés kicsiben – egy éves Magas rangú elismerés az
MTA-tól és a kamarától
a tapolcai állomás kiállítása
2021. július közepétől
látható működő modellvasút terepasztal a
tapolcai
vasútállomás
várótermében.
Éppen
egy éve bensőséges hangulatú ünnepséget szerveztek köré a vasutasok,
büszkék voltak az utasok
szórakoztatását szolgáló,
frissen létrehozott innovációra. A “mozgó kiállítás” apró szerelvénye
egy óránként két percre
elindul, igaz, csak üvegfal mögött látható, de így
is a tapolcai állomáson
várakozók, főleg a gyerekek kedvencévé vált az
elmúlt időszakban. Most
újra megünnepelték a létrejöttét azok, akik megalkották.
Pontosan egy évvel ezelőtt,
a hivatalos átadó ünnepségen még Lukács György,
a MÁV Zrt. szombathelyi területi igazgatója is
örömének adott hangot,
hogy létrejött a különleges tárlat, méltatta és
a folytatásra bíztatta annak létrehozóit. A megígért folytatás pedig nem
maradt el, hiszen Kocsor
Szabolcs, a helyi vasútmodell és vasutas ereklye
kiállítás ötletgazdája és
motorja örömmel számolt be róla, hogy nemes
felajánlásoknak köszönhetően tovább fejlődött a
tárlat, újabb gyönyörű és
különleges modellekkel
gazdagodtak a napokban.

A Magyar Tudományos
Akadémia és a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kitüntetését vehette át a napokban Zengői-Török
Csilla, a Deák Jenő
Kórház ápolási igazgatója.

A miniatűr vasúti birodalom nem csak a gyerekek, de
a felnőtt utazóközönség kedvencévé is vált
Fotó: tl
Elmondta, Németországból a nemesgulácsi HE-PA
Hungary Plast Kft. támogatásával és közvetítésével

Éppen egy éve
hozták létre, most
támogatók
jóvoltából újabb
gyönyörű és
különleges
modellekkel
gazdagodott
a váróterem
kiállítása
szeptemberig egy kisebb,
de gyönyörű német terepasztalt tudtak kiállítani, de
a franciaországi kötődésű

Rácz János gyűjtő is néhány hónapra kölcsönadta
csodálatos, rendkívül ritka
gőzmozdony makettjeit.
Az egy éves évfordulóra
szervezett szerény ünnepségen részt vett Mórocz
György, aki hosszú évek
óta vasútmodellezik ( a
villanyvasút és édesapja révén az M61-008-as
NOHAB mozdony szerelmese) és maga is több
tárgyi felajánlással járult
hozzá az állomás vasúti
terepasztala színvonalának emeléséhez. Szerinte,
a vasútmodellek látványa
elvarázsolja a gyerekeket
és ha közülük néhányat
később a vasút, a vasutas
pálya közelébe csábít ez a
világ, már elérte egyik kevésbé emlegetett célját a
tapolcai állomás büszkesége. /Töreky László/

Nyílt napot tartott a helyi repülő egyesület
Az elmaradt attrakciókat néhány nappal később pótolták a szervezők
A Tapolcai Repülő Egyesület idén is megrendezte
nyílt napját, ahol a repülés mellett rengeteg érdekességgel is találkozhattak a látogatók.
Negyedik alkalommal tartott nyílt napot a Tapolcai
Repülő Egyesület, ahol
lehetőség nyílt a magasba emelkedni és onnan
gyönyörködni a táj szépségében. A repülésen túl
tankokkal, RC modell autókkal, lovaglással, fegyverbemutatóval és számos
további
érdekességgel
várták az érdeklődőket.
Kocsor Péter főszervezőtől
megtudtuk, hogy sajnos
néhány attrakciót nem
tudtak bemutatni, különböző technikai probléma

Az elismerés annak a kiemelkedően magas színvonalon végzett munkának
szólt, amelyet a koronavírus-járvány idején, a
közvetlen betegellátás területén végzett a tapolcai
egészségügyi intézmény
ápolási vezetője. /tl/

Látnivalók a tapolcai repülősök hangárjában Fotó: hg
vagy épp az erős szél miatt, azonban bízik benne,
hogy így is sikerült maradandó élményt szerezni a repülés szerelmeseinek. Sokan szálltak fel a
gépekkel, viszont voltak

akikre már nem került
sor. A csalódottaknak
is kínáltak megoldást és
facebook oldalukon újra
meghirdettek egy időpontot, amikor ismét lehetőség volt repülni. /hg/

Zengői-Török Csilla kitüntetésével

Fotó: helysz.felv.

Döntöttek a tapolcaiak: nem
lesz tűzijáték augusztus 20-án
Több mint ezerkétszázan
reagáltak Dobó Zoltán
polgármester facebook
posztjára, amelyben arról kérdezte meg a tapolcaiakat, hogy költsön-e a
város az augusztus 20-i
tűzijátékra. A vélemények, hozzászólások egy
irányba mutattak: nem
akarnak a tapolcaiak tűzijátékot idén.
Tapolcán ezernél is többen formáltak egyértelmű véleményt, támogatva
és megkönnyítve ezzel a
polgármester napokban
meghozott döntését. Dobó
Zoltán elmondta, azt az
összeget, amelybe a látványosság került volna, a
helyi szociális ellátásban
hasznosítják, a pénzt a
rászorulókra költik majd.
Rédli Károly, az ünnepi
napok programjait szervező Tapolca Kft. igazga-

tója lapunk érdeklődésre
elmondta, a tűzijáték idén
1.267. 000 forintba került
volna, a pirotechnikát
szolgáltató vállalkozóval a
szerződést még nem írták
alá, így a városnak nem
keletkezik költsége a vis�szamondással kapcsolatban. Az országban azóta
az ismert háborús- , gazdasági-, energetikai- és
pénzügyi nehézségek, az
adózást érintő válságintézkedések hatására számos
település döntött hasonlóan. Siófokon például petíció indult a tűzijáték ellen,
de Törökbálinton, Szombathelyen, Pécsett, Salgótarjánban és Sümegen is
úgy döntött a városvezetés, illetve a polgármester,
hogy vegyék ki a hagyományos, de költséges pirotechnikai látványosságot
az ünnep programjai közül. /Töreky László/
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Csermák torta is készült a sportoló tiszteletére Oklevél tanúsítja: állatbarát
... Folytatás a címoldala Batsányi tagintézmény
ról... Minden a múltban
megcselekedett nagy dolog akkor nyer értelmet,
akkor talál helyet a világmindenség rendszerében,
ha az utódok folyamatosan a helyére tudják illeszteni a létrejött értéket. Ez
az érték pedig akkor csillog, akkor fényes, ha azt
ápoljuk. Csermák József
megmutatta, hogy egy kis
városból, Magyarországról, mire képes egy ember,
ha eltökélt és él az Úristen
adta lehetőségeivel. Egy
sportoló hatalmas terhet
visel, mikor küzdelembe
száll, hiszen szíve fölött
ott az országunk címere.
Kockára teszi a szakmaiságot, képviseli az őt felkészítő csapatot, megméretteti azt a tudást, amit
felhalmozott a felkészülés
alatt és viseli a nevet, melyet családjától örökölt.
Aki ezt a terhet képes vállán cipelni, az méltó arra,
hogy tiszteljük, szeressük
és fejet hajtsunk nagysága
előtt- méltatta a sikeres
tapolcai olimpikont a városvezető. Csermák József
életútját a TÁMK színjátszói segítettek felidézni
korabeli újságcikkek, tudósítások és N. Horváth
Erzsébet: Csermák József a kalapácsvető című
könyvének segítségével.
Az évek óta a rendezvénycsarnok előtt álló emléktábla, amely a tapolcai
olimpiai bajnok előtt tiszteleg és a dobókör, a felfestett világrekorddal, ami
a 70 évvel ezelőtti szép
olimpiai aranyat érő teljesítményt mutatja egy, az

Idén az ország 50 olyan
általános iskolája közé
került a Batsányi tagintézmény, amely mostantól egy éven át büszkén
viselheti az “Állatbarát
általános iskola” címetszámolt be a tapolcai tanintézmény a friss pályázati sikerről.
“Az „Állatvédelem gyerekeknek” önkéntes projekt
az Állatorvostudományi
Egyetem
Állatvédelmi
Központjának
szakmai
támogatásával 2021-ben
indított pályázatot, akkor
még kizárólag óvodák
számára állatvédelem témában. Az idei évben már
általános iskolák is jelentkezhettek. A döntés ered-

ményeként az országban
120 óvoda és 50 általános
iskola kaphatta meg az ’Állatbarát óvoda/általános
iskola’ címet 2022-ben.
Az okleveleket
június
29-én ünnepélyes keretek között Budapesten, az
Á l l at o r v o s t u d o m á ny i
Egyetemen adták át. A díjátadó ceremónia után egy
több előadásból álló továbbképzésen vettek részt
az intézményeket képviselő pedagógusok. Büszkék vagyunk arra, hogy
az ’Örökös öko-iskola’ címünk mellett most már az
“Állatbarát iskola” nevet is
viselhetjük! – áll a tanintézmény facebook oldalára feltöltött bejegyzésben.
/írás: tl, fotó: facebook/

Csermák Katalin és Dobó Zoltán elülteti az emlékfát F: hg
olimpikon tiszteletére ültetett fával és emléktáblával gazdagodott. Csermák
Katalin és Dobó Zoltán
ültette a fát, az emléktáblát Szilasi-Gróf Mónika és
Szilasi Sándor ajánlotta
fel és készítette el. Az emlékhelyet megkoszorúzták a hozzátartozók, az
önkormányzat, több helyi civil szervezet, sportszervezetek képviselői. A
ünnepi eseménysorozat a
temetőben ért véget, ahol
mécsesgyújtással fejezték
ki tiszteletüket a résztvevők Csermák József sír-

jánál. A város vezetése a
sport és egészséges életmód jegyében egész napos ingyenes belépést biztosított a Városi Strandon
fürdőzni vágyók részére.
A kalapácsvető tiszteletére, városunk cukrászmestere Szalainé Gelencsér
Márta megalkotta a Csermák tortát, amelyet a főutca és a Tópart kávézóiban a fogyasztás mellé
ajándékba kaphatott mindenki a készlet erejéig. A
torta mellé ismertető is
járt egy könyvjelző formájában. /hg/

Könnyed, nyáresti muzsikával örvendeztette meg a közönséget a Járdányi Pál Zeneiskola fuvola-cselló zenekara az iskola udvarán. Hangulatos környezetben, szépszámú hallgatóság előtt, film-, popslágerek és komolyzenei művek is felcsendültek. /hg/

Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi és kollégái az oklevéllel
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Kitüntetésekkel ismerték el a helytállást a Semmelweis-napon
A Semmelweis-nap a magyar egészségügy napja.
Tapolcán dr. Navracsics
Tibor miniszter, országgyűlési képviselő és Dobó
Zoltán polgármester egyaránt méltatta a helyi
egészségügyi dolgozókat,
majd kitüntetéseket, elismerő okleveleket adtak
át az ünnepi eseményen
az arra érdemesülteknek.
Később Dr. Lang Zsuzsanna kórházigazgató
pohárköszöntője, közös
koccintás és svédasztalos
ünnepi vacsora várta a
résztvevőket.
Az egészségügy dolgozóinak helyi ünnepén részt
vett dr. Navracsics Tibor
területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő, dr. Lang Zsuzsanna,
a Deák Jenő Kórház főigazgatója, Dobó Zoltán
polgármester és Tapolca
város
önkormányzatának számos képviselője,
dr.Töreki-Vörös
Ibolya
megyei irányító intézményvezető, a Csolnoky
Ferenc Kórház főigazgatója és Farkas Mária
Anna, a Csolnoky Ferenc
Kórház gazdasági igazgatója is. Dr. Navracsics
Tibor miniszter, a térség
országgyűlési képviselője a szféra dolgozóit kö-

Csoportképünkön a helyi egészségügyben dolgozó kitüntetettek az elismerések átadását követően
nem egyszerűen egy hivatásnak adunk tiszteletet, hanem az Önök által
végzett munka rendkívüliségének is- hangsúlyozta dr. Navracsics Tibor.
Dobó Zoltán polgármester beszéde első részében
az elmúlt évtizedekben az

Állófogadás, pohárköszöntő, svédasztalos vacsora fokozta a Semmelweis nap ünnepi jellegét
Fotó: tl
szöntve arra mutatott rá,
hogy egy olyan hivatást
ünnepel most az ország,
amely az “emberi élet
minden titkával tisztában van”. Ott vannak ők
a születésnél, az élet kezdeténél, nehézségeinél, és
ott vannak az élet végénél- fogalmazott. – Önök
tudják az életnek minden
olyan titkát, amiről mi,
szakmán kívüli emberek csak filozofálgatunk,
hasonlatokat keresünk,
nézeteket ütköztetünk.
Ezért Semmelweis napon

orvostudomány területén
lezajlott rendkívüli technikai fejlődést vette górcső alá, de figyelmeztetett, a Semmelweis-napon
az embereket ünnepeljük,
azokat, akik az életük
kockáztatásával is mások
megmentésén munkálkodnak. – Emlékezzünk
az elmúlt két év Covid járványára. Senki nem tudja
mindmáig megmondani,
hogy miért van az, hogy
míg az egyik ember tünetek nélkül átvészeli a
vírust, addig mások bele-

halnak. Az egészségügyi
dolgozó ebben a háborúban sem mérlegelt, hiszen
ez volt a front, a lövészárok, ott volt az ellenség.
Orvosok, ápolók, mentősök hivatásuk esküjéhez
méltóan vették ki részüket ebből a harcból. Ezért
Tapolca város részéről is
köszönet jár a szféra dolgozóinak, nagy tisztelettel
és szeretettel tartozunk
irányukba- fogalmazott
a tapolcai polgármester.
Dobó Zoltán elismerések
átadásával is nyomatékot
adott a város hálájának. A
Covid járvány idején erőn
felül teljesítő tapolcai háziorvosi rendelők
és
gyermekorvosi körzetek
dolgozóinak adott át elsőként elismerő okleveleket.
Dr. Kazári László, Ányosi Judit, Fáróné Hegedüs
Beáta, dr. Varga István,
Bárány Mónika, Szeli
Szilvia, dr. Cséri Tamás,
Cséri Rita, Kálmánné
Szalai Beatrix, dr. Sőth
Tamás, dr. Sőthné Hohl
Aliz, Siposné Horváth
Mónika, dr. Huberth
János, Kecskeméti Lászlóné Márta, Huberthné
Rajz Roberta, dr. Stark
Elek, Starkné Sokkhegyi
Ilona, Dabosi Istvánné,
dr. Strecke Susanne, Szijártó Andrea, Németh
Tímea, dr. Szabó Gabriella, Tóth Ferencné, dr.
Sövényházi Ilona és Vágó
Katalin Rozália részesült
a város kitüntetésében.

A Deák Jenő Kórház kitüntetéseit és elismeréseit dr. Lang Zsuzsanna
főigazgató, dr. Kollát Ildikó orvosigazgató, Zengői- Török Csilla ápolási
igazgató és Dobó Zoltán
polgármester adta át az
arra
érdemesülteknek.
Dr. Fekete József, a helyi
kórház legmagasabb kitüntetését a Deák Jenő
emlékérmet vehette át,
de Ráczné Szalay Tünde,
Máté Sándorné, Bódai
Katalin, Horváthné Ságer
Ildikó, Molnár Miklósné,
Magyar Judit, MagvasDomonkos Zsuzsanna és
Földi László is részesült
kórházi
elismerésben.
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói
Kamara
( MESZK) kitüntetéseit dr. Lang Zsuzsanna és
Zengői – Török Csilla, a
MESZK Tapolca-Sümeg
Helyi Szervezet elnöke
adta át Toronyi Tiborné,
Góczán Ferencné, Nagy
Zoltánné, Albert Ferencné, Vajda Lívia vehette át.
Elhangzottak a 2022- ben
jubileumi jutalomban részesültek nevei is, akik
szintén nagy tapsot kaptak a kollégáktól, munkatársaktól. 20 éves jubileumot ünnepelhet: Dóra
Tibor Krisztián, Kolosi
Emőke,
Zengői-Török
Csilla. 30 éves jubileumát
ünnepli: dr. Szeidovitz
Zsuzsanna, Balázs Szilárdné, Barka Károlyné,
Kleinné Heilig Katalin,

Fotó: tl

Péter- Holzbauer Anita,
Tátosiné Bóta Andrea. 40
éves jubileumukat ünneplik: Albert Ferencné, Máté
Sándorné, Molnár Miklósné, Ráczné Szalai Tünde és
Tóth Szabolcs Gyuláné. A
város kitüntetésekkel ismerte el a mentőállomás
dolgozóit is, amelyeket
Dobó Zoltán polgármester adott át az érintetteknek: Csóka Ádám és Bujtor
Szabolcs mentőápolóknak,
Szabó András mentő-technikusnak, Németh Kálmán
mentő-gépkocsi vezetőnek, Szigeti Péter mentőtisztnek és Kapornaki
Ernő mentőápolónak. A
rendezvényen igényes tangóharmonika-dob hangszereken előadott zenei
műsorral ajándékozta meg
a közönséget Sajcz Gábor és Fazekas Ádám. Az
ünnepség a TÁMK aulájában pezsgős koccintással, ünnepi svédasztalos
vacsorával folytatódott,
ahol a tapolcai kórház éléről július elsejével távozó,
a megyei kórházzal szerződő dr. Lang Zsuzsanna
köszönte meg munkatársainak, illetve a háziorvos
kollégáknak is, hogy tíz
éven keresztül helytálltak,
segítették, támogatták vezetői munkáját. Elmondta,
nem szakad el teljesen a
Deák Jenő Kórháztól, hiszen szakrendelésre rendszeresen visszatér majd az
intézménybe.
/Töreky László/
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Jubilált az Ablakaink- együtt állított ki hét képzőművészkör Tapolcán
Ajkai, alsóörsi, balatonfüredi, cseszneki, devecseri
és herendi amatőr alkotókat, alkotó egyesületeket
látott vendégül, szervezett
számukra közös kiállítást
és díjazott a szervező Tamási Áron Művelődési
Központ. A képzőművészkör éléről idén visszavonult Tihanyiné Bálint
Zsuzsanna
ötletgazda,
szervező nevével szervesen összeforrt, immár 10
éves fennállását ünneplő
“Ablakaink” 2022-ben az
enteriőr, a csendélet és a
szerelem-szeretet, az egymáshoz tartozás, törődés
témáiban várta a T. Szabó
László képzőművész és
Hegyeshalmi László festő,
grafikus által bírált pályaműveket. A kiállítás idei
Nívó díját Fejes Sándornak, a Balatonfüredi Múzsa Közhasznú Egyesület
tagjának ítélte a zsűri.
A művelődési ház színháztermében helyet foglaló
Veszprém megyei alkotókat, köztük az Ajkai Képzőművészeti
Egyesület,
a Veszprémfajsz- Nyitott
Műhely Alkotó és Baráti
Kör, a Balatonfüredi Múzsák Közhasznú Egyesület,
a Cseszneki Alkotó Tár-

saság, továbbá Devecser
Képzőművészeti Alkotókör
és a Herendi Vizuális Műhely alkotóit és közönséget
Barczáné Tóth Boglárka, a
TÁMK vezetője köszöntötte. Elmondta, a nagy
múltú közös kiállításra és
díjátadó ünnepségre idén
7 alkotókör, 50 amatőr művésze 90 alkotást hozott el
Tapolcára. A kiállító amatőr művészeknek járó oklevelek ünnepélyes átadását
megelőzően, Tapolca polgármestere méltatta a rendezvényt és az alkotókat.
Dobó Zoltán a művészet, az
alkotás szerepéről, a tehetség kibontakoztatásának
fontosságáról fogalmazott
meg gondolatokat, majd
köszönetet mondott mindazoknak, akik alkotásaikkal Tapolcán és a megye
egyéb településein azon
munkálkodnak, “hogy esztétikai értéket hozzanak
létre, elgondolkoztassanak
és olyan tudati állapotba
segítsenek, amely az alkotó
és befogadó lelki, szellemi
épülésére egyaránt szolgál”. A jelenlévőkhöz szólt
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna, a vendéglátó Tapolca
Városi Képzőművész Kör
alapítója, idén visszavonult
vezetője, a kiállítás életre

hívója is. A művész pedagógus hangsúlyozta, 2013ban azért hozta létre a tárlat-sorozatot, hogy a közös
kiállítások alkalmával kapcsolatok, barátságok szövődjenek a legnemesebb
emberi érzelem, a szeretet
talaján. Célom maradéktalanul beteljesült- hangsúlyozta, majd Az Alkotásrólcímű versét ajándékozva a
hallgatóságnak, a köszönet
és megbecsülés hangján
átadta az Ablakaink kiállítások jövőbeli életben
tartásának feladatát Barczáné Tóth Boglárkának és
csapatának. Nem maradt el
a legjobbnak ítélt pályaművek díjazása sem. 2022-ben
az ajkai Németh Ferenc, az
alsóörsi Németh András,
a balatonfüredi Beszédes
Andrea, a cseszneki Rónaszéki Zoltán, a devecseri
Ványa Magdolna, a herendi Fogl Ildikó és a tapolcai
kör oszlopos tagja, Horváth Sándorné Éva vehette
át a zsűri által legjobbnak
ítélt alkotásokért járó elismerést. Az Ablakaink kiállítás idei Nívó díját Fejes
Sándornak, a Balatonfüredi Múzsa Közhasznú Egyesület tagjának ítélte a zsűri.
Az indoklás szerint, az alkotó Ablak című képe egy-

Barczáné Tóth Boglárka, Fejes Sándor az idei nívódíjas és Dobó Zoltán polgármester
Fotó: tl
szerre jeleníti meg a kint és
a bent világát, egy bravúrosan kivitelezett festmény,
hitelesen és meggyőzően
szól a bezártságról, amely
mindannyiunkat érintett
a pandémia idején. A művészeti esemény a TÁMK
aulában folytatódott, ahol

muzsika, illetve egy pohár
jó bor, vagy frissítő mellett folytatott beszélgetés
mellett tekinthették meg
egymás alkotásait közvetlen közelről is a jelenlévő
amatőr művészek és művészetkedvelők.
/Töreky László/

Népszerűek a TIAC gyerektáborai Növelték a tétet SPORT
A hagyományokhoz hűen
idén is megszervezte népszerű táborait a TIAC
VSE. A gyerekek a nyári
szünet beköszöntével focis, katonai, „vulkán” és
fürcsi táborokban tölthették hasznosan idejüket.

A sportegyesület sikeresen
pályázott és nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.nél, a Városi Civil Alap
2022 keretében, civil közösségi tevékenységek és
feltételeinek támogatására
11 millió forintot. – tudtuk
meg Takács Gábortól, a
TIAC leköszönő elnökétől.
A táborokat ingyenesen
vehették igénybe a jelentkező gyerekek, ami hatalmas anyagi megterheléstől
mentesítette a családokat.
A legnépszerűbb a foci
tábor volt, ahol a délelőtti
edzéseket, meleg ebédet
követően a Városi Strandon fürödhetett a közel 50
fős gyereksereg. A vulkán
táborban a környező hegyekkel ismerkedhettek
meg a gyerekek és idén

A
hagyományteremtő
szándékkal útjára indított
Tapolca Trail elnevezésű
terepfutó versenyt második alkalommal rendezték
meg a Tapolcai Trappolók.

A katonai tábor programjai is sok fiatalt vonzottak F: hg
már a Kis- Balatonhoz is
ellátogatott a csapat. A
katonai táborban, a honvédséggel összefüggő gyakorlati és elméleti képzés
részesei lehettek a táborozók, akik a tábor végén,
fegyelmezett alakzatban
vonultak a szülők elé és
vették át a táborban való
részvételért járó emléklapot. A nyár hátralévő
részében tartják majd a
fürcsi tábort, aminek neve
is mutatja a profilját, jó idő
esetén a tapolcai strandra
látogatnak, rossz időben

élményfürdőkbe mennek
majd. A Tiacnak több projektje is megvalósul a közeljövőben, így július végén
másodjára rendezik meg
a Nemzetközi Utánpótlás
Tornát, majd egy kisebbségi tornára kerül sor.
A sporttelep hamarosan
eredményjelző
táblával
gazdagodik, amit ünnepélyes keretek közt kívánnak
avatni, amit egy kiállítás
követ majd, mely Tapolca
elmúlt 100 évének kiemelkedő sporteseményeit mutatja be. /hg/

A tavalyi jól sikerült bemutatkozás után optimistán
várták a szervezők az idei
rendezvényt, ami nagyon
jól is sikerült, azonban
sajnos az első versenyen
induló létszámot nem sikerült elérniük. Földesi József
elnök szerint, ennek az az
oka, hogy ebben az évben
a járvány miatt elmaradt
versenyeket is igyekeztek
a rendezők bepótolni, így
nagyon sok versenyt szerveznek egy időben ebben
az évben. “- Az idén növeltük a tétet és egy 33 km
–s útvonallal bővítettük a
„kínálatot”, így már 4 távon, 8, 14, 23 és 33 km-en
indulhattak a futók. Természetesen a távokat túrázva is lehetett teljesíteni, ez
jó ötletnek bizonyult, mert
sokan túráztak különböző
távokon. Összesen mintegy

80 fő állt rajthoz, a túrázóknak nincs mért eredményük, őket nem rangsoroltuk. Legkedveltebb a 8 és a
14 km volt, ami kiváló táv
első versenyes, kezdő futóknak. Egyesületünk legjobb eredményét 33 km-en
értük el, ahol Szennyai Dorián első, míg Nagy Miklós
a második helyen ért célba.
Már megvan a jövő évi időpont is, melyre reményeink
szerint újra szép számban
jelentkeznek majd a futók.”
– tájékoztatott a Tapolcai
Trappolók Egyesület elnöke. /hg/
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Bognár Tamás a legjobb játékvezető Bajnokcsapat a TÖFC
Az MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) a
2021/2022-es labdarúgó
idényben nyújtott kimagasló szakmai munkájáért, a legjobb játékvezetőnek járó díjat Bognár
Tamásnak ítélte, aki az
idei Magyar Kupadöntőt
is dirigálta.
Tamás Sárváron kezdett
focizni, ahol egy sérülést
követően állt át a síp túloldalára. Sérüléséből felépülve eleinte párhuzamosan
focizott és meccset vezetett, azonban hamar rájött,
hogy a kettő együtt nem
fog menni hosszútávon,
így a játékvezetés mellett
tette le a voksát. Karrierjét
lépésről lépésre tervezte és
alakította. Először megyei
III. osztályú mérkőzéseken
fújta a sípot, majd ahogy
rutint szerzett és egyre kevesebb hibával irányította
a mérkőzések menetét osztályokat lépve felfelé végül
elérte a nemzetközi szintet. Szerinte hibátlan játékvezetés nincs és nem is
lesz, de törekedni kell arra,
hogy minél kevesebb hibás
döntés szülessen, hiszen ez
viszi előre a játékot. Talán
a labdarúgás az egyetlen
olyan sportág, ahol a játékvezetők is ugyanolyan

Jó hangulatú sport- és
családi napot tartott a
TIAC VSE. Az eseményen került sor a bajnoki címért járó érmek és
kupák kiosztására is.

Határozottság jellemzi a jó játékvezetőt F: Nemzeti sport
kemény fizikai terhelésnek
vannak kitéve, mint a játékosok, ezért Tamás is heti
hat edzésen készül a hétvégi meccsekre.
Véleménye szerint a játékosokkal meg kell és meg
is lehet találni a közös
hangot, bár barátságok
nem alakulnak ki egymás
között, azonban a kölcsönös tiszteletet ki lehet
vívni. Több világsztárnak
fújt már meccset, sok ezer
ember előtt, de ez őt csak
inspirálja és jobb munkára
ösztönözi, nem esik kétségbe, ha egy tömött stadion
gyepére kell kiszaladnia.
Legemlékezetesebb mérkőzést nem tud kiemelni,
hiszen annyi országban
és nagy nemzetközi tornán vett részt, hogy mind

nagyon kedves számára.
Szívesen emlékszik vissza
az elsőkre.Az első megyei
meccsére, az első NB1-es
megmérettetésre vagy épp
az első nemzetközi mérkőzésére. Rendezett, erős
családi háttér nélkül elképzelhetetlen lenne számára
ez az életvitel, hiszen szinte minden hétvégéje foglalt, így nehéz megfelelő
időpontot találni például
a családi összejövetelekre,
de felesége mindenben támogatja, biztos támasza a
játékvezetőnek. Unikumnak számít, hogy idősebb
lánya is játékvezető, a női
N1-ben vezet meccseket és
kvalitásai alapján nem kizárt, hogy a jövőben nemzetközi pályákon is láthatjuk majd. /hg/

Aranyérmet szerzett a
2021/2022-es labdarúgó
szezonban, a megyei III.
osztály déli csoportjában
a Tapolcai Öregfiúk FC.
Boczkó Gyula, a csapat
vezetőedzője értékelését
követően, Dobó Zoltán
polgármesterrel és Puskás Ákos alpolgármesterrel közösen kiosztotta a
jól megérdemelt érmeket
a csapat tagjainak, majd
kötetlen beszélgetés és
ünneplés következett.
A bajnoki cím megszerzése mellett a gólkirályi

cím is az együtteshez került, hiszen Szabó Bálint
37 góljánál többet senki
nem rúgott ebben a kiírásban.
A csapat a bajnokság
végeztével sem pihent,
hiszen eleget tett két
meghívásnak is, így részt
vettek a marcelházai focikupán, ahol másodikak
lettek, majd pedig a pati
tornát nyerték meg. Most
egy kis pihenés következik és augusztus elején
újra elkezdik a felkészülést.
Augusztus 20-án, megrendezik az Önkormányzattal közösen a XXIV.
Tapolca Kupát, melyre a
hagyományok szerint a
testvérvárosok csapatait
hívják meg./hg/

Nagy Béla az első helyért járó éremmel és kupával Fotó: hg

Családi napot tartott a TIAC Olimpiai Reménységek Tornája
Jó hangulatú sport és családi napot tartott a TIAC
VSE labdarúgó szakosztálya a Bauxit Sporttelepen.

Minden évben, a bajnokság
végeztével, összegyűlnek a
labdarúgók, szurkolók és
hozzátartozók, hogy egy
kellemes napot töltsenek
együtt. Ez idén sem volt
másképp, hiszen a szervezők légvárral, játékos feladatokkal és bográcsban
főtt finomságokkal várták
a foci szerelmeseit. A nyári
forróságban felelevenedtek
a bajnoki szezon történései és az érmek átadására
is itt került sor. Volt ok az
ünneplésre, hiszen a TIAC

csapatai szépen szerepeltek a különböző bajnokságokban. – A csapat egy
rendkívül nehéz és sikeres
évadon van túl. A felnőtt
csapatunk 4. helyezést ért
el a megyei I. osztályú bajnokságban, csupán négy
ponttal csúszott le a dobogóról. Az ifi csapat, az U19es bajnokságban kárpótolt
minket, hiszen aranyérmet
szerzett. Az U16-os csapatunk szintén szépen szerepelt, ezüstérmet szerzett,
míg a futsal bajnokságban az U9-es korosztály
ugyancsak aranyéremnek
örülhetett. – foglalta ös�sze az eredményeket Szabó
Sándor, a Tiac elnökségi
tagja. /írás, fotó: hg/

Az egész család számára jó szórakozás volt ez a nap

Negyedik alkalommal
rendezték meg az Olimpiai Reménységek Tornája elnevezésű sakkversenyt a Tamási Áron
Művelődési
Központban.
Az idei megmérettetésre
156 versenyző nevezett
U8-U14-es korosztály-

A verseny fiatal
résztvevőinek
reális esélyük van,
hogy eljussanak a
2024-es budapesti
sakk olimpiára.
ban. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szabó
László, a Magyar Sakkszövetség elnöke is, aki elmondta, hogy személyes
tapolcai kötődése okán,
nagy öröm számára, hogy
a város, mint a sportág
fővárosa, évről évre bizonyítja rátermettségét
az ilyen és ehhez hasonló
versenyek lebonyolításában. Büszke arra, hogy

Szabó László, a Sakkszövetség elnöke, a sakk fővárosának nevezte Tapolcát
Fotó: hg
Tapolca számos olyan tehetséget nevelt ki az évek
során, kiknek neve szépen cseng a világ bármely
országában és reményét
fejezte ki, hogy a hagyomány nem szakad meg és
újabb tehetségek, újabb
bajnokok kerülnek a világ
sakk elitjébe.
Elmondta, hogy a versenyen szereplő fiataloknak
reális esélyük van kvalifikációt nyerni a 2024-ben
Budapesten megrende-

zendő
SakkOlimpiára.
Fontosnak tartja a sakk
oktatását már az általános
iskolában, hiszen nem
csak a logikát javítja, hanem bizonyított módon
más készséget is fejleszt,
melyek kihatással vannak
a komplex értelmi szint
emelésére. A versenyen
jól teljesítő sakkozók közül a legjobbak indulási
jogot szereztek maguknak
a Grand Prix egri döntőjén való részvételre. /hg/
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Információ és bűnmegelőzés
A tapolcai Tourinform
Iroda július 1-től négy
diák munkatárssal vág
neki a nyári turisztikai
szezonnak, de a helyi
rendőrséggel együttműködve, úgynevezett bűnmegelőzési pontként is
működik a következő két
hónapban- tájékoztatta a
Tapolcai Média munkatársait Böröndy Tamás
irodavezető és Molnár
András rendőr őrnagy,
a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársa.
Nem volt beharangozott látványosság, ezért leginkább az éppen arra járók csodálhatták meg azt a közel 100 darab, vagány háromkerekű járművet amelyek túraútvonala városunkat is érintette. A vasútállomás előtti körforgalmat és a Petőfi park
környékét valósággal ellepték az elképesztő kinézetű, hatalmas trike motorok, hogy
a zömében magyar és osztrák vezetőik egy kicsit megpihenjenek és egy frissítőt vagy
egy jó fagylaltot elfogyasszanak a közeli Borostyán Cukrászdában. Töreky Anett üzletvezető lapunknak elmondta, a nemzetközi trike találkozó szervezői keresték meg
őket korábban, hogy ellátnának-e ennyi vendéget fagylalttal, ők álltak elébe. /tl/

Házasságkötés
2022. 06. 30.
Bakonyi Veronika Berta
Tóth Csaba Tibor
2022. 07. 02.
Takács Réka
Szabó Gergely András
2022. 07. 05.
Kálmán Viola Erzsébet
Németh Mátyás
2022. 07. 09.
Borbély Ramóna
Tóth László
2022. 07. 12.
Nagy Katalin Zsanett
Sipos Gábor
2022. 07. 23.
Kovács Viktória
Kurucz Márk
Babics Barbara
Szente Zoltán

Böröndy Tamás irodavezető elmondta, a tavalyi évhez hasonlóan két
ügyes és tapasztalt diák
munkatársuk a Kisfaludy utcába, a TÁMK bejáratához települ ki. – A
korábbi években már bebizonyosodott, hogy nagy
szükség van rájuk, hiszen
rendkívül forgalmas a városnak ez a része, sok turista keresi őket információért- fogalmazott.
Molnár András rendőr
őrnagy
kiegészítésként
hozzátette, a Tourinform

Iroda és a helyi rendőrkapitányság között több éves
kapcsolat áll fenn, igaz,
kezdetben csak bűnmegelőzési kiadványaikkal jelentek meg az irodában.
Mostantól a rendőrkapitányságon nyári munkát
vállaló diáktolmácsaikkal személyesen is jelen
lesznek a város és a Tourinform Iroda életében.
– Célunk az, hogy a Tapolcára érkező vendégek
személyes kontakttal is
megkapják azokat az információkat,
amelyek
segítik a jogsértések elkerülését és az iroda tevékenységét. Ugyanakkor
jogi segítségnyújtásban
segédkeznek, együttműködnek az áldozatsegítő központtal, így akár
közvetetten
pénzügyi,
hazautaztatási segítséget
is tudnak intézni a bajbajutottaknak. Ezen kívül
járőrszolgálatot is ellátnak
a fiatalok, akik így a közterületen tartózkodókat is
megszólíthatják, segíthetik- hangsúlyozta Molnár
András. /Töreky L./

Fotónkon a Tourinform és a rendőrség együttműködésének fiatal és felnőtt résztvevői
Fotó: tl

