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Épül és szépül a tér
BELVÁROS Április végére fejeződnek be a kivitelezési munkák

A héten befejezik a tér-
burkolást a Hősök terén, 
és várhatóan májusban 
hivatalosan is átadják a 
megszépített parkot. 

Mint azt korábban írtuk, Ta-
polca sikeresen pályázott a 
városközponti pihenőpark 
második ütemére és a Ma-
lom-tó zöldterületeinek fel-
újítására. A Balaton Fejlesz-
tési Tanácstól 16 millió 851 
ezer forint támogatást nyert 
a város projekt megvalósítá-
sára, amelyhez további 7 
millió 424 ezer forint saját 
erőt biztosít a költségvetés-
ből. Dobó Zoltán polgár-
mestertől megtudtuk, hogy a 
projekt kivitelezési munká-
latai még ebben a hónapban 
befejeződnek, az ünnepé-
lyes átadás májusban meg-
történik. 
Az első ütemben megkez-
dett növényültetések és pót-
lások folytatódnak, a kert-
berendezés pedig új padok-
kal, lócákkal, hulladékgyűj-
tővel, kerékpártárolóval és 
egy tájékoztató táblával egé-
szül ki. A beruházáshoz tar-

tozik a nyolcemeletes tár-
sasház és az autóbusz-állo-
mástól keletre eső üzletház 
közötti zöldfelület korszerű-
sítése is. Ez, az eddig kihasz-
nálatlan, elhanyagolt terület 
egy potenciális pihenőterü-
let, ami a kialakításra kerülő 

sétányrésszel, zöldfallal, új 
utcabútorokkal  megnyitja a 
teret a posta felé és minden 
bizonnyal hamar közkedvelt 
pihenőhellyé válik. 
A projekt tópartot érintő ré-
sze immár 2002. óta tart, a 
szépítés gyakorlatilag min-

den évben napirenden van a 
méltán népszerű területen. 
Pillanatnyilag három hely-
színt érint a felújítás, a Fő tér 
6-8. belső udvarát, a „Rom-
kertet” és a Batsányi János 
utcai, Malomtóra nyíló gya-
logos lejárót.                    (szj)

Nyitottunk a lakosság felé

Állásbörze a városban

Megnyitottuk a Tapolcai Új-
ság szerkesztőségét, és a Ta-
polcai Média Kft. ügyfél-
szolgálati irodáját a Deák 
Ferenc utca 21. szám alatt. A 
8 emeletes társasház föld-
szintjén várjuk önöket min-
den hétköznap 8.30 és 15.30 

között. Akciós lakossági ap-
róhirdetések, üzleti hirdető-
partnereinknek kedvező 
ajánlatok: megjelenés a Ta-
polcai Újságban, a Városi 
TV-ben, a képújságban! Ke-
ressen minket, érdeklődjön a 
helyszínen személyesen.

Állásbörzét rendezett a  
Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi 
Központja a közelmúltban 
a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban.

Az állásbörze a munkaügyi 
központ TÁMOP-os pro-
jektje keretében európai uni-
ós támogatással valósult 
meg, amellyel elsősorban a 
hátrányos helyzetű állás-
keresők foglalkoztatottságát 
segítik. Takács Szabolcs, 
Veszprém Megyei kormány-
ámegbízott elmondta, az eu-
rópai uniós támogatással 
megvalósuló projekt tapasz-
talatai, hogy a megye adott-
ságaihoz mérten nagy az 
időszakos foglalkoztatás. A 
nyári hónapokban csökken a 
munkanélküliek száma és 

reményei szerint a rendez-
vény elősegíti a tartós mun-
kavállalás lehetőségét is. Ta-
polca mellett még négy vá-
rosban (Balatonfüreden, Aj-
kán, Pápán és Veszprémben) 
tartottak, tartanak hasonló 
fórumot. A csarnokban 35 
munkaadó, mintegy 200 ál-
lást kínált az érdeklődőknek. 

Hanich Izabella, a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának 
igazgatóhelyettese ismertet-
te a régióra, városra jellemző 
adatokat- Eszerint ma Tapol-
cán 1165 regisztrált munka-
kereső van, ami a tavalyi év-
hez képest javuló tendenciát 
mutat.                               (hg)

VÁLASZTÁS

Rig Lajos 
a befutó

A szavazatok 99,13  szá-
zalékos feldolgozottságá-
nál a Rig Lajos, a Jobbik 
országgyűlési képviselő-
jelöltje állt az élen vasár-
nap este, így a Vona Gá-
bor vezette párt nagy 
eséllyel megszerezte első 
egyéni parlamenti man-
dátumát. 

Az előzetes várakozásoknak 
megfelelően a parlamenti 
mandátumért zajló verseny 
három jelölt között dőlt el, a 
kormánypárt jelöltje Feny-
vesi Zoltán, az MSZP és a 
DK által indított Pad Fe-
renc, illetve a jobbikos Rig 
Lajos volt a legesélyesebb. A 
szavazatok összeszámolása 
igazolta a mindezt, a többiek 
(22 jelölt) szinte alig kaptak 
voksot.  Hármójukon kívül 
egy százalék fölötti ered-
ményt csak az LMP-s Sallee 
Barbara ért el, aki 2,05 szá-
zalékával a negyedik helyen 
zárta a választást.
(Folytatás a 2-es oldalon 
Rig Lajos nyert címmel) (szj)

A munkálatok nagyobb része már elkészült a Hősök terén            Fotó: Szijártó János

Sok érdeklődőt vonzott az állásbörze       Fotó: Havasi G.

Szerkesztőségünk, ügyfélszolgálati irodánk a Deák Fe-
renc utca 21-ben várja önöket minden hétköznap



Rig Lajos nyert
VÁLASZTÁS A Jobbik első egyéni mandátuma
Történelmi győzelemnek 
minősítette a választási 
eredményt Vona Gábor 
vasárnap este Tapolcán.

A Jobbik elnöke úgy vélte, 
hogy ez nemcsak a térség, de 
az egész ország szempont-
jából is jelentős, hiszen im-
már nemcsak kormányváltó 
hangulat, hanem kormány-
váltó erő is van Magyar-
országon. Hozzátette,  elő-
ször nyert egyéni mandá-
tumot olyan párt, amely nem 
volt részese az elsikkasztott 
rendszerváltásnak. - Ma el-
bukott az arrogancia és a 
korrupció. A magyar embe-
reknek elege lett a félelem-
keltésre és zsarolásra épített 
rendszerből - hangsúlyozta. 

A "dobogósok":
Rig Lajos: 
10 ezer 354 voks - 35.27 %
Fenyvesi Zoltán: 
10 ezer 93 voks - 34.38 %
Pad Ferenc:
7 712 voks - 26.27 %

A tapolcai Gösser sörözőben 
tartott tájékoztatón Rig La-
jos a családjának és minden 
segítőjének, támogatójának 
megköszönte a kampányban 
nyújtott segítséget. Dobó 
Zoltán Tapolca jobbikos 

Posztumusz díszpolgári 
címet adományozott az 
önkormányzat dr. Nádo-
ri László professzornak 
a Város Napján, aki 
2002-ben választotta 
Tapolcát állandó lakhe-
lyéül. Az akkori város-
vezetés örömmel fogad-
ta a neves professzor 
érkezését, aki azonnal 
bekapcsolódott a közé-
letbe. Külső bizottsági 
tagként is számítottak a 
munkájára. Élete során 
több könyve, cikke 
jelent meg, köztük a már 
4. kiadást megért Az ed-
zés elmélete és mód-
szertana című kötete, 
mellyel a biológiatudo-
mány kandidátusa tudo-
mányos fokozatot sze-
rezte meg. Ezt a munká-
ját ma is használják az 
egyetemeken a hallga-
tók. A Magyar Olimpiai 
Bizottság titkára volt. 
Két cikluson át ország-
gyűlési képviselőként is 
dolgozott, az Ország-
gyűlés oktatási, tudo-
mányos, ifjúsági és 
sportbizottságában, a 
felsőoktatási és az Euró-
pai Unióhoz való csatla-
kozással foglalkozó al-
bizottságok tagjaként, a 
sport albizottság elnö-
keként. Tapolcára köl-
tözve is fontos volt szá-
mára az ifjúság sport 
iránti szeretetének erő-
sítése. Előadásokat tar-
tott, vetélkedőket szer-
vezett s küzdött azért, 
hogy a városban a moz-
gásra minél több lehető-
ség adódjon. Örökös vá-
gya egy tanuszoda létre-
hozása volt, amely nem 
csak a helyi, de a körzet-
hez tartozó települések 
részére is biztosíthatná 
az úszásoktatást. Mun-
kássága elismeréséért: 
Szent-Györgyi Albert 
díjat,  Sporttudományos 
Világtanács díjat, Tapol-
ca sportjáért díjat ka-
pott. 
A kitüntetést a pro-
fesszor özvegye, Nádori 
Mariann vette át a már-
cius végén tartott város-
napi ünnepségen.     (szj)

Játszóházat nyitottak Tapolcán
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Vona Gábor, Rig Lajos és Dobó Zoltán a vasárnap es-
te, a szavazatok összeszámolása után. A Jobbik első 
egyéni mandátumát szerezte meg     Fotó: Szijártó János

polgármestere szintén kö-
szönetet mondott a segítők-
nek, de a szavazóknak is, 
akik Rig Lajost választot-
ták.
Tapolcán a Jobbik jelöltje 
kapta a legtöbb szavazatot, 
Sümegen a Fidesz, míg Aj-
kán a szocialisták jelöltje. 
Végleges eredmény  csütör-
tökre várható , mivel addigra 
számlálják össze a külkép-
viseleteken leadott szavaza-
tokat és az átjelentkezéssel 
szavazók voksait. 
Rig Lajos lapunk kérdésére 
elmondta, nagyon boldog, 

hogy az országgyűlésben 
képviselheti a lakosság 
érdekeit. - Csak a köszönet 
hangján szólhatok minden-
kihez, aki bizalmat szava-
zott nekem, a durva lejárató 
kampány ellenére is. A ka-
pott bizalmat tisztességgel, 
becsülettel meghálálom és 
minden törvényes eszközt 
felhasználok annak érdeké-
ben, hogy a tapolcaiak és a 
térségben élők boldogulását 
elősegítsem - fejtette érdek-
lődésünkre a tapolcai alpol-
gármester, aki immár parla-
menti képviselő is.          (szj)

megfelelni a játékoknak. - 
Innovatív jellegű, hiánypót-
ló beruházás valósult meg a 
városban - tette hozzá Dobó 
Zoltán polgármester kérdés-
re válaszolva. - Új próbálko-
zás és mi mindig nagy öröm-
mel segítünk azoknak, akik 
ma mernek és akarnak is ten-
ni a városért, tevékenységük 
fejlesztésért. Olyan segítő 
kezet szeretnénk nyújtani a 
tapolcaiaknak, hogy az eddi-
gieknél sokkal nagyobb 
kedvvel merjenek vállalkoz-
ni. Ennek az első kézzelfog-
ható eredménye ez a játszó-
ház, de a következő időszak-
ban több nehezen kiadható 
üzlet is megtelik majd élet-
tel. Biztos vagyok benne, 
hogy a helyi közösségnek is 
nagy örömére szolgál, 
hiszen a gyermekek máris 
birtokba vették - fogalma-
zott Dobó Zoltán polgár-
mester.                            (ky)

Megnyílt a Sajtkukac Ját-
szóház Tapolcán a Kossuth 
és Arany János utca sarkán, 
nyitóünnepség helyett azon-
ban meglepetésre a gyereke-
ket lufibohóc és arcfestő 
várta.
- A játszóház ötlete a fele-
ségemtől, Melindától szár-
mazik, aki már régóta ka-
cérkodott ezzel a gondolat-
tal - válaszolt kérdésünkre 

Németh Attila vállalkozó -, 
ráadásul a régi munkahe-
lyére nem tudott visszamen-
ni, így belevágtunk a beru-
házásba. A város részéről 
sok segítséget kaptunk az 
üzletnyitáshoz, bár megva-
lósítása rengeteg utánjárást 
igényelt. Itt a legfontosabb a 
gyermekek biztonsága, ezért 
szigorú és folyamatosan el-
lenőrzött feltételeknek kell 

ELISMERTÉK
             Tapolcán

Dr. Nádori László

Boldog gyerekek a játszóházban      Fotó: Kalmár György



Kicsik társaságban
EGYÜTT A Baba-Mama Klub számos előnyt ad

Az évszázados tapasztala-
tokkal rendelkező Magyar-
országi Védőnői Szolgálat 
tapolcai munkatársai 2003 
óta működtetik a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban a Baba- Mama Klubot. 
A szezon hagyományosan az 
Anyatej napjával indul és 
május végéig tart. A találko-
zók minden héten csütörtö-
kön 10 és 12 óra között 

vannak. A védőnők, Terike 
és Anita mindig az éppen ak-
tuális évszakhoz, ünnepnap-
hoz kapcsolódó kreatív fog-
lalkozással, egészségügyi 
tanácsadással, termék-tájé-
koztatókkal, játékokkal vár-
ják az átlagban 15 fős gye-
reksereget és szüleiket. A 
változatosság okán olyan 
előadókat, kézműveseket 
kérnek fel, akik új, használ-

ható információkat, techni-
kákat tudnak megosztani az 
anyukákkal, gyermekük 
fejlődése érdekében. Míg az 
édesanyák tapasztalatot 
cserélnek, addig a csöppsé-
gek az adományokból szár-
mazó játékokkal játszhat-
nak. A kicsik így bölcsőde, 
óvoda előtt társaságban van-
nak, ami elősegíti szociális 
érzékük finomodását.     (hg)

Nagy siker külföldön

A természet tavaszi meg-
újulásának és Krisztus 
feltámadásának jegyé-
ben idén is felelevenítet-
ték Monostorapátiban a 
zöldágjárás hagyomá-
nyát, tájékoztatta lapun-
kat Takács Péter polgár-
mester.

Amint azt elmondta, a helyi 
általános iskola néptáncos 
gyermekei megjelenítették a 
húsvétvasárnaphoz és más 
tavaszi vasárnapokhoz 
(azok közül legfőképpen 
Pünkösdhöz) kapcsolódó 
énekes, kapuzós játékot, a 
zöldágjárást, a tavasz, a ter-
mészet megújulásának jel-

A Tapolcai Musical szín-
pad három tagja hatalmas 
sikert aratott Svédor-
szágban a Svédországi 
Magyarok Szervezete ál-
tal megpályáztatott 48-as 
emlékműsorral.

Minden helyszínen állva, 
hatalmas ovációval köszön-
ték meg műsort - tájékoztat-
ta lapunkat Halápiné Kál-
mán Katalin az együttes ve-
zetője. Az általa írt és rende-
zett 70 perces összeállítást 
több mint húsz szinapszis 
közül választották ki a leg-
jobbként, így nyerte meg az 
együttes a jogot az előadás-

n TAPOLCA  A vá-
ros bombázásának 70. 
évfordulóján, a II. vi-
lágháború hősei tiszte-
letére a Régi temetőben 
állított emléktáblát Ge-
lencsér Ferenc kőfara-
gó önzetlen munkával 
újította fel. A mesterem-
ber szerint a holtakra 
emlékezni kell és a ma 
emberének kötelessége, 
hogy emlékezzen. 

     Gelencsér Ferenc
Dobó Zoltán polgár-
mester díszoklevéllel 
köszönte meg a nemes 
cselelekedetet.         (hg)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE természetjáró 
szakosztálya április 18-
ai túrája: Vállus - Csó-
kakő-Cseszegtomaj-
Keszthely (mintegy17 
kilométer). Találkozó a 
tapolcai autóbusz-állo-
máson  szombaton reg-
gel 7.30-kor.            (szj)

képét. Régen ez egy remek 
alkalom volt arra, hogy a fi-
atal lányok megmutathassák 
magukat, hallassák ének-
hangjukat a faluban. A kapu-
kat általában a legidősebb 
leányok kiváltsága volt tar-
tani, de ki is kellett ezt ér-
demelniük. 
Az apáti gyerekek a falu ha-
tárából indultak, a főutcán, 
és kisebb utcákban is hírül 
vitték a falu népének, a kí-
váncsiskodó helybelieknek, 
a menetet kísérő szülőknek, 
hogy az örök körforgás idén 
sem marad el. Kaput tartva, 
azon átbújva, énekelve értek 
el a templomig, ahol rövid, 
környékbeli párválasztó já-

tékokból összeállított tánc-, 
illetve játékfűzést láthatott, 
hallhatott tőlük a közönség. 
Ezt a zöld ágak oltár elé 
vitele követte. A gyerekeket 
Németh Eszter tanítónő ké-
szítette fel, ő oktatja 
Monostorapátiban a gyer-
mek tánccsoportot is.
A templomban Illés Sándor 
plébános megáldotta a vi-
rágzó ágakat, melyek nem-
csak egy néphagyomány 
eszközei, kellékei, hanem az 
új élet, a feltámadás szim-
bólumai is. Mindez szép 
példája annak, hogyan kap-
csolódhat össze a világi és az 
egyházi szál a mi népszoká-
sainkban.

sorozatra. Báder Zoltán, Pa-
lotás Ágnes ,és Tóth István 
Göteborg, Halmstadt, Lund, 
Jönköping, Boras, Helsing-
borg, Malmö és a főváros 
Stockholm magyarjainak 
szerzett felejthetetlen perce-
ket. Visszavárják az együt-
test az 1956-os műsorukkal 
is, Halápiné Kálmán Kata-
linnak  pedig minden város 
képviselője írásban köszön-
te meg az előadást. A mu-
sical színpad Tapolca város 
zászlaját és Tapolcáról szóló 
könyvet vitt ajándékba, így 
immár 12 éve öregbíti 
Tapolca jó hírét itthon és 
külföldön is.                    (szj)

Jótékony célú filmvetítés
Április 22-én, szerdán jó-
tékony célú filmvetítés 
lesz a Városi Moziban. 

Faragó Annamária Csángó 
zsoltár című dokumentum-
filmjét vetítik 18 órától, a 
befolyt összeg pedig az egy-
személyes Csángó Rádió ja-
vára, a Szent Klézsa Alapít-
ványhoz kerül. A Csángó 
Rádió egyetlen munkatársa 
a Kárpátok hegyei között él.  

Magból kenyér
A Művészetek Völgye Ál-
talános Iskola harmadik 
osztályos diákjai részt 
vettek a Magból kenyér 
foglalkozások keretében 
szervezett 3 napos tábo-
rozáson, Józsa Istvánnál 
Vigántpetenden.

Szollárné Varju Ilona osz-
tályfőnök elmondta, hogy 
ellátogattak Nagyvázsony-
ba, ahol a kovácsműhelyben 
kipróbálhatták erejüket.
- Agyagot gyűjtöttünk Ka-
polcson a Királykő közelé-
ben, mivel ezzel tapasztjuk 
iskolakemencénket. A túra 
során több forrás vizét is 
megkóstoltuk. Reggelente 
segítettünk kenyeret dagasz-
tani, tésztát gyúrni. Minden-
ki kivette a részét a paprikás 
krumpli készítésében. A fiúk 
rőzsét gyűjtöttek, a lányok 
krumplit pucoltak. Tévézés 
helyett közösen mesét olvas-
tunk, számítógépes játék he-
lyett este zseblámpás bú-
jócskát játszottunk. Próbára 
tettük ügyességünket a fafa-
ragás és az agyagozás során - 
sorolta fel a gyerekek szá-
mára maradandó élményt je-
lentő eseményeket az osz-
tályfőnök.                      (szj)

Otthonából,  kerekes széké-
hez kötötten  napi 16 órán át 
üzeni a világnak a megmara-
dás erejét, és közvetíti népé-
nek  kultúráját a hegyek kö-
zött élő és a  világban szét-
szóródott Csángóknak  és 
más magyaroknak - tájékoz-
tatta lapunkat a film bevéte-
lét felajánló rendező asz-
szony, aki természetesen 
személyesen is jelen lesz a 
tapolcai vetítésen.           (szj)

Rövid hírek
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Számos ismerettel gazdagodnak az apróságok a foglalkozásokon Fotó: Havasi Gábor

Felelevenítették Monostorapátiban a zöldágjárás hagyományát        Fotó: Taál István

Ápolják a hagyományt



Vers a költészet napjára
Kassai Dávid Zsigmond la-
tin nyelvű költeményét, 
amelyet Gyulaffy László ha-
lálára írt, a tapolcai könyv-
tárban kaptam Hangodi 
László barátomtól 2014 
februárjában - írta lapunk-
nak Németh István Péter.

A tapolcai költő az idei 
Költészet Napja alkalmából 
írt a Tapolcai Újságnak, s 
küldte a verset, és ahhoz 
fűzött gondolatait - ahogy ő 
mondja - drótpostán.
- Mesterien megkomponált 
disztichonokat olvashattam, 
amelyek a híres XVI. száza-
di várkapitány, Gyulaffy 
apotheózisáról szólnak. Ró-
la, ki itt, a Balaton-felvidé-
ken Csobánc és Tihany 
várának is parancsnoka volt. 
A csobánci hadvezér Szi-
lágycsehiben halt meg, s le-
zárult vitézi pályáját – ott, 
Erdélyben – Kassai Dávid 
Zsigmond dicsőitette. A de-
ákul is bravúrosan verselő 
Kassai nem kőbe vési a köl-
teményt, de lapidáris tömör-
séggel zászló-föliratnak for-
málja meg. Nem sírkőre 
hajtja le a fejét az olvasó, ha-
nem - ellenkezőleg - föl kell 
emelnie tekintetét is, akár a 
szívét, a magasba, hol a lo-
bogó hirdeti a gyász, no meg 
azt a halál fölötti diadalt, 
amit Gyulaffy László a maga 

Retro Voice 
A két éve alakult zenekar 
klasszikus rockzenei fel-
állásban muzsikál. 

A basszusgitár húrjait Tamás 
szelídíti ujjaival, a billen-
tyűk harmóniáját Zsolti csa-
logatja elő, szólógitáron 
Iván játszik, a mikrofont 
Krisztián tartja kezében, a 
dobokat pedig Peti püföli. 
Koncertzenekarnak vallják 
magukat, hiszen a legtöbb 

felkérés nagy, szabadtéri bu-
lira érkezik, ahol akár több 
órás repertoárral is meg tud-
nak szólalni. 
Fő zenei irányvonaluk, 
nevükből adódóan, a '60, 
'70, '80, '90-es évek dalla-
mos rockzenéin keresztül, a 
közkedvelt táncdalslágere-
kig terjed. Saját szerzemé-
nyeken is dolgoznak, melye-
ket a legnagyobb odafigye-
léssel és elszántsággal addig 

életpéldájával nyert a mú-
landóságon - hangsúlyozta 
Németh István Péter.
Kassai Dávid Zsigmond,  
ahogy neve is mondja,  felte-
hetően Kassán született 
1556-ban. Külföldön végez-
te iskoláit, itáliai, francia és 
svájci egyetemeken. Sziny-
nyei József szócikke szerint 
1577-ben Wittembergben 
görög és latin tudását töké-
letesítette. Onnan hívták 
haza, Nagyváradra tanítani. 

Nemes családok gyermekeit 
nevelte, Fraknói Vilmos sze-
rint még Pázmány Pétert is 
okította. 
Verseskönyve, amelyben vi-
gasztaló gyászverseit gyűj-
tötte, Kolozsvárott jelent 
meg 1584-ben (Consolatio 
Davidis Sigemundi Cassivi-
ensis). 1857-ben bekövet-
kezett haláláig egy igen érté-
kes, latin nyelvű költészetet 
hozott födél alá - sorolta fel a 
tapolcai költő.                 (szj)

Kassai Dávid Zsigmond: Fölirat Rátót nemzetségbeli 
GyulaffyLászló gyászlobogóján
(Szilágycsehi, 1579)

Híven a hősi Gyulaffy család ivadéka, ki voltam,
Nézz lobogómra föl itt, híreli érdemeim:
Szült Pannónia földje, nevelt Germánia keble,
Útra bocsájtóm a Császár udvara lett.
El ne enyésszen egészen, öleltem a semmi-hazácskát
S Erdélyt – gyámolitón véle karolta kezem.
Harcba serényen vívtam elégszer nagy sereg élén,
Nem maradott sose el tőlem a győzedelem.
Nem sajnáltam a vért se, hogy letöröljem a szégyent,
Jöttek a tűzbe velem bátran a büszke fiak.
Jártam előttük, kardom a példa, mi nem könyörült, hisz
Támfala voltam az Úr épületének alul.
Gazdagitotta e hitben a tetteim annyi erényből
Jóra-törekvés és hő ima, s mind, mi igaz.
A sereg élire éngem azért nevezett ki az Udvar,
Hogy legyek én a vezér sok hadjáraton át.
S hátrahagyott honomat vigyem útra szivemben e tájra,
El sose vész haza így, fenn lész hírnevem is.
                                                 (Németh István Péter fordítása)
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A tavaszi a napsütés, 
könnyelművé tehet min-
ket az öltözködésben. 
Érdemes ezért néhány ta-
nácsot megszívlelni, fő-
ként a kisgyermekes anyu-
káknak. Amikor babánkat, 
kisgyermekünket öltöztet-
jük, fontos figyelembe 
venni, hogy éppen fekszik 
a babakocsiban, vagy már 
mocorgó korszakát éli. De 
fontos, hogy rétegesen öl-
töztessük őket. Ahogy a 
levegő melegszik, lehes-
sen levenni egy-egy réte-
get, vagy ha hűvösebb 
lesz, legyen mit ráadni. 
Tavasszal a levegőzéshez 
a legkedvezőbb időszak 
11 és 16 óra között van. A 
csecsemő hőháztartása la-
bilisabb, ezért könnyeb-
ben kihűl, vagy befülled. 
A szülők gyakran a baba 
hűvösebb végtagjaiból ar-
ra következtetnek, hogy 

fázik a baba, pedig ez a 
vérkeringés különbözősé-
géből, vagy a végtagok 
tartásából ered. A baba tar-
kója inkább jelzi, hogy 
melege van-e vagy fázik. 
A réteges öltöztetésnél a 
csecsemőnek egy réteggel 
többre van szüksége, mint 
az édesanyának. A gyer-
mekek természetes anyag-
ból készült ruhát viselje-
nek. A pamut meleg, jól 
szellőzik. A nagyobb gye-
rekek imádnak a szabad-
ban játszani, és a változé-
kony időjárás mellett oda 
kell figyelni, mit is adunk 
rájuk. Nekik, akik mindig 
mozgásban vannak, annyi 
réteg szükséges, mint a 
felnőtteknek. Sapkát a szél 
miatt célszerű adni, de ha 
nem fúj,15-20 fokban a 
nincs rá szükség, csecse-
mőknél pedig elég egy 
vékony pamut sapka.

MAGAZIN4 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Hazánkban 1964. óta, József Attila születésnapján, április 
11-én ünnepelik a költészet napját. Ebből az alkalomból, 
a Wass Albert könyvtárban zenés irodalmi estet rendeztek, 
míg a Bárdos iskolában a gyerekek hagyományosan közö-
sen szavaltak az udvaron. Ezúttal József Attila Ars 
poetica című költeményéből részletet.

Juhász Miklós

Növényvédelmi 
és tápanyag-
gazdálkodási 
szakmérnök

Itt a tavasz, ám a jó idővel 
együtt a gombás betegsé-
gek fertőzési kedve is 
megjött. A virágzó sárga-
barack védelme felszívó-
dó gombaölő szerekkel 
oldható meg legbiztonsá-
gosabban. Pár nap múlva 
a cseresznye, a meggy és 
a szilva is virágba borul, 
ezek védelme felszívódó 
rovarölő és gombaölő 
szerekkel lehet eredmé-
nyes. Moníliás fertőzés 
elkerülése érdekében vi-
rágzás kezdetén, teljes vi-
rágzásban és sziromhul-
lás után is indokolt lehet 
egy-egy kezelés. Főleg 
párás, ködös, csapadékos 
időszakban.                (hg)

Növényvédelem

A fiúk akár több órás repertoárral is szórakoztatják a közönséget      Fotó: Havasi G.

Heti Ötlet

gyakorolnak, próbálnak, 
míg azt a publikum elé nem 
tárják és a visszajelzésekből 
ítélve a közönségnek tetszik. 
2013 óta elérték, hogy nem 
kell bérelniük hangtechni-
kát, képesek maguk meg-
szólalni és kielégíteni az 
igényeket. 
Számos fellépésük mellett, 
Tapolcán legközelebb május 
elsején lépnek fel a Malomtó 
színpadán.                        (hg)

Tapolcai zenekarok

egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

Továbbra is várjuk olvasóink írásait, 
ötleteit, észrevételeit :
A  e-mail tapolcai7nap@gmail.com
címre. A beérkezett írásokat szer-
kesztett formában közöljük újsá-
gunkban, (a terjedelmi korlátok fi-
gyelembe vételével) és internetes la-
punkban: www.tapolcaiujsag.hu

Lenner Lászlóné 
védőnő

Hirdetés
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A város több intézményét 
összefogó, milliárdos ér-
téket kezelő gazdasági 
társulás, a Tapolca Kft. 
2001. óta működik jelen 
formájában. A sport, a kul-
túra, a gazdaság terén, „jó 
gazda módjára” szolgálja 
a helyi közösséget.

A piaccsarnokot és a Városi 
Mozit működtetető önkor-
mányzati tulajdonban lévő 
cég tevékenységi köre - Réd-
li Károly ügyvezető kineve-
zésével  párhuzamosan - a 
Városi Sporttelep üzemel-
tetésével bővült, és szék-
helye a piaccsarnok helyett a 
mozi lett. 2003-ban épült fel 
a Városi Rendezvénycsar-
nok, így újabb egységgel 
bővült a kft. 2005-ben a 
tulajdonos önkormányzattól 
a cég irányítása alá került a 
városi sportszervezés, 2006-
ban a rutinpálya és a Honvéd 
sportpálya. A társaság fela-
datköre tovább bővült 2008-
ban, a Tamási Áron Műve-
lődési Központ és a Csobánc 
Művelődési Ház is a ideke-

fejlődött, színes, változatos 
műsorral, több ezer résztve-
vővel. De szólnom kell az 
egészségnapokról, a tóparti 
fesztiválokról, zenés, nyári 
estékről, amelyek szintén 
hozzánk tartoznak. A szer-
vezés szempontjából csak az 
elismerés hangján szólhatok 
kollégáim munkájáról.
Az ügyvezető azt is kifejtet-
te, hogy az intézmények mű-
ködtetése mellett az általuk 
szervezett programok a vá-
ros lakosságának kiszolgá-
lásán túl a turizmus fejlő-
dését is segíti. Mindehhez 
harminckét munkatárs áll 
rendelkezésre, az összes 
részegység tekintetében - 
tette hozzá. 
A Tapolca Kft. éves szinten 
közel százmillió forintból 
gazdálkodhat a város elfo-
gadott költségvetése alap-
ján, illetve ezen kívül mint-
egy 40 milliós keretük jut 
rendezvények szervezésére, 
és természetesen van saját 
bevétel is, többek között a 
különböző egységek hasz-
nosításából.                     (szj)

rült. A két közművelődési 
egység és a rendezvénycsar-
nok működtetése, a város 
rendezvényeinek szervezése 
ma is a társaság kiemelt fela-
data. Rédli Károly lapunk-
nak elmondta, hogy mostan-
ra a város életét nagyban 
meghatározó, jelentős ren-
dezvények szervezése hoz-
zájuk kapcsolható. Példa-
ként említette az adventi 
időszak tartalmas program-

kínálatát, az év végi városi 
disznóvágással, a tóúszás-
sal, szilveszteri óévbúcsúz-
tatóval. - De a Tapolcai Ün-
nepi napok is jelentős ren-
dezvénysorozattá nőtte ki 
magát, a mi gondozásunk-
ban. Egyre többen vesznek 
részt évről évre a kerék-
pározás népszerűsítése érde-
kében szervezett programja-
inkon, de a télűző rendez-
vényünk is monumentálissá 
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Rédli Károly, a Tapolca Kft. ügyvezetője: „Jó gazda 
módjára” szolgáljuk a városi közösséget  Fotó: Szijártó

Egy társaság a városért

HirdetésA Szent György-hegy ünnepe
Április 21-én kedden nyitják 
meg az idei Szent György-
hegyi napokat a hegymagasi 
Szászi Pincénél.
A program borversennyel és 
Takács Szabolcs megyei  
kormánymegbízott köszön-
tőjével kezdődik. Szerdán 
zarándokút indul Cséry Ger-
gő atya vezetésével a he-
gyen, csütörtökön ínyenc-

randevú, pénteken szakmai 
konferencia, szombaton a 
borutak bejárása szerepel a 
programban. A vasárnapi 
felvonulás a 9 órai gyüleke-
ző után indul a hegymagasi 
kultúrháztól a Lengyel ká-
polnához, ahol szabadtéri 
szentmise, ünnepi műsor, es-
tig tartó jó hangulat fogadja 
a résztvevőket.                (szj)

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Lapunk terjesztésével 
kapcsolatosészrevételeit,

 javaslatait az alábbi 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Gyászhirdetés

Adó 1% Adó 1% Adó 1% Adó 1%

Hirdetés



Megyebajnokok
SAKK  A tavaszi szünet idején is versenyeztek

Újabb aranyéremmel lett 
gazdagabb a város, miu-
tán a tapolcai sakkcsapat 
nyerte a megyei sakkbaj-
nokságot.

A Veszprém megyei sakk 
csapatbajnokság első osztá-
lyában, az  utolsó forduló-
ban lejátszott Tapolca-Pápa 
mérkőzést 6,5-5,5  nyerte a  

TVSE II., ami megyebajno-
ki címet is jelentett. A Zala 
megyei csapatbajnokságban 
szereplő Tapolca VSE III. 
pedig a Csuti Hydrocomp 
III. számú csapatával 6-4 
arányban osztozkodott a 
pontokon, ezzel a tapolcaiak 
bronzérmet szereztek. 
Szünidei sakkversenyt is 
rendeztek a városban, ahol a 

következő eredmények szü-
lettek: az A csoportban 1. 
Bencze Balázs, 2. Szőke 
Kristóf, 3. Németh Áron, a B 
csoportban első lett Tóth 
Csongor, második Horváth 
Barnabás, harmadik Mátyás 
Donát. A C csoportban Tóth 
Barnabás, Körmendi Du-
sán, Koleszár Biborka a leg-
jobbak sorrendje.          (Ky)

Országos bronzok

Labdarúgás - Hírek, eredmények

A Diákolimpia országos 
korosztályos karate dön-
tőjében III. helyezést ért el 
Pontyos Fanni és Szőke 
Péter, mindketten a Kyo-
kushin Seibukai tapolcai 
szervezetének sportolói.

Szőke Péter Halimbán, a 
nyirádi Erzsébet Királyné 
Általános Iskola, Dr. Szalai 
Miklós Tagintézményének 
7. osztályos diákja. Szu-
nyogné Bogdán Hajnalka 
irányítása mellett Nyirádon 
készült a versenyre, ahol a 
serdülők 45kg-os csoport-
jában szerzett bronzérmet.
Pontyos Fanni a helyi Bár-
dos Lajos Általános Iskola, 
Kazinczy Ferenc Tagintéz-
ményének hatodik osztályos 
diákja. A Tapolca VSE ka-
rate szakosztályában Kernya 
József (4 dan) és Páhi Tamás 
(2 dan) edzésein készült fel a 
knock-down rendszerben 
bonyolított versenyre, ahol a 
serdülők 55 kg-os csoportjá-
ban küzdötte fel magát a 
dobogóra. Fanni azonban 
nemcsak a karate mellett kö-
telezte el magát (az év spor-
tolója volt 2012-ben, 3 éve 
ugyancsak dobogón végzett 
a diákolimpián), hanem atlé-
tikában is jó eredményeket 
ért el.  Vele váltottunk szót a 
napokban.
- Honnan az indíttatás, hogy 
éppen karatézni tanulj?
- Anya szerette volna, ha leg-
alább egy évig tanulok vala-

„Nempici” sikerek

Az Sz-L Bau Balaton Vívó-
klub párbajtőrözői két-két 
arany és bronzérmek mellett 
értékes döntős helyezéseket 
szereztek a március végén 
Bükön megrendezett Olim-
pici Grand Prix versenyso-
rozat 4. állomásán.
Gyermek leányoknál ötven 
induló között aranyérmet 
szerzett Fazekas Dalma, 
Lipthay Hanna a 7. helyen 
végzett. A fiúknál 96 ver-
senyző között 5. helyezést 
ért el Kovács Dániel.
Törpici korosztályban (39 
induló) szintén aranyérmes 
lett Fekete Ádám, 4. helye-
zett  Németh Zétény. Az 
újonc fiúknál (92 versenyző) 
a dobogó 3. fokára állhatott 
Gárdos Tamás. A legidőseb-
beknél (2000. január 1. után 
születettek) hetvenheten 
csaptak össze, a serdülő kor-
osztályban bronzérmet szer-
zett Nagy Géza, míg Csere 
Bence a 8. helyen végzett.
Az Olimpici Párbajtőr 
Grand Prix a Csaba Kupával 
folytatódik április 24-26. 
között a Békéscsabán.    (ky)

milyen küzdősportot, sze-
rezzek az önvédelemben egy 
kis jártasságot, a karate 
azonban annyira megtet-
szett, hogy nem is tudom ab-
bahagyni. Szerintem egyéb-
ként teljesen mindegy, hogy 
fiúk vagy lányok űzik.
- A barna öv megszerzése 
önmagában is nagyszerű tel-
jesítmény, mit szeretnél elér-
ni? (A tíz kyu, a tíz tanuló-
fokozat utolsó övszíne a bar-
na, legalább kilenc sikeres 
vizsga kell hozzá)
- Az idei nyári táborban lesz 
lehetőségem az 1. kyu meg-
szerzésére, ha pedig minden 
jól megy, akkor 2016-ban a 
nagy álom, a dan-vizsga is 
sikerülhet.
- Melyik a fontosabb, jó sze-
replés a versenyeken, vagy a 
sikeres dan-vizsga?
- Most a fekete öv meg-
szerzése az elsődleges cél, 
arra készülünk, persze járok 
versenyekre is, mert fonto-
sak a jó eredmények.
- Mi tetszik az atlétikában, a 
karatéban?
- A pörgős atlétikai edzése-
ken jó kondit lehet szerezni, 
a karate erősíti az izmokat, a 
figyelmet, suli után pedig 
nagyon jól kikapcsol, sokkal 
könnyebb utána tanulni is, 
így nagyon jól kiegészítik 
egymást.
- Ennyi edzés mellett hogy 
megy a tanulás?
- Nagyon jól, négyes, ötös 
vagyok mindenből.         (ky)
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A szünidei sakkversenyen a legifjabbak mérték össze tudásukat    Fotó: Kosztolánczi

Bronzérmesek: Pontyos Fanni és Szőke Péter   Fotó: Ky

A húsvéti 21. fordulóban a 
Péti MTE csapatait fogadták 
a tapolcaiak. Az előmérkő-
zésen az U-21-esek 4:2 
arányban arattak győzelmet 
a listavezető ellen. A felnőt-
teknél 0:0-s félidőt követően 
az 53. percben vezetéshez 
jutottak a vendégek, majd a 
69. percben Straub öngóljá-

val szépített a TIAC, s így 
lett 1:1 a végeredmény.
A megyei III. osztályban: 
Nemesgulács/Kisapáti-Dö-
rögd/Halimba 2:3, Egervöl-
gye SE Monostorapáti- Káp-
talantóti LC 9:1, Balaton-
szepezd SC-Badacsonyto-
maji SE 1:1, Nyirád Községi 
SE-Balatonederics 0:3. (ae)             

Sakkfeladványok
A Tapolcai Újságban 
május végéig sakkfel-
adványokkal talál-
kozhatnak kedves ol-
vasóink.

Minden alkalommal 2 
feladványt közlünk a 
sportrovatban. A meg-
fejtések 1. lépését kell 
elküldeni a megjelenést 
követő 1 héten belül e-
mailban Kosztolánczi 
Gyula FIDE-mesternek 
ellenőrzés, értékelés 
céljából. 
A verseny 3 hónapon át 
tart (március, április, 
május), júniusban  hir-
detünk eredményt. A 
legjobbjak érem- és ok-
levél díjazásban része-
sülnek.

Mindkét sakkfelad-
ványban világos lép és 
(bármit is lépjen 
sötét!) a második lé-
pésben mindenkép-
pen mattot ad!

1.

2.

A MEGOLDÁSOK 1. LÉPÉSÉT 
IDE KELL BEKÜLDENI:
kosztolanczi.gyula@gmail.com
Az előző heti megoldások:
1. Bd2 !   .................    2.Vh1 ! 

mailto:kosztolanczi.gyula@gmail.com


Tavaszi ünnepnapok
HAGYOMÁNYOK Régi mesterségek színes kavalkádja a tónál
A régi népi mesterségek 
is nagy hangsúlyt kaptak 
a hétvégi tavasz-feszti-
válon. A hagyományos 
rendezvényt pénteken 
koraeste nyitották meg.

A kellemes idő sokakat ki-
csalogatott a Malomtóhoz, 
ahol a Holló együttes gyer-
mekműsora után Dobó Zol-
tán polgármester köszöntöt-
te az érdeklődőket a prog-
ram hivatalos megnyitóján.
A népművészeti, kézműves 
vásár egyúttal az elfeledett 
mesterségek (kovács, fafa-
ragó, bőrös, keramikus, 
szappankészítő, mézeska-
lácsos) szemléje és látvá-
nyos bemutatója is volt. 
A színpadon zenés progra-
mok szórakoztatták a nagy-
érdeműt, az egész hétvégén. 
Szombaton volt történeti ját-
szóház, muzsikált a Nyí-
rettyű népzenei együttes, az 
Eszes Viktória-Palásti Máté 
ének-gitár duó, fellépett a 
Tördemic Néptáncegyüttes, 
énekelt Tóth Éva és Leblanc 
Győző, zenélt a Creative So-

und System, a The Blues-
berry Band & Muck Ferenc 
Tátrai Tiborral.
Vasárnap szintén egész na-
pos műsor, népművészeti és 
kirakodóvásár, kézműves 

játszóház, illetve a Csuhaj-
dáré - Varga Banda gólya-
lábasai fogadták a jelentős 
létszámban érkező érdeklő-
dőket. A színpadon a Palinta 
Társulat, Sajcz Gábor har-

monikás, a Happy Dixieland 
Band, a Babos Piller Jazz 
duó, Török Ádám és Mini 
szerzett felejthetetlen perce-
ket a lelkes tapolcai közön-
ség számára.                  (szj) 

Egy délután az idősekért
Az idén is nagy érdeklő-
dés kísérte a városrész 
művelődési házában tar-
tott hagyományos idősek 
napi rendezvényt.

A résztvevőknek a Kertvá-
rosi óvoda gyerkőcei adtak 
műsort, aztán előbb Benczik 
Sarolta szavalt, majd a mu-
sical színpad két tagja éne-

Tapolca Városi Televízió

Telefon: +36 87 412 289
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.

Műsor  04.15. - 04.22.
minden nap 8 és 18 órakor
hírmagazin ismétlés min-
den nap 12.30, 21.30

Krónika:
- Időközi országgyűlési 
választás 
- Mestervizsga
- Véradás
Sportmagazin
Minket érdekel – közéleti 
magazin:
- Választásról beszélget-
tünk Dobó Zoltán polgár-
mesterrel 
Költészet napja 
Tapolcán
- Kicsi Hang koncert Wass 
Albert Könyvtárban
- Dalok Szárnyán – 
Jótékonysági koncert a 
paralimpikonokért

petnyi sót és addig főzzük, míg az 
edény oldaláról leválik. Levesszük 
a tűzről, egyenként belekeverünk 4 
egész tojást. Amikor kihűlt, vaja-
zott tepsire kávéskanállal kis hal-
mokat rakunk. Forró sütőbe tesz-
szük (250 fok) a hőt kb. 10 perc 
múlva mérsékeljük, a sütőt 20-25 
perc múlva nyitjuk ki. Aranysárgá-
ra sütjük. A kihűlt fánkokat  
felvágjuk és megtöltjük krémmel.
                         H-né Szabó Anna

Továbbra is keressük a legfino-
mabb süteményeket, hétről hétre!
tapolcai7nap@gmail.com
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VÁROSI TV

Komoly érdeklődést hozott a IX. Tapolca Tavasz fesztivál a hétvégén. A kis képen 
Oppenauer Péter díszkovács, fegyvermester tevékenykedik               Fotók: Szijártó J.

kelt. Bakos György, a város-
rész önkormányzati képvi-
selője köszöntötte az időse-
ket ezúttal is a hála, a meg-
becsülés jegyében. 
A kellemes program közös 
étkezéssel, beszélgetéssel,  
folytatódott és kifejezetten 
jó hangulatban zárult a ze-
nével is színesített koraesti 
órákban.                           (szj)

Kellemesen telt a délután a Tapolca-Diszelben immár 
hagyományos nyugdíjas rendezvény résztvevőinek a 
Csobánc művelődési házban              Fotó: Szijártó János

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 45/db
Burgonya: 80-140 Ft/kg
V.hagyma: 160-200 Ft/kg
Fejeskáposzta: 240 Ft/kg
Paradicsom: 760 Ft/kg
Gomba 700/kg
Körte: 650 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 380 Ft/kg

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Heti SÜTI

Képviselőfánk

Hozzávalók: 10 evőkanál víz, 10 
dkg vaj vagy margarin,10 dkg da-
rás liszt, kevés só, 4 db egész tojás. 
A töltéshez 1 db Házi krémes 
krémpor. Elkészítés: A vizet a vaj-
jal felforraljuk, és állandó keverés 
közben beleszórjuk a lisztet, csi-

Hirdetés


