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A világon sok minden 
változik, de van ami ál-
landónak látszik minden 
tavasz elején. Ez pedig a 
szemét mennyisége, illet-
ve állandósága a közutak 
mentén. Ha valamiért 
feltétlenül két embertí-
pusra kellene osztani a 
lakosságot, akkor bizto-
san a szemetelőkre és a 
szemetet összeszedőkre 
osztanám. - Szervez-
nünk kellene megint egy 
„szeméthorgászatot”- 
mondta a napokban egy 
barátom, maga is szem-
besülve a problémák-
kal és igazolva az utób-
bi embertípushoz való 
tartozását. Hangjában 
viszont már nem volt 
akkora lelkesedés, mint 
régen. Pedig arra a bizo-
nyos régi hevületre ma 
is szükség lenne, hiszen 
a rossz hír az, hogy to-
vábbra sem azok fogják 
a szemetet összeszedni, 
akik eldobálják. Tapolcá-
tól alig négy kilométerre, 
egy korábban már nagy 
erőkkel szemétmentesí-
tett helyen, egy Renault 
Clio vesztegel hetek óta. 
Napról-napra fogy az 
autó, betörték az üvegeit, 
viszik belőle ami kell. Az 
így keletkezett géphul-
ladék látványa abban a 
környezetben különösen 
balkáni. Elszállításának 
terhét, költségeit, ha az 
elkövető ismeretlen, tör-
vényeink szerint a föld 
gazdája viseli. 
                       Töreky László

JEGYZETNagy köszönet a segítőknek

A törökországi földrengés áldozatainak megsegítését célzó önkormányzati felhívásra néhány száz forint híján 
947 ezer forint  érkezett a tapolcaiaktól. A legnagyobb összeget a Nagyboldogasszony plébánia gyűjtötte össze. 
A felajánlott Balatont ábrázoló képet, Varjas Judittól és Dobó Zoltán polgármestertől vette át a  napokban Cson-
ka Nándor esperes, plébános az adakozó hívek, illetve a plébánia nevében.  Az előzmények közé tartozik, hogy 
Varjas Judit helyi alkotó, iparművész egy Balatont ábrázoló ezüst-türkiz dekorglett képet ajánlott fel a gyűjtés 
sikere érdekében. Mint megtudtuk, az összegyűlt pénzadományt (egy testületi hozzájárulást követően) még egy 
hasonlóan magas összeggel egészítette ki a város, amit Tapolca török testvértelepülésének segítségével eljuttat-
nak majd a katasztrófa által érintettek javára. Canakkale testvértelepülés ugyanis részt vesz a kármentésben, a 
rászoruló családok, áldozatok segítésében, így az adomány közvetlenül juthat el azokhoz, akiknek arra a legna-
gyobb szükségük van. /tl/

Közeleg az érettségi- Felkerültek a szalagok a végzős batsányisok ünneplőire
A szalagavató ünnep-
ség a középiskolás évek 
meghatározó eseménye, 
az első jele annak, hogy 
a ballagó hamarosan el-
hagyja az iskolát.

A tapolcai Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium 
a Hotel Pelion falai között 
szervezte meg a ceremó-
niát szombaton, ahol 
Csizmazia Zsuzsanna és 
Havasi Gábor osztályfő-
nökök idén érettségiző 
tanulóit az intézmény 
igazgatója és a város pol-

gármestere is búcsúztat-
ta. A himnusz hangjait 
követően elsőként a 11. b 
osztály nevében Molnár 
Vivien tanuló szólt a vég-
zősökhöz, emlékeztetve 
őket a gimnáziumi évek 
meghatározó és megható 
eseményeire, majd Varga 
Tiborné igazgató szólt a 
jelenlévőkhöz. – Három 
és fél éve léptétek át a 
gimnázium kapuját csil-
logó szemmel, remény-
nyel, hittel, célokkal . ... 
Folytatás a 4. oldalon Szép 
báli táncokkal... címmel...

Mátyás Dorka 12. a osztályos tanuló matrózblúzára 
Havasi Gábor osztályfőnök tűzi fel a szalagot      Fotó: tlVarga Tiborné  igazgató
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Elfogadták a 2023-as költségvetést, de 
meghallgatták a “TIAC ügy” fejleményeit is
Számos kiemelten fontos 
előterjesztést, határozati 
javaslatot beszéltek át és 
szavaztak meg a február 
24-i nyilvános képviselő- 
testületi ülésen Tapolca 
Város Önkormányzatá-
nak képviselői a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont emeleti konferen-
ciatermében. Egyebek 
mellett elfogadták a vá-
ros idei költségvetését, 
döntöttek több, rendkí-
vül rossz állapotú önkor-
mányzati ingatlantulaj-
dont érintő kérdésben, 
illetve a vegyes ügyek 
keretében meghallgat-
ták Rédli Károly elnök 
beszámolóját is a TIAC 
egyesület korábbi gaz-
dálkodásban tapasztalt, 
jelenleg feltárás alatt lévő 
súlyos pénzügyi-, gazda-
sági- problémákról.

Néhány felmerült kérdés 
tisztázását követően egy-
hangúlag elfogadta a tes-
tület a polgármester fon-
tosabb tárgyalásairól szóló 
beszámolót, majd meg-
hallgatta a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola  
intézményvezető-helyet-
tesét is, aki egy EKF pro-
jektben való részvételhez 
szerette volna megnyerni 
a város támogatását. Vígh-
né Varga Odett a Kiegé-
szítő forrás biztosítása az 
EKF projekt keretében 
megvalósuló Bazalt Isko-
la 2.0 címmel benyújtott 
pályázat megvalósítás-
hoz-elnevezésű napirendi 
pont lényegét és gyakor-
lati oldalát világította meg 
a képviselők számára. El-
hangzott, a Bazalt Iskola 
szervezői keresték meg a 
tapolcai általános iskolát 
azzal, hogy nyertek az EKF 
pályázaton és annak prog-
ramját a tapolcai iskolák-
kal együttműködésben 
szeretnék fejleszteni. A 
program szerint, kis hely-
igényű, kreatív “szabadtéri 
tantermeket” alakítanak 
ki kulturális és élmény-
alapú oktatás céljaira a ta-
polcai tagintézményekkel 
közösen, az iskola kapuin 
kívül, de  azok közelében. 
Az elképzelés a kérdések 
tisztázása után megkapta 

minden képviselő szava-
zatát és vele a város pénz-
ügyi támogatását.
A város idei költségveté-

sét és középtávú tervét is 
elfogadták a képviselők. 
Dobó Zoltán a szavazás 
előtt ismertette a költség-
vetés legfontosabb száma-
it és elmondta, az elmúlt 
időszakban összesen négy 
alkalommal tárgyalta, be-
szélte át, formálta a testü-
let a 2023-as költségvetési 
tervezetet. A 2023. évi 
költségvetés bevételi és 
kiadási előirányzatának 
főösszegét 5 milliárd 282 
millió 367.000 forintban 
határozták meg. ( A költ-
ségvetés részleteit a város 
honlapján, a tapolca.hu 
oldalon, a február 24-i 
testületi ülés napirendi 
pontját megnyitva részle-
tesen is olvashatjuk) Dobó 
Zoltán polgármester több 
kérdés tisztázását követő-
en, ebben a konkrét napi-
rendi pontban név szerinti 

szavazást kért, amit 5 igen, 
6 nem szavazattal elutasí-
tott a testület. A 2023-as 
költségvetési tervet azon-
ban már egyhangúlag tá-
mogatták a képviselők.
Támogatták azt a javasla-
tot is a jelenlévők, hogy 
az önkormányzati ingat-
lanok bérlői kötelezően 
egy közjegyzői nyilatkoza-
tot írjanak alá arról, hogy 
amennyiben egy negyed-
évnyi díjelmaradásuk van, 
azonnal végrehajtható 
legyen esetükben a kila-
koltatás. Az önkormány-
zat az évekig is elhúzódó, 
gyakran jelentős vagyoni 
károkat okozó kilakoltatá-
si procedúrát akadályoz-
ná meg a rendelkezéssel, 
azok érdekében, akik ked-
vezményes szociális bér-
lakásra várnak a városban 
és becsületesen fizetnék 
annak rendkívül kedvez-
ményes bérleti díját.
Egyhangú döntés szüle-
tett még két rossz állapo-
tú önkormányzati ingat-
lan eladásáról, a múltban 
tévesen önkormányzati 
nyilvántartásba került 
épület ingatlan vissza-
adásáról a Tapolcai Ve-
gyesipari Szolgáltató Szö-
vetkezet részére, de némi 
vitát követően elfogadták 
a polgármester szabad-
ságtervét is (9 igen, 1 nem 
és 1 tartózkodás mellett). 
Egyhangú igent kapott  a 
hivatal nyári és téli igaz-
gatási szünetének idejéről 
szóló határozati javaslat és 
az önkormányzati terüle-
ten telephelyet bérlő Ta-
polcai Repülő Egyesület 
2022-es évről szóló gaz-
dasági beszámolója is.

A vegyes ügyek között 
hallgatta meg a testület 
Dobó Zoltán polgármes-
ter felvetésére a TIAC 
jelenlegi pénzügyi hely-
zetéről szóló beszámolót. 
Takács Gábor képviselő, 
korábbi TIAC elnök a 
polgármesterrel történt 
éles szóváltást követő-
en ekkorra már elhagyta 
a helyiséget. Az ügyben 
Rédli Károly, a TIAC 
nemrégiben megválasz-
tott új elnöke adott tá-

jékoztatást. Az elnök 
részletesen taglalta, hogy 
milyen összegekből tevő-
dik össze az egyesületnél 
észlelt  több tízmilliós hi-
ány, milyen aggályokat és 
a visszaélés gyanút vetik 
fel az egyesület korábbi 
kifizetései, beruházása-
inak elszámolásai, azok 
milyen következmények-
kel járnak, járhatnak az 
egyesületre nézve. A Ta-
polcai Média Facebook 
oldalán található teljes vi-
deó anyagon belül, Takács 
Gábor képviselő, korábbi 
TIAC elnök kivonulása 
és Rédli Károly részletes 
beszámolója 1:34:00 -tól 
látható és hallható. /Írás, 
fotó:Töreky L./

Egyhangúlag, de nem név szerinti szavazással fogadták el a 2023-as költségvetést

Az elmúlt
időszakban
összesen négy
alkalommal
beszélte át és
formálta a testület 
az idei költségvetési 
tervezetet,
amelynek
főösszege végül
meghaladta az 5 
milliárd 282
millió forintot

Mostantól
már egy
negyedévnyi
díjtartozás is 
elegendő ahhoz, 
hogy más kapja 
az önkormányzati 
lakás bérleti jogát
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Gyulakeszi, Raposka és 
Tapolca képviselő-testü-
leteinek tagjai együttes 
ülésükön elfogadták a 
Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2023-
as költségvetését és a 
2022-es költségvetés le-
zárásához szükséges mó-
dosítást.

A három település lakos-
ságarányos elosztásban, 
együtt finanszírozza a 
tapolcai városházán mű-
ködő hivatalt, amelynek 
költségvetését és annak 
változásait is együttesen 
határozzák meg. Koráb-
ban a bizottságok mind-
egyike támogatta az elő-
terjesztéseket, az együttes 
ülésen pedig ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül, 
teljes egyetértésben fo-
gadták el a két napirendi 
pontot a képviselők. A 
2023-as Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal 
költségvetési bevételeinek 
és kiadásainak főösszege 
eszerint 455.101.000 fo-
rint, amelyből kötelező 
feladatokra 393.595.000 
forintot, államigazgatá-
si feladatokra 54.584.000 
forintot, önként vállalt fel-
adatokra pedig 6.922.000 
forintot terveznek fordí-
tani idén. A hivatalban 

lévő álláshelyek száma 
változatlanul 58 fő-áll az 
előterjesztésben. A Tapol-
cai Közös Önkormányzati 
Hivatalnál a köztisztvise-
lői illetményalap a korábbi 
évhez képest változatlan, 
48.000 forint. A személyi 
juttatások összege viszont 
tartalmaz 15 %-os növek-
ményt, amelyet a város 
minden intézményében 
és gazdasági társaságainál 
is egységes elvek alap-
ján alkalmaztak. A közös 
hivatal működtetéséhez 
szükséges kis értékű tár-
gyi eszközök között taka-
rító eszközök, irodabútor, 
hivatali beléptető rendszer 
cseréje, továbbá a 44-es 

számú iroda ablakcseréje 
szerepel. (Tapolca költség-
vetésébe további informa-
tikai eszközök és vírusirtó 
cseréjét tervezték be.) A 
2022-es költségvetés mó-
dosítását az indokolta, 
hogy a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal 
szervezetén keresztül kel-
lett lebonyolítani a KSH 
által koordinált 2022. évi 
népszámlálást. A hivatal 
a feladathoz 16.382.000 
forint támogatást kapott, 
de 356.000 forint többlet-
bevételre tett szert, amely-
nek összegével a bevételek 
és a dologi kiadások elő-
irányzatát növelni kellett. 
                                /Töreky L./

Elfogadták a három település közös 
hivatalának költségvetését

Bolla Albert és a raposkai képviselők szavaznak Fotó: tl

Tapolca Város Önkor-
mányzata Képviselő-
testülete a törökországi 
földrengés áldozatainak 
megsegítése céljából, Ta-
polca Canakkale testvér-
településének 2.000.000 
forint összegű adományt 
biztosít, amely összeget 
kizárólag a természeti 
katasztrófa áldozatai-
nak megsegítésére hasz-
nálhat fel- döntöttek 
egyhangúlag a tapol-
cai képviselők a minapi 
rendkívüli testületi ülé-
sen.

Az előterjesztés rámutat, 
a tapolcaiak áldozatkész 
hozzáállása, tenniakarása 
eredményeként ösz-

szegyűjtött összeggel 
(947.000 forint) együtt, 
2.000.000 forint lesz a 
pénzbeli adomány. A kü-
lönbözet Tapolca Város 
Önkormányzata közér-
dekű felajánlások számlá-
ján, a korábbi időszakban 
egyéb célra összegyűjtött 
és fel nem használt össze-
gekből biztosítható. Az ál-
dozatok, károsultak meg-
segítésére szánt adomány 
Canakkale-n keresztül jut 
majd el az érintettekhez. A 
török testvérváros illeté-
kesei többek között hely-
ben elérhető gyógyszerek-
re, kötszerekre, ruhákra, 
élelmiszerekre és egyéb 
szükségletekre fordítják a 
pénzt. /Töreky L./

Döntött a testület: kétmillió 
forinttal segítjük a károsultakat

Szörnyű állapotok, fontos minden segítség     Fotó: MTI

Tapolca és Badacsony-
tomaj aktuális önkor-
mányzati, közéleti és vá-
rosstratégiai kérdéseiben 
foglalt állást és tartott 
sajtótájékoztatót a na-
pokban Sibak András, a 
Demokratikus Koalíció 
választókerületi elnöke 
és Hrabovszki László, 
a DK badacsonytomaji 
képviselője. Szóba került 
többek között a badacso-
nyi Tátika étterem meg-
rekedt rekonstrukciója 
és a Tapolca környékére 
tervezett naperőmű park 
ügye is.

Sibak András elsőként 
a tervezett 100-160 
hektáros, városközeli 
napelempark kérdéseivel 
és egy helyi egészségügyet 
érintő döntéssel foglal-
kozott tájékoztatójában. 
Elmondta, álláspontjuk 
szerint a nagyméretű 
napelempark ebben a for-
májában nem jó, helyet-
te sokkal inkább egyfajta 
“energiamixben kellene 

gondolkodni”, amelyben 
a házak tetejére telepí-
tett napelemek, szélerő-
művek és a geotermikus 
energia együttes kihasz-
nálása kapna prioritást. 
– A legfontosabb kérdés 
az, hogy a város milyen 
irányba szeretne fejlődni. 
Ha a már meglévő köze-
li napelemparkokat és a 
tervezettet megnézzük, 
akkor azt látjuk, hogy 
Tapolca bezárja magát 
észak-északnyugatról, 
megfosztva magát a ter-
jeszkedési lehetőségtől.  
Az uralkodó szélirány 
miatt, és mert a város egy 
mélyedésben van, meg fog 
ülni a naperőmű okozta 
plusz egy-két fok meleg - 
adott hangot véleményé-
nek. Sibak András szerint 
újra kellene gondolni a 
tervet a jövő generációi-
nak érdekében, akik majd 
Tapolcán szeretnének élni, 
építkezni, hiszen a veszp-
rémi úttól, a sümegi útig 
körbe leszünk véve nap-
elemekkel. A város ezzel 

szemben csak az iparűzé-
si adót nyeri, amiről nem 
tudjuk, hogy mennyi lesz-
tette hozzá. A DK-s képvi-
selő a naperőművet érintő 
népszavazás ötletét sem 
tartja szerencsésnek. Mint 
fogalmazott, valós, min-
den szempontra kiterjedő 
tájékoztatás nélkül, nem a 
valós városi érdekek men-
tén születik majd végered-
mény, másrészt az önkor-
mányzatnak jogosítványa 
van arra, hogy döntsön, 
arra lett megválasztva, 
hogy a város érdekeit véd-
je. Sibak András a volt 
szülészet-nőgyógyászat 
épületéből tervezett gyer-
mekorvosi rendelők el-
képzelését is aggályosnak 
tartja. Úgy fogalmazott, 
amikor szakrendelések 
szűnnek meg, orvoshiány 
van, amikor azt keressük, 
hogy melyik privát szak-
rendelőbe jelentkezzünk 
be, ez egy hibás lépés le-
het. – Tapolca sokat tett 
azért, hogy a városnak 
jó egészségügyi ellátása 

legyen, amiből aztán az 
utóbbi időszakban nagyon 
sokat veszített. Most végig 
kellene gondolni azt, hogy 
a helyi egészségügy érde-
kében mi az a hasznosítá-
si mód, ami a legjobb. Ez 
pedig mélyebb átgondo-
lást, egyeztetést igényel. 
A városi strand régi, rossz 
állapotú nagymedencéjé-
nek tervezett újjáépítését 
is kritikai górcső alá vette 
a DK-s képviselő. Szerinte 
már vannak olyan techno-
lógiák, amelyek lehetővé 

teszik annak felújítását, 
meg kell vizsgálni tüze-
tesen ennek lehetőségeit, 
nem kell azonnal a költ-
séges újjáépítésben gon-
dolkodni. Ugyanakkor 
fedett medencében ér-
demesebb lenne gondol-
kodni, amelyre jó mobil 
megoldások vannak már- 
vélekedett.... A tudósítás 
Hrabovszki László bada-
csonytomaji ügyekkel fog-
lalkozó tájékoztatóját  a 
tapolcaimédia.hu oldalon 
olvashatják. /tl/

Tapolcai és badacsonyi ügyekben fogalmazta meg kritikáit a DK

Sibak András (balról) és Hrabovszki László        Fotó: tl
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... Folytatás a címoldalról... 
Úgy gondolom, ezeket a 
célokat többségében si-
került megvalósítanotok. 
Kívánom nektek, hogy 
váljanak valóra álmaitok, 
amihez nagyon fontos, 
hogy ismerjétek önmaga-
tokat. Bízom abban, hogy 
a Batsányi gimnáziumban 
eltöltött évek alatt megis-
mertétek a bennetek rejlő 
tehetséget, az embert, és 
tudtok majd eszerint telje-
síteni az érettségi vizsgán, 
a jövőben az iskola falain 
kívül, a nagybetűs életben 
is- hangsúlyozta az intéz-
mény vezetője. Dobó Zol-
tán polgármester arra mu-
tatott rá, hogy az elmúlt 
években számos rendkí-
vüli dolog történt, amely 
a gimnazistákra is hatással 
volt, de mégis eljutottak a 
cél közelébe. – A nehézsé-
gek ellenére nektek teljesí-
teni kellett, de szerencsére 
nem maradtatok egyedül 
a gondok közepette sem. 
A család, az iskola, tanára-
itok egy jó cél érdekében 
fogtak össze,  hogy érett-

séget nyerjetek vagy érett-
ségizhessetek-fogalmazott 
Dobó Zoltán, aki arra a 
kérte a végzős tanulókat, 
hogy köszönjék meg szü-
leik áldozatvállalását, vált-
sák valóra álmaikat és vele 
szüleik álmát, a gyermek 

boldogságát, boldogulá-
sát. Az ünnepi beszédeket 
követően, a batsányis gim-
náziumi éveket jelképező 
szalag elsőként Csizma-
zia Zsuzsanna és Havasi 
Gábor osztályfőnökökre, 
majd általuk a tanulók 

ünneplőire is felkerült. A 
helyi gimnázium idei sza-
lagavatóját a két végzős 
osztály tanulóinak elegáns 
báli táncai zárták, amelyet 
Buzás Balázs, a Batsányi 
Táncegyüttes karvezetője 
tanított be. /tl/

Szép báli táncokkal zárult az idei szalagavató

A végzősök szépen koreografált, elegáns báli táncai mindenkit elvarázsoltak Fotó: tl

GRAFOLÓGUS

Ha belső kontrollos 
vagy, akkor tudato-
san cselekszel és élsz, 
hiszen tisztában vagy 
vele, hogy bármi, amit 
teszel az hatással lesz 
az életedre. Jobban is-
mered magadat, tudod 
mi jó neked. A prob-
lémáidra nem kívülről 
várod a segítséget, ha-
nem te magad igyekszel 
megoldani őket. Általá-
ban nem bújsz ki a fe-
lelősség alól, hisz már 
alapvetően is meggon-
doltabban állsz min-
denhez és vállalod tet-
teid következményét. 
Jobb az önértékelésed, 
mint egy külső kontrol-
los személynek és nem 
érdekel annyira mások 
rólad alkotott vélemé-
nye. Ha ilyen vagy, ak-
kor jobban tudsz élni 
a számodra kínálkozó 
lehetőségekkel, nem 
függsz másoktól, és 
önálló gondolkodás, 
cselekvés jellemez. Ez-
zel együtt viszont lehet, 
hogy túlszabályozod 
magad, rugalmatlan 
leszel, nem fogadod 
el mások véleményét, 
makaccsá és meggyőz-
hetetlenné is válhatsz. 
Sok külső kontrollos 
emberben évek, évtize-
dek alatt - után - kezd 
kibontakozni a felisme-
rés, hogy addig mások 
véleményére adva, má-
soktól függve, mennyi-
re nem önazonos életet 
élt. Számára innét indul 
az igazi ÉLET.

GOSZTOLA 
BRIGITTA

Hivatali dolgozók, érintett 
városi cégek képviselői, a 
kivitelező szakemberei, 
önkormányzati képvise-
lők járták be a Malom-tó 
egyes részeit.  A terület-
bejárás okáról és tapasz-
talatairól Dobó Zoltán 
polgármester tájékoztatta 
a Tapolcai Médiát.

– Az alsó- és felső-tó körül 
is megújul hamarosan a tér-
burkolat, a munkák tech-
nikai részleteit beszéltük 
most át. A szakemberek a 
beruházás során új, egye-
nes felületű járófelülete-
ket hoznak létre úgy, hogy 
közben a tópart fáit érin-
tetlenül hagyják, azok nem 
sérülhetnek. Mindenkép-
pen esztétikai és minőségi 
ugrást várunk a végered-
ménytől- mondta el érdek-
lődésünkre a város polgár-
mestere. Megtudtuk, mivel 
a munkálatok elkezdése 

nem tűr halasztást, az akár 
már a jövő héten elindul-
hat. A munkaterület kiala-
kítása, a munkálatok min-
den valószínűség szerint 
meghiúsítják, illetve átírják 
majd a március 15-i ünnep-
ségek Panteon falnál zajló 
hagyományos, nagyobb 
nyilvánosság előtt zajló 
koszorúzási ceremóniáit. 
Ugyanakkor a tópart egyes 
részei továbbra is látogat-
hatók lesznek a lakosság és 
a város vendégei számára, 
ahogy a vendéglátóipari 
helyek megközelítése is za-
vartalan lesz.  A nettó 53 
millió forintba kerülő beru-
házás Dobó Zoltán szerint 
kedvező bekerülési értékű, 
nagyjából a tavalyi árszin-
ten van. A  befejezést pedig 
valamikor április végére, 
május elejére, a Tapolcai 
Tavasz Fesztivál időszakára 
valószínűsíti a polgármes-
ter. /Töreky L./

Helyszíni szemle a tóparton

Azóta már a munkálatok is megkezdődtek           Fotó: tl

400 méter hosszú, egy 
méter szélességű járda-
szakasz építése kezdő-
dött a napokban. 

Puskás Ákos alpolgár-
mester érdeklődésünk-
re elmondta, hogy régi 
keletű és jogos lakossági 
igény a Strand úti jár-
da. Jelentősége, hogy a 
Dobó lakótelep irányából 
a közeli gyárba, a városi 
sporttelep irányába vagy 
a városi termálstrandra 
igyekvő fiataloknak és 
felnőtteknek ne a sze-
mélyautók és tehergép-
járművek által használt, 

időnként forgalmas úton 
kelljen közlekedniük. A 
járdaszakasz közvilágí-

tását napelemes kültéri 
lámpák kiépítésével old-
ják meg. /tl/

Megvilágított járda épül a Strand út mellett

A város polgármestere a kivitelezővel egyeztet   Fotó: tl

Olajos Károly
hajdani elnök 
tiszteletére merülnek
a víz világnapján.

A közelmúltban elhunyt 
Olajos Károlyra, a Vesz-
prém Megyei Búvárklub 
elnökére is emlékeznek 
merülésükkel a víz világ-
napja alkalmából, március 18-án, a Malom-tónál a klub 
tagjai. Szabadka Andrea, a megyei búvárklub tagja arról 
tájékoztatta a Tapolcai Médiát, hogy folytatják az éven-
kénti rendszeres tótisztítást. - Részben Olajos Károly 
tiszteletére, részben a víz világnapja alkalmából, nem 
utolsó sorban pedig a Malom-tó szeretete miatt folytat-
juk a hagyományt- írta. A búvárklub a Balaton-felvidé-
ki Vízitársulat engedélyét is megkapta már. A merülésre 
március 18-án, délelőtt 10 órától kerül sor. A búvárok 
feladata a tó kitakarítása, a meder átvizsgálása és az élő-
világ megfigyelése lesz- tudtuk meg. /Töreky L./

A forrást a TOP-7.1.1-16-H-014-1 azonosítószámú, „Épí-
tett és Szabadtéri terek infrastrukturális fejlesztése, esz-
közbeszerzés” című vissza nem térítendő, 100%-os inten-
zitású, CLLD-Közösen Tapolcáért pályázat biztosítja.
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Március idusa közeledté-
vel, a 175 esztendővel ez-
előtti márciusunk meg-
ünneplésére készülünk. 
Dallal, verssel, koszorú-
val, emlékbeszédekkel, 
lobogósan, kokárdásan 
idézzük majd e már 
jócskán csak távoli, de 
fényéből nem vesztő for-
radalmunkat és szabad-
ságharcunkat. Megemle-
getjük majd az akkor élt, 
régi tapolcaiakat is, akik 
tudták, hogy mi a teen-
dő, ha már tenni kellett. 
S ez az 1848. évi tavasz 
ilyen időket hozott.

Három a magyar igazság! 
– mondták már a régi ma-
gyarok is: S egy a ráadás! 
Ilyenképpen hát akkor 
három a tapolcai igazság 
is, aztán ott még a ráadás, 
amely itt és most kettő. 
Mert öten voltak. Már-
mint Kossuth Lajos ta-
polcai kapitányai. A sok-
szor méltatott Miltényi 
József és Török Flóris, a 
nagyritkán emlegetett 
Kováts József és Redl Jó-
zsef kapitányok, valamint 
a szinte sosem említett 
Csontos Károly honvéd 
százados. A szabadság-
harc ideje alatt a tapolcai 
„piharcztéren” (vagyis a 
piactéren, ahogy az idő 
szerint a főteret jegyez-
ték) háromszor perdült 

meg nagyhangon a kato-
nai toborzódob, először 
1848 októberében, aztán 
decemberben, majd 1849 
június végén. A három 
újoncozás során legalább 
115 tapolcai legényről 
és férfiemberről tudjuk, 
hogy beöltözködött vala-
melyik honvédzászlóalj, 
vagy huszárezred, ille-
tőleg valamely honvéd 
tüzérüteg sorozott újon-
cának, netán önkénte-
sének. Nem csekélység 
e regrutalétszám, súlyát 

úgy érezhetjük igazán, ha 
idegondoljuk városunk 
azidőtti összlélekszámát, 
amely mindenkistől ki-
csivel több, mint 3300 
tapolcai lelket számlált. 
Még katonapapot is állí-
tott egyet „Tapolcza Sza-
bad Mezővárosa”, miután 
önként egyenruhát húzott 
a tapolcai rabbi, Neuhaus 
Ábrahám is, s lett a hon-
védsereg tízezernyi 
„mózeshitű gárdistának” 
mondott zsidó honvéd-
je összesen három tábori 
hadilelkészének egyike. 
A „Tapolczai Száztizen-
ötök” közé számítjuk az 
öt századosunkat is, akik 
jóegynéhány honvéd-
csapat kötelékében, több 
hadszíntéren és számos 
csatamezőn megfordul-
tak 1848/49 folyamán. 
Ha kapitányainkat a fenti 
sorrendben vesszük, ak-
kor Miltényi Józsefé az 
elsőség. Akkor tavasszal a 
27 éves fiatal ügyvéd for-
radalmi lelkesedésében a 
nevét épp frissen magya-
rosította Miltenbergerről, 
s az első dobszókor beállt 
a zászló és a fegyver alá, 
először a tolnai mozgó 
nemzetőrséghez. Itt júli-
usban már főhadnagy volt 
és csapatával harcban állt 
a délvidéki hadműveletek 
forgatagában. December-
ben áthelyezték a tolna-

baranyai önkéntes nem-
zetőr lovasosztályba, 1849 
áprilistól pedig alakulata 
már a 7. (Reuss-Köstritz 
hercege) huszárezred volt, 
amelyet a kortárs katonai 
szólás-mondásokban csak 
„Rác-Krisztus” huszárok-
nak tituláltak. Miltényi 
végig a déli hadművele-
tekben csatázott, összesen 
14 ütközetben vett részt. 
Az utolsó csatáját Perczel 
Mór tábornok parancs-
noksága alatt 1849. június 
7-én vívta a Pétervárad-

vidéki Káty falu mellett, 
amely során olyan súlyos 
sebet szerzett, hogy a sza-
badságharc végéig már 
nem épült fel. A levere-
tést követően a császári, 
királyi hadbíróság elítélte, 
büntetése letelte után az-
tán Tapolcán telepedett le 
és nálunk élte le a hátralé-
vő életét. A Kossuth Lajos 
utca 28. számú házban élt, 
ügyvédként dolgozott a 
hétköznapokon, csobánci 
szőlőbirtokosként tény-
kedett a szabadidejében. 
A keszi hegyoldalban álló 
és lakrésszel épült bor-
házánál egy alkalommal 
dolga akadt az utolsónak 
mondott bakonyi betyár-
ral, a Savanyú Jóskával 
is. Nem volt nagy ügy, 
nyilván jó hangulatban 
vonult a banda az estben 
a Bakony felé és csak úgy 
bedurrantottak egyet pus-
kával a Miltényi présház 
ablakába. Senkinek nem 
történt baja, a kapitány 
amúgy meg szokva volt az 
efféle neszezéshez még if-
jabb életidejéből. Az idő-
södő kapitány a korához 
képest aktív résztvevője a 
korabeli közéletnek. Már 
alapításától, 1867-től tagja 
volt a Zala Megyei Hon-
védegyletnek, Tapolcán 
pedig az egyik támogató-
ja, intézményi könyvtár-
gyarapítója a felső népis-
kolának, a későbbi polgári 
fiúiskolának (ma: Dr. So-
mogyi József Idősek Ott-
hona). 1909 decemberéig 
élt, nyolcvannyolc éves 
korában hunyt el.
Török Flóris kapitányunk, 
Török Antal tapolcai ta-
nító 1825-ös születésű 
fia korán távozott itthon-
ról. 18 éves korában már 
önkéntes katona volt a 
császári, királyi 32. „Es-
tei Ferdinánd” sorhadi 
gyalogezred III. zászló-
aljában, ahol 1848 ta-
vaszán őrmesteri rend-
fokozatot viselt. Ez a 
zászlóalj a forradalom 
oldalára állt, és a szabad-
ságharc kibontakozása-
kor őket is a délvidéki 
harctérre irányították. 
Flórisunk szeptemberben 
a pesti 14. honvédzász-
lóaljhoz lett áthelyezve, 
egyúttal megkapta a hon-
véd hadnagyi gallérvoná-
sait és csapatával Jellasics 
ellen hadakozott az ősz 
folyamán. A főhadnagyi 
előléptetése megint új he-
lyen érte, 1849 januárjá-
tól Perczel Mór tábornok 
segédtisztje a Közép-Ti-
szai Hadseregnél. Június-

ban a Tokajnál táborozó 
97. honvédzászlóaljhoz 
vezényelték. A harmadik, 
azaz századosi arany gal-
lérvonást Cegléden kapta 
meg július elején, ami-
kor meg már a 39. „Dom 

Miguel” gyalogezred IV. 
zászlóaljának a tisztje, 
immár a szabadságharc 
leverésének idejéig. Az 
eztán jövő években nem 
tért vissza szülőváro-
sába. Idővel Pesten vál-
lalt hivatalnoki munkát 

adóhivatali végrehajtó-
ként, pályafutása csúcsán 
1870-ben fővárosi rend-
őr alkapitányként szol-
gált, egészen 1878-ban 
bekövetkezett haláláig. 
Egy szempontból hal-
hatatlan életművet al-
kotott. Ő az egyik ala-
pítója Erzsébetfalvának, 
a mai Pesterzsébetnek, 
ezen kívül az itteni első 
iskola megálmodója és 
építtetője volt. Érdeme-
it az utókor sem feledte. 
Pesterzsébet egyik főbb 
utcája máig a Török Fló-
ris utca. 1848/49-es ta-
polcai honvédtisztjeink 
közül három személynek 
maradt fenn napjainkig a 
nyugvóhelye. Egyikük a 
fentebb laudált Miltényi 
kapitány, s ugyanitt a 
Régi temetőben Ondrey 
Pál önkéntes honvéd 
hadnagy, városbíró a má-
sik, a harmadik meglévő 
ilyen pedig a pesterzsébe-
ti temetőben Török Flóris 
százados sírja, amelyet 
mindmáig szép rendben 
tart a jelenkor kegyelete 
(is). A tapolcai kapitánya-
ink közül egyedül őróla 
maradt fenn fotográfia.
...Folytatás a következő 
lapszámban...

Hangodi László
történész-főmuzeológus

KOSSUTH TAPOLCAI HONVÉDKAPITÁNYAI 1848/49 (1. rész) 175 éve történt

Miltényi József kapitány egykori háza napjainkban a Kos-
suth utca és a Móricz Zsigmond utca kereszteződésében

Török Flóris kapitány Tapolca

Kokárda



6    TAP     LCAI ÚJSÁG KRÓNIKA 2023. március 10.

64 méteren javították ki 
a diszeli temető kerítését

Befejezte a diszeli teme-
tő drótkerítésének javí-
tását a város közterüle-
teinek karbantartásáért 
felelős Cselle-Ház Kft.- 
tájékoztatta lapunkat a 
város alpolgármestere.

Pass Sándor elmondta, a 
helyi lakosság irányából 
érkezett nemrégiben az 
igény a javításra. A pa-
naszosok szerint, a régi, 
mára több helyen rossz 
állapotba került kerí-

tésen keresztül vadak 
járnak be a temetőbe és 
megdézsmálják a sírok-
ra frissen kitett virágo-
kat. Ködbaum József,  a 
Cselle-Ház Kft. műszaki 
igazgatója arról tájékoz-
tatott, hogy 64 méter 
hosszúságban, 1,5 méte-
res magasságú új kerítést 
építettek ki a helyszínen, 
amely közel kétnapos 
munkát jelentett a kivite-
lezésben résztvevő mun-
katársaknak./tl, fotó: h.f./

Megújult a kerítés, hogy a vadak ne járhassanak be

A legutóbbi nyilvá-
nos képviselő-testületi 
ülésen bemutatkozott 
Szoboszlai Tibor rend-
őr ezredes, a város új 
rendőrkapitánya, aki ki-
egyensúlyozott és szél-
sőségektől mentes köz-
rendet és közbiztonságot 
ígért Tapolcán és az ille-
tékességi területhez tar-
tozó 54 község területén.

Amint arról korábban 
már hírt adtunk, Loránd 
György lemondása után, 
a helyi kapitányságvezetői 
posztra Szoboszlai Tibort 
nevezték ki, aki mintegy 
10 éven keresztül az aj-
kai kapitányságot vezette. 
A rendőrtiszt elmondta, 
gyermekkorát  Uzsán töl-
tötte, de házasságát köve-
tően már tapolcai lakos 
lett és az a mai napig így 
van. Tapolcáról járt be az 
elmúlt években az ajkai ka-

pitányságra is, úgy fogal-
mazott, “nem távolodott el 
a várostól, jól ismeri a he-
lyi viszonyokat”. Rendőri 
pályáját 1990-ben a Tapol-
cai Rendőrkapitányságon 
kezdte, tíz év után Vesz-
prémbe vezette a hivatása, 
ahonnan 2007-ben újra 
visszatért Tapolcára, akkor 
a bűnügyi osztály vezeté-
sével bízták meg felettesei. 
2013-ban kapta a felkérést, 
hogy vállalja el az ajkai ka-
pitányság vezetését, öt éves 
megbízatását újabb öt évre 
meghosszabbítva szolgál-
ta ezt követően Ajka és 
környéke közbiztonságát. 
Szoboszlai Tibor a tapol-
cai önkormányzati testület 
tagjai előtt hangsúlyozta, 
hogy a tapolcai kapitány-
ság illetékességi területén, 
54 településen “igyekszik 
majd kollégáival biztosí-
tani a kiegyensúlyozott és 
szélsőségektől mentes köz-

rendet és közbiztonságot”. 
–Reggeltől estig, nap mint 
nap ezen fogunk dolgozni, 
remélhetőleg az önök és 
a városba látogatók meg-
elégedésre- fogalmazott. 
Dobó Zoltán polgármester 
a város nevében kívánt jó 
és hatékony munkát, bízva 
abban, hogy a város és a 
kapitányság közötti eddigi 
jó kapcsolat folytatódik. /
Töreky L./

Bemutatkozott az új rendőrkapitány

Elhunyt Pokorádi Sándor, a Pelion 
szálloda hajdani igazgatója
Pokorádi Sándor 
súlyos betegség 
következtében, 
február 24-én el-
hunyt- közölte a 
gyászhírt a turiz-
mus.com hírpor-
tál.

Az ismert szál-
lodaipari szak-
ember a 2003-as 
nyitástól, egé-
szen 2013-ig, 10 
éven keresztül 
állt a tapolcai 
hotel élén, 2014-
ben Tapolca Városért kitüntetésben részesült. 
“…Pokorádi Sándor 1970-ben, diákként kezdte 
szállodai pályafutását a Duna InterContinental 
(ma Budapest Marriott) Hotelben, mint bell boy. 
Később a Hotel Forum (ma InterContinental 
Budapest) recepciójára került, ahol végül főpor-
tásként fogadhatta a vendégeket. Szakmai karri-
erjének következő állomása a Budapest Hilton 
volt, ahol a director of operations posztot töltöt-
te be. Innen már a Hunguest Hotelshez vezetett 
az útja. Több szállodát is igazgatott, így a Hotel 
Peliont Tapolcán, a Hotel Maronit Sopronban, 
valamint a Hotel Heliost és Panorámát Hévízen. 
Nyugállományba vonulása után is aktívan részt 
vett a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 
szakmai munkájában. A súlyos betegség követ-
keztében, életének 70. évében elhunyt Pokorádi 
Sándortól szűk családi körben vesznek végső bú-
csút.” 

2023. január elsejétől 
a korábbi MH Bakony 
Harckiképző Központ, az 
MH Böszörményi Géza 
Csapatgyakorlótér Pa-
rancsnokság néven foly-
tatja a munkát. A kiképző 
központ feladatairól, ez 
évi munkatervéről, köz-
tük a nemzetközi katonai 
gyakorlatok idejéről és az 
azokkal kapcsolatos tud-
nivalókról tájékoztatta az 
érintett települések pol-
gármestereit, képviselőit, 
gazdasági- és rendvédel-
mi szervezetek illetéke-
seit Nagy László alezre-
des, bázisparancsnok az 
újdörögdi bázis 3-as épü-
letében. 

Elhangzott, március 20-
27. között, március 31-áp-
rilis 6, április 11-14, április 
17-30., május 2-6. május 
7-12. és május 19-26. kö-
zött zajlanak majd az első 
félév katonai kiképzései, 
amelyek különféle erős-
ségi zajhatásokkal járnak 
majd, attól függően, hogy 
éleslövészet, illetve repü-
lési gyakorlatok szerepel-
nek-e az adott kiképzések 
programjában. Május 2-6. 
között jelentős zajhatást, 
alacsonyan szálló repülő-
ket, repülési gyakorlatokat 
tapasztalhatunk az érintett 
területek közelében, 12-
16. között a Magyar Hon-
védség 2023. évi sportren-
dezvényét szervezik meg, 
amely közepes és nagy 
űrméretű fegyverek hasz-

nálatával, éleslövészettel, 
folyamatos és nagy zajjal 
járó katonai jelenléttel jár 
majd. Július 10-25. között 
a MOONSTAR 2023 tar-
talékos gyakorlat szintén 
intenzívebb járműmozgást 
jelent, lövészajjal, egyes 
helyeken jelentősebb zaj-
hatással, jelentős katonai 
jelenléttel. Október 2-20. 
között asz EDA HTIC 
2023 nemzetközi gyakor-
lat során számíthatunk 
repülőgépek átrepülésére 
és a kiképzéssel együtt járó 
zajhatásokra.  Október 15-
20. között a CBREN SaaS 
nemzetközi gyakorlat már 
kevesebb zajjal jár majd, 
hiszen repülések nem lesz-
nek és vaklőszer alkalma-
zásával történik a kiképzés. 
November 4-én a a VIII. 
Raid of the Champions 
Rallye civil motorsport 
program okoz jelentős 
járműmozgást és közepes 

zajhatást- hangzott el a 
tájékoztatón. November 
5-10.  között a CBRN SaaS 
nemzetközi gyakorlattal 
zárul az idei nagy inten-
zitású rendezvények sora, 
amely személy és jármű-
mozgással, folyamatos ka-
tonai jelenléttel, vaklőszer 
használatával, de alacsony 
zajhatással jár majd. Nagy 
László alezredes tájékoz-
tatójában a bázis és a lőtér 
már megvalósult és terve-
zett fejlesztéséről, illetve a 
környezetvédelmi szem-
pontok figyelembevételé-
ről is beszélt. Elhangzott, 
2023 első félévében terve-
zik megvalósítani a rom-
város rekonstrukciójának 
előkészítését, a műszaki 
zárás-nyitás pálya és a 
helyiségharc pálya közbe-
szerzési eljárásait, a bázis 
teljes, ütemterv szerin-
ti  rekonstrukcióját. /Írás, 
fotó:Töreky L./

Tájékoztatott idei terveiről a kiképző bázis

Szoboszlai Tibor   Fotó: tl

A romváros tervezett rekonstrukciója is szóba került
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Országos csúcs született a II. Ultrappolcán
A Tapolcai Trappolók 
Egyesület második alka-
lommal rendezte meg az 
Ultrappolca elnevezésű 
futóversenyt, mely egy-
ben a hatórás magyar or-
szágos ultrafutó-bajnok-
ság is volt.

Több mint 170 versenyző 
nevezett a megmérettetés-
re, ahol több kategóriában 
és távon is bajnokot avat-
tak. A női kategóriában új 
országos csúcs született, 
Garai Ágnes Szonja 400 
méterrel megjavította a 
korábbi, 10 éves rekordot, 
így mostantól ő a csúcs-
tartó. A férfiaknál Beda 
Szabolcs győzött. „-Hogy 
milyen volt az esemény, 
azt a versenyzők döntik el, 
és szerencsére csak pozitív 
visszajelzéseket kaptunk 
– mondta Földesi József 
főszervező – Mindenki 
maximálisan elégedett 
volt mindennel, ami nagy-
ban köszönhető a Tapolcai 
Polgárőr Egyesület tagjai-
nak, de emellett az időjá-
rás is kedvezően alakult. 
Száznyolcvan induló volt, 
hét különböző országból 
jöttek sportolók és a kül-
földiek is elismerően nyi-
latkoztak. A pálya gyors 
volt, éles fordítók nélkül, 
nem véletlen, hogy remek 
eredmények születtek 

mind a női, mind a férfi 
kategóriában. Garai Ág-
nes Szonja elképesztően 
teljesített, megdöntötte a 
magyar női rekordot, így 
a futó eredménye mellett 
Tapolca neve is bekerült 
a futók nagy történelem-
könyvébe. Beda Szabolcs 
élvezte a versenyt, elmon-
dása alapján ez volt az 
egyik legjobb futása. A 
Trappolók is szépen telje-
sítettek, szinte majdnem 
mindenki egyéni csúccsal 
zárta a versenyt, büszke 
vagyok a csapatomra. A 6 

órás OB-n az első 10-ben, 
nemenként 3 női (Nagy 
Hajnalka 4., Karayné 
Jokesz Gabriella 5., Szi-
Márton Ildikó 6.) és 3 férfi 
(Szennyai Dorián 2., Nagy 
Miklós 8., Horváth Miklós 
10.) futónk végzett.” A hat-
órás magyar bajnoksággal 
párhuzamosan, ugyancsak 
Tapolcán rendezték az 50 
kilométeres Runion Ult-
rafutó Kupa második ál-
lomását is, ahol a nők me-
zőnyében Balogh Szabina 
a 4., Kenyeres Ibolya a 7. 
helyen ért célba. /hg/

Szennyai Dorián 2. lett a 6 órás ultrafutáson Fotó: h.felv

A Tapolca Brazil Jiu – Jitsu 
csapat egyre több verse-
nyen méreti meg magát, 
melyeken szép eredménye-
ket érnek el.

„-Legutóbb a Tatamy 4 
Grappling versenyén vet-
tünk részt Csehország Brno 
városában. – kezdi beszámo-
lóját Németh Lajos a csapat 
edzője. -Rendkívül színvo-
nalas volt a versenyszervezés 
és a mezőny is kiemelkedő-
en jó volt. A csapatból Sajcz 
Kálmán Miksa és én mé-
rettem meg magam. Miksa 
második lett a színes öve-
sek között, nekem GI-ben 
negyedik helyezést sikerült 
elérni, No GI-ben sajnos ki-
estem. A versenyből renge-

teget tanultunk és reméljük 
ezeket a tapasztalatokat a 
jövőben kamatoztatni is 
tudjuk. Töretlen lendülettel 
készülünk a következő meg-
mérettetésekre és edzünk 
keményen tovább.” – tájé-
koztatott a tréner. /hg/

Ezüsttel tértek haza a Jiu-Jitsusok

Sajcz Kálmán Miksa balról 
trénerével      Fotó: helysz.f.

A Tapolcai Sport Akadé-
mia SE atlétái az év ele-
jén, a VSD fedett pályás 
U20, U18, U16 és U14 
versenyén mérették meg 
magukat.

Leány ötösugrásban az 
U14-es korcsoportban, 
Szabó Emili Gréta egyé-
ni legjobb eredményét 
elérve 1. helyen, Enyingi 
Léna szintén egyéni csúcs-
csal a 9. helyen végzett. 
Az U16-os korosztály-
ban Orbán Csenge egyé-
ni legjobb eredményével 
a 8. helyen zárta a ver-
senyt. Fiú ötösugrásban, 
az U16-os korcsoportban, 
Enyingi Donát egyéni leg-
jobb eredményét elérve 1. 
helyen végzett. Az U18-
as korcsoportban, Orbán 
Csanád távolugrásban, 
fedett pályás egyéni leg-

jobbján javítva, a dobogó 
2. fokára állhatott fel, míg 
Bakler Zita hármasugrás-
ban ért el egyéni csúcsot, 
amely szintén a dobogó 2. 
helyére volt elég.  /hg/

Egyéni csúcsokat döntöttek 

Enyingi Donát a dobogó 
legfelső fokán        Fotó: h.f.

A Veszprémi Sportuszo-
dában 15 egyesület, 224 
sportolója különböző 
korcsoportokban állt rajt-
hoz a Balatoni Cápa Cik-
luszáró Úszóversenyen.

Az úszók számára az utol-
só lehetőség volt, hogy 
javítsanak helyezésükön 
a Magyar Úszó Szövetség 
éves ranglistáján, illet-
ve, hogy arany-, ezüst-, 
bronzjelvényes szintidőket 
teljesítsenek. Két nap alatt 
több érmet is nyertek a ta-
polcai versenyzők. Német 
Emília Anna az egy évvel 
idősebbek közt 400, 200 
gyorson és 200 mellen bi-
zonyult a legjobbnak, 200 
háton 3. helyezést ért el. 
Sipos Amanda 100 mellen, 

100 gyorson nem talált le-
győzőre, 200 gyorson 2., 
400 gyorson és 200 mellen 
3. lett. A város legifjabb 
versenyzője Verebélyi Za-
lán aranyérmet nyert 100 
pillangón, 50 gyorson, 
100 háton, ezüstérmet 100 
gyorson. 2022-ben számos 
országos hazai, nemzetkö-
zi versenyről tértek haza 
a gyerekek különféle ér-
mekkel. Amandának 100 
gyorson, Zalánnak 100, 
200 háton, Emíliának 200, 
400, 800, 1500 gyorson 
és 400 vegyesen sikerült 
a legjobb, aranyjelvényes 
szintidőt megúsznia. Sike-
res év után még jobb idők, 
eredmények reményében 
várják a következő sze-
zont. /hg/

Eredményesek ifjú úszóink



8    TAP     LCAI ÚJSÁG SZÍNES 2023. március 10.

Király Emőke arany, Kör-
mendi Tamás pedig ezüst 
minősítéssel tért haza a 
napokban a Szombathelyi 
Bartók Béla Zeneiskola-
AMI zenei versenyéről.

A 21. alkalommal meg-
rendezett Sistrum Zenei 
Versenyre Román Iván ké-
szítette fel a hegedű kategó-
riában induló Emőkét, zon-
gorakísérője Király Emőke 
Mária volt. A tapolcai ze-
neiskolás a 6. osztályosok 

korosztályában, egy kötele-
ző és egy szabadon válasz-
tott mű előadásával  érte el 
a kiemelkedő eredményt. 
Körmendi Tamás ugyan-
ezen a versenyen szoprán 
furulyán játszott, a zsűri a 
produkciót ezüst minősítés-
sel jutalmazta. Tamás is egy 
kötelező és egy szabadon 
választott művel remekelt, 
a szombathelyi verseny-
re Haga Kálmán készítette 
fel- tájékoztatott a Tapolcai 
Járdányi Pál Zeneiskola.  /tl/

Arany és ezüst egy versenyen

Király Emőke és büszke tanára Román Iván Fotó: h.f.

Zsombi osztrák bajnoki övet szerzett
Tóth Zsombor, a Szilágyi 
Muaythai SE tapolcai 
harcosa Ausztriában lé-
pett a ringbe és elhozta 
a WMAC Weiz Open 
bajnoki övét.

Zsombor nagyon ke-
mény mezőnyben jutott 
el a döntőig, K1 szabály-
rendszerben. Egy oszt-
rák, majd egy szlovén 
ellenfelet is pontozással, 
végül a döntőben egy 
szlovák sportolót viszont 
KO- val tudott legyőz-
ni. A stájerországi ver-
senyt követően, Zsom-
bor és csapata, a Szilágyi 
Muaythai SE versenyzői 
díjat vehettek át Ajka 
Város Sportgáláján, ahol 
trénerüket, Szilágyi Ar-
noldot az év edzőjének 
választották. /hg/Tóth Zsombor Fotó: h.felv.




