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Vívóink bronzérme
PÁRBAJTŐR Junior VB-n a fiúk harmadikak a lányok hetedikek 

Bronzérmet szerzett a 
magyar fiúcsapat az Üz-
begisztánban rendezett 
Junior Világbajnokságon. 
Az együttes tagja volt a ta-
polcai Siklósi Gergely is. 

A fiú csapat fele világbaj-
noki címvédő magyar pár-
bajtőrözőként lépett pástra. 
A rajthoz 35 nemzet csapata 
állt fel. A mieink rendkívül 
kemény selejtezőnapon Kí-
nát és Koreát győzték le, 
majd az örök rivális, Olasz-
ország következett a ne-
gyeddöntőben. Egyetlen 
asszóig férhetett kétség a 
magyar győzelemhez. Az 
elődöntőben jöhetett a mari-
bori Eb-döntő visszavágója, 
azaz a franciák elleni derbi. 
Sajnos a visszavágás nem 
jött össze, most is a franciák-
nak sikerült a befejezés, 
egyetlen tussal, 28:27 arány-
ban nyertek. A bronzderbin a 
spanyolokkal vívtak a fiúk 
és végén sima 45:36 arányú 
győzelmet arattak. Bár az 
aranyérem közel volt, a 
bronzért is minden dicsére-
tet megérdemel Siklósi Ger-

gely, Bányai Zsombor, Cho 
Taeun Sándor, Esztergályos 
Patrik és a válogatott edzője, 
Eitner Kinga.
A junior hölgyek is vívtak, 
és végül a hetedik helyet 
szerezték meg. Siklósi Enikő 
(Tapolca), Bohus Réka, Kun 

Anna és Felker Adrienn szá-
mára ez az utolsó közös juni-
or verseny volt csapatban, 
hiszen valamennyien utolsó 
éves juniorok. 
A junior szezon zárásaként a 
tapolcai Sz-L Bau Balaton 
Vívóklub versenyzői Siklósi 

Gergely és Siklósi Enikő 
(edzőjük Szalay Gyöngyi) 
egyéniben is megmérették 
magukat. Mindketten na-
gyon küzdelmes, kiélezett 
asszó után, egy perces „hir-
telen halálban” maradtak 
alul, és estek ki.               (szj)

Fegyvereket foglaltak le

A tánc nagy ünnepe volt

Lőszert és vadászfegyve-
reket foglaltak  le a rendő-
rök egy igazoltatás után.

Erről Nagy Judit a Tapolcai 
Rendőrkapitányság megelő-
zési főelőadója tájékoztatta 
lapunkat. Lőfegyverrel és 
lőszerrel való visszaélés 
bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt indult eljárás 
egy 40 éves veszprémi férfi 
ellen. Nyirádon igazoltatták 

a rendőrök és a jármű kesz-
tyűtartójában lőszereket ta-
láltak. Házkutatáskor B. I. 
élettársának csabrendeki la-
kásában két darab, távcsővel  
és hangtompítóval felszerelt 
vadászfegyvert találtak a 
nyomozók. A járőrök a 
tapolcai rendőrkapitánysá-
gon állították elő a férfit, 
ahol gyanúsítottként hallgat-
ták ki, majd eljárás indult 
ellene.                                (di)

A Köztársaság téren tar-
tott szombati programmal 
a szervezők fő célja a tánc 
népszerűsítése és a ren-
dezvény hagyományte-
remtő jellege volt.

Ugyan április 29. a Tánc Vi-
lágnapja, de mi igyekeztünk 
önálló rendezvényként meg-
mozgatni a lakosságot, és azt 
sem szerettük volna, ha más 
városi programmal is ütkö-
zünk. A helyi megmozdulás 
ötletgazdája és egyik szerve-
zője Folmeg Barbara, távol-
léte miatt a kivitelezési fá-
zisban Kiss Bernadett és jó-
magam működtem közre - 
tudtuk meg a helyszínen 
Buzás Balázs  társszervező-
től A fellépők között a helyi-
eken kívül (ÉFOÉSZ, Acro 
Dance SE, BASIC Táncstú-

dió, TÁI Kazinczy  tagintéz-
mény, Batsányi Táncegyüt-
tes), felléptek a Lesenceist-
vándi Csillagok, a Kid Dan-
ce, Kelet Fénye Tánccsoport 
és volt látványos fitnesz be-
mutató, valamint szabadtéri 

táncház. Műfaját tekintve is 
széles volt a paletta. 
A Tánc Világnapja rendez-
vény záróakkordjaként a 
Báder Zoltán Band szóra-
koztatta a nagyérdeműt Ta-
polcán.                              (di)

A BASIC Táncstúdió legifjabbjai is színpadra léptek 
Tapolcán a Tánc Világnapján              Fotó: Dancs István

A szó már 
elszállt...
A hétvégén  feleleve-
nítették a gyepűtiprás 
hagyományát a Haja-
gos és Csobánc he-
gyeknél, ami a szőlő-
birtokosok tavaszi ta-
lálkozóján alapszik. 
Régen a szomszédos 
gazdák egy szép ta-
vaszi napon közösen 
megállapították a bir-
tokhatárokat, azaz ki-
taposták a gyepűt. 
Közben megkóstolták 
egymás borát, iszo-
gattak, beszélgettek. 
Sokat ért az adott szó, 
nem kellett írásba 
foglalni az ekkor szü-
letett, vagy megerősí-
tett megállapodást. 
Sokszor csak egy kő 
jelezte, hogy hol a 
határ. Napjainkra saj-
nos megkopott a ki-
mondott szó értéke, a 
„kezet rá” jelentősé-
ge. Az számít, amiről 
papír van. Új gazdák 
jelentek meg, akik 
(fel)vásároltak, földet 
mérettek és pereltek. 
Nem ismerik a hagyo-
mányt és nem is értik.

          Szijártó János

Lőszer került elő a kesztyűtartóból       Fotó: Rendőrség

A Junior VB bronzérmes magyar csapat (Esztergályos, Bányai, Siklósi, Cho Teaun) 
az eredményhirdetésen Üzbegisztánban                                Fotó: Magyar Vívószövetség



Megválasztották
Rig Lajos a Parlamentben képviseli az itt élőket

Szijártó János

Rövidesen a Jobbik or-
szággyűlési képviselője-
ként vesz részt az Or-
szággyűlés munkájában 
Tapolca alpolgármestere 
Rig Lajos, miután meg-
nyerte az április 12-ei ta-
polcai időközi választást. 
Azonban - mint azt mina-
pi beszélgetésünk elején 
külön ki is emelte - főként 
a térségben élő emberek 
érdekeit kívánja képvisel-
ni a Parlamentben.

- Hogy érzi magát pár nap-
pal a  győzelem után?
- Egyelőre még nem tudom 
feldolgozni, hogy ország-
gyűlési képviselő lettem, de 
nyilván ez idővel változik. 
Örülök, és hálás vagyok 
mindazoknak, akik hozzáse-
gítettek ahhoz, hogy a Ma-
gyar Köztársaság legfőbb 
törvényhozó szervében kép-
viselhessem a lakosságot, az 
itt élőket. Korábban, mint 
szakszervezeti vezető két-
százhúsz dolgozó képvise-
letét láttam el, alpolgármes-
terként 16 ezer, most képvi-
selőként 72 ezer emberét.
- Mivel kezdi képviselői  te-
vékenységét?
- Először is végig látogatom 
az összes települést a válasz-
tókörzetben, találkozni sze-
retnék minden polgármes-
terrel, kistérségi vezetővel, 
hiszen ők tudják a legjobban 
saját területük erősségeit, 
gyengéit, ismerik az esetle-
ges kitörési pontokat, akár a 
turizmus, akár a mezőgaz-
daság vonatkozásában, de 
igaz lehet ez a munkahely-
teremtés számos egyéb lehe-
tőségére is.
- Hogy látja, melyek a kitö-
rési pontok a régióban, vagy 
szűkebb hazájában Tapol-
cán?
- Tapolca tekintetében min-
denképpen első helyre kí-
vánkozik a laktanyai ingat-
lan mielőbbi hasznosítása, 
amelyhez természetesen 
pályázati forrást szeretnénk 
igénybe venni. Itt az infra-
struktúra kialakítása az el-
sődleges cél, minden más er-
re épülhet. Sümeg tekinte-
tében a már meglévő ipari 
park bővítése szerepel a cé-
lok között, míg Ajkán a 8-as 

Tapolca városért kitün-
tetést adományozott az 
önkormányzat a város-
napi ünnepségen  Dr. 
Csonka László nyugal-
mazott sebész főorvos 
részére, a gyógyítás 
területén hosszú évtize-
deken át kifejtett lelki-
ismeretes és odaadó te-
vékenysége, aktív közé-
leti munkássága elisme-
réséül. 
A Tapolcán és környé-
kén sokak által ismert, 
szeretett orvos 1949-
ben született a Fejér me-
gyei Tácon. Általános 
iskolai tanulmányait is 
itt végezte, majd a szé-
kesfehérvári Teleki 
Blanka Gimnáziumban 
érettségizett 1967-ben 
kitűnő eredménnyel. Ta-
nulmányait a Pécsi Or-
vostudományi Egyete-
men folytatta, ahol 
1973-ban kapott diplo-
mát. Friss diplomásként 
a tapolcai városi kórház-
ban kezdte gyógyító pá-
lyáját és itt dolgozott 
egészen nyugállomány-
ba vonulásáig. 
1992-től, vagyis az ala-
pítása óta tölti be a Ta-
polcai Kórházért Alapít-
vány elnöki posztját. 
Vezetése mellet az ala-
pítvány több tízmillió 
forint összegyűjtött ado-
mánnyal támogatta a 
kórház-rendelőintézet 
működését. 
Tapolca közéletében is 
aktívan részt vett. 1990 
és 2010 között a város 
képviselő-testületének 
tagjaként tevékenyke-
dett. Három cikluson 
keresztül vezette az ön-
kormányzat Egészség-
ügyi- és Szociális Bi-
zottságát. Amint az a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban rendezett   
ünnepségen elhangzott, 
és a percekig zúgó vas-
taps is igazolt: dr. Cson-
ka László a városban, a 
régióban sokak által is-
mert, szeretett, köztisz-
teletben álló ember, aki 
valóban rászolgált  az 
elismerésre.              (szj)
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Mostantól 72 ezer ember képviseletét látja el az április 
12-én megválasztott Rig Lajos          Fotó: Szijártó János

számú főút fejlesztése kezd 
egyre sürgősebbé válni. 
Ajka szerencsés abból a 
szempontból, hogy  egy 
frekventált főút mellett he-
lyezkedik el, Tapolcán vi-
szont éppen a nehéz megkö-
zelíthetőség okozza az egyik 
problémát. A Veszprém felé 
vezető utat fontos lenne szé-
lesíteni, vagy felújítani, de a 
közeli 71-es, illetve a 84-es 
számú főutak is megértek 
már egy alapos korszerűsí-
tésre. De a Balatoni kerék-
párút felújítása is egyre 
égetőbb, illetve újabb szaka-
szokra is komoly igény mu-
tatkozik. Tapolcát is be kel-
lene kötni a bicikliút-háló-
zatba, amely  jelentős lökést 
adhatna a turizmusnak.
- Munkahelyek Tapolcán...
- Meg vagyok győződve ar-
ról, hogy a munkahelyte-
remtés segítése elsősorban 
önkormányzat dolga. A 
Tapolcára települő vállalko-
zásokat több módon is segít-
heti a város, akár a tevé-
kenységhez szükséges terü-
let hosszabb távú bérbea-
dásával, vagy egyéb olyan 
konstrukcióval, amely segíti 
az indulást, a működést. A 
lényeg, hogy a befektetők 
számára vonzó célponttá 
váljunk.
- Kardinális kérdés a strand.
- A lakosság immár hét éves 
igénye, hogy ismét legyen 
strandja a városnak. Már el-
kezdődtek a munkálatok a 
helyszínen, ami azt jelenti, 
hogy az idei őszre elkészül, a 
jövő szezonra pedig meg is 
nyit a létesítmény. A lényeg, 

hogy minél többen használ-
ják, minél több gyerek tanul-
jon meg úszni.
- Hogy áll a kórház ügye?
Az állam kifizette a kórház 
tartozásának tőkerészét, il-
letve tárgyalunk az aktív 
ágyakról. Már most vannak 
konkrét számok, de állás-
pontunk az, hogy ugyanany-
nyi ágyat adjanak vissza, 
mint amennyit elvettek. A 
szülészet más kérdés, itt szá-
mos szakmai hiányosság is 
fenn áll, beleértve az orvos-
hiányt is. Ez már nem tapol-
cai, hanem országos feladat, 
hiszen vissza kellene csábí-
tani a külföldre költözött 
gyermekorvosokat, megfe-
lelő jövedelemmel, munka-
körülményekkel. Ők több-
ségében ugyanis nem ka-
landvágyból hagyták el az 
országot, ahogy azt a Fidesz 
vezető politikusai előszere-
tettel hangoztatták, hanem 
azért, hogy megéljenek, 
pénzt keressenek.
- Jobbikos képviselőként mi-
lyen általános, országos té-
mákban fejti ki tevékenysé-
gét a Parlamentben?
- Hangsúlyozom, elsősorban 
a Veszprém megyei 3-as 
körzet képviselője vagyok, 
és másodsorban a párt poli-
tikusa. Végzettségem alap-
ján az egészségügyi bizott-
ság munkájában veszek 
részt. Az egészségügy leg-
nagyobb problémája az alul-
finanszírozottság. A kórhá-
zakat olyan helyzetbe kell 
hozni, hogy ne halmozódjon 
fel, illetve ne termelődjön 
újra az adósságuk.

ELISMERTÉK
             Tapolcán

Dr. Csonka László



Taps az emlékesten

Jó ötletnek bizonyult a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ „Zene nélkül mit 
érek én” elnevezésű kon-
certsorozata, melyet idén 
hirdettek meg először.

Sorra dőlnek meg azok a té-
zisek, melyek szerint sikeres 
programot csak hétvégén és 
ingyenesen lehet szervezni. 

A fellépő zenekarok rendre, 
hétköznap töltik meg a szék-
sorokat és nyújtanak olyan 
színvonalas produkciót me-
lyet a közönség hosszú per-
cekig tartó tapssal hálál meg. 
A Fonográf Emlékzenekar 
koncertjét követően, Máté 
Péter emlékesttel kedves-
kedtek a szervezők a publi-
kumnak. Az ismert lírai da-

lokat érdekes történetekkel 
és személyes kötődésű em-
lékekkel fűszerezte Tóth 
István énekes, zongorista és 
Vingli György gitáros. 
A soron következő koncertre 
május 15-én 19 órai kezdet-
tel kerül sor, amikor is a he-
lyi zenészekből álló Jazzy 
Cherry zenekar lép majd 
színpadra.                     (hg)

Néptánc és népzene

Közel száz általános isko-
lás vett részt a tapolcai 
Kazinczy tagintézmény-
ben rendezett országos 
Alapműveleti Matemati-
kaverseny Veszprém me-
gyei fordulóján. 

A Marcaliban lévő Mikszáth 
Kálmán Utcai Általános Is-
kola matematika munkakö-
zössége által szervezett or-
szágos verseny megyei for-
dulóját három városban bo-
nyolították le, Balatonfüre-
den, Tapolcán és Veszprém-
ben. A területi eredményeket 
a megyei szervező, a veszp-
rémi Deák Ferenc Általános 
Iskola összesíti, és április 
30-án hirdeti ki. Évfolya-
monként a legjobb ered-
ményt elért tanulók képvi-
selhetik Veszprém megyét 
május 16-án Marcaliban az 
országos döntőn.
A 4. évfolyamon első lett 
Bognár-Vida Borbála, má-
sodik Varga László (mind-
ketten a Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola tanulói - 
felkészítőjük Eichingerné 
Sümegi Anna). Harmadik 

Autentikus moldvai nép-
zenét, néptáncot és nép-
meséket ismerhettek meg 
azok, akik ellátogattak a 
VOKE-ba a  Virággyöngy 
Moldvai Csángó Kisegyüt-
tes műsorára. A Cseh Tamás 
Programon belül létrejött ta-
lálkozás olyan volt, mintha 

n LELKISÉG - A 
2015-ös évet “a meg-
szentelt élet évének” 
nyilvánította Ferenc 
pápa, a papokra, szerze-
tesekre irányítva a fi-
gyelmet. Ennek jegyé-
ben a Boldog Özséb 
Alapítvány előadásso-
rozatot szervez, mely-
nek keretében  a ha-
zánkban működő szer-
zetesrendek lelkiségét, 
tevékenységét fogja be-
mutatni a rend egy-egy 
meghívott képviselője. 
Az első előadást április 
27-én 18 órakor rende-
zik a Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus 
Iskolában. Az előadó 
Reisz Pál  atya lesz.

n MAKÁM Gyerek-
koncert lesz Tapolcán. 
A 30 éves együttes lép 
fel a VOKE Batsányi 
János Művelődési és 
Oktatási Központban 
április 24-én 13.30 órai 
kezdettel. Belépőjegy:  
950 Ft/fő. A koncert a 
bérletes gyermekszín-
ház utolsó előadása.

helyen holtversenyben Si-
mon Martin Vajk (Nyirád-
Halimba, felk: Nagy Noémi) 
és Söjtöri Henrietta (felk: 
Sasvári Krisztina, Tapolcai 
Bárdos Lajos Ált. Isk. Ka-
zinczy Ferenc Tagintézmé-
nye). Az 5. évfolyam leg-
jobbja Bukovinszki Gergő 
lett (Felk: Hagáné Bátai 
Ágota és Udvariné Horváth 
Anna, Kazinczy tagintéz-
mény),  a második helyen 
végzett Tombor Péter (Felk: 
Nagy Károly, Batsányi tag-
intézmény),  a harmadikon 
Consuegra Gábor (Felk: 

Gál Attiláné és Udvariné 
Horváth Anna, Kazinczy 
tagintézmény).
A 6. évfolyam versenyét 
Galler Ábris nyerte (Felk: 
Berkiné Gáspár Edit, Nyirád 
Halimba), a második helyet 
Kiricsi Dániel (Felk: Bruck-
ner Zsuzsanna, Batsányi 
tagintézmény), a harmadikat 
Haga Réka (Felk: Krachun 
Éva, Bárdos iskola).
A 7. évfolyamban Tompa 
Eszter érte el a legjobb ered-
ményt (Felk: Ériné Polgárdi 
Edit, Ramassetter iskola, 
Sümeg), második lett Foki 

rég nem látott dédszülőket 
látna vendégül a tapasz-
talatlan, sokszor megbotló 
ember. 
Őszinte tekintetek, tiszta 
hangok és gyöngyszerű 
könnycseppek kísérték a 
megérdemelt és oly régen 
várt csodát.                     (hg)

Rebeka (Felk: Lakos Dezső 
és Udvariné Horváth Anna, 
Kazinczy tagintézmény), 
harmadik Mátyás Dominik 
(Felk: Udvariné Horváth 
Anna, Kazinczy tagintéz-
mény). A 8. évfolyam ver-
senyét Benczik Ákos nyerte 
(Felk: Ériné Polgárdi Edit, 
Ramassetter Iskola, Sümeg), 
a második helyen Ács Már-
ton (Felk: Gál Attiláné, Ka-
zinczy tagintézmény), a har-
madikon Horváth Dániel 
(Felk: Bókkonné Nyerges 
Sarolta, Ramassetter iskola, 
Sümeg) végzett.              (szj)

Vért adtak, hogy segítsenek
A Hit Gyülekezete 
véradásra várta hí-
veit és minden segí-
teni  szándékozó 
embert. 
A Sportházban 8 fő 
döntött úgy, hogy 
esélyt ad a rászoru-
lóknak az életben 
maradásra.        (hg)

Rövid hírek
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Tóth István énekes, zongorista és Vingli György gitáros a színpadon Fotó: Havasi G.

Közel száz gyerek vett részt a Kazinczy iskolában tartott versenyen  Fotó: Szijártó J.

Versengés matematikából

Élmény volt a Virággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüt-
tes műsora a VOKE-ban                      Fotó: Havasi Gábor

Véradás - az önzetlen segítség meg-
nyilvánulása        Fotó: Havasi Gábor
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Lapunk terjesztésével 
kapcsolatosészrevételeit,

 javaslatait az alábbi 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

Lendületben a RHODIUS

gyártóeszközöknek, de a ké-
sőbbiekben új fedett-nyitott 
tároló létesítése a cél. A tár-
saság már rendelkezik  en-
gedélyezett tervdokumentá-
cióval.
A RHODIUS kiemelt célja - 
amit Gerald Trümper külön 
hangsúlyozott, hogy  Tapol-
ca egyik legvonzóbb mun-
káltatójává váljanak. Ezért a 
fizikai alkalmazottak eseté-
ben az órabér mellé teljesít-
ménypótlék jár, a legjobban 

dolgozók esetében ez elér-
heti havi fizetésük akár tíz 
százalékát is. Az éves célok 
teljesítése esetén majdnem 
teljes 13. havi bért fizetnek. 
Annak érdekében, hogy a 
munkatársak kiszámítható 
környezetben dolgozhassa-
nak, a munkakörülményeket 
folyamatosan javítják.
 Azért, hogy a végzett munka 
ne legyen megterhelő, min-
den műszakban napi három 
munkaközi szünetet iktat be 

a cégvezetés. Ezek húsz va-
lamint kétszer tíz percesek, 
és a vállalat ezekre az időkre 
is munkabért fizet.
A RHODIUS Magyarország 
Kft. ezen kívül segíti, támo-
gatja az egészséges életmó-
dot is, dolgozóinak a tapol-
cai Sportházzal együttmű-
ködve féláras bérlet- és óra-
díjakat biztosít.   
Tény, hogy hosszú távon is 
nagy perspektíva előtt áll a 
tapolcai vállalat.               (x)

Még mindig lendületes a 
RHODIUS fejlődése, tájé-
koztatta lapunkat a cég   
tapolcai leányvállalatá-
nak ügyvezető igazgató-
ja, Gerald Trümper.   

Amint az a minapi tájékoz-
tatón elhangzott, a vállalat 
további bővítéseket tervez, 
amihez már rendelkeznek  
engedélyezett tervdoku-
mentációval.
A cég elsősorban gépkocsik 
légzsákrendszerébe gyárt al-
katrészeket, szűrőket, de az 
ügyvezető elmondta, hogy 
nagyobb méretben is képe-
sek a termék előállítására 
(olajfinomítóknál használt 
vegyipari szűrők), így a piac 
további bővítése is elképzel-
hető. Napjaink legmoder-
nebb technológiájával dol-
goznak, ma már szinte min-
den autótípus légzsákrend-
szerébe, üzemanyagtankjá-
ba gyártanak részegysé-
geket. 
A németországi székhelyű 
RHODIUS cégcsoport négy 
telephellyel rendelkezik. A 
légzsákszűrő gyártásban vi-
lágszerte vezető pozícióban 
lévő vállalatcsoport közel 
450 munkatársat foglalkoz-

tat. Legnagyobb leányválla-
lata a tapolcai székhelyű 
RHODIUS Magyarország 
Kft, amely 2004-ben kezdte 
el működését. 2008-ban a 
legdinamikusabban fejlődő 
magyar cégeknek járó elis-
merést vehette át a Parla-
mentben az ügyvezető igaz-
gató. Gerald Trümper Tapol-
ca Városért kitüntetést is ka-
pott 2012-ben, a város egyik 
legnagyobb adózó vállalatá-
nak vezetőjeként.
Azt is megtudtuk, hogy a tár-
saság jelenleg 210 embernek 
biztosít munkát közvetlenül, 
míg közvetetten, alvállalko-
zókon keresztül további 
százötvennek, azaz összesen 
360 főnek. Az eltelt tizen-
egy évet folyamatos bővü-
lés, fejlődés jellemezte, és az 
elkövetkezendő évek válla-
lati stratégiájában szintén 
ezzel számolnak. A 2009-es 
recessziót követően a válla-
lat exportja folyamatosan 
növekvő tendenciát muta-
tott. A tapolcai cég az elmúlt 
években a vállalatcsoport 
legnagyobb nagysorozatú 
gyártóbázisává vált, és hosz-
szú távon az is marad. Egye-
lőre jelenlegi csarnokaiban 
szabadít fel helyet az új 

Gerald Trümper: Cégünk fejlődése, 
bővítése a jövőben is folytatódik
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Hirdetés

Apróhirdetés

Kis nyelvészek

Ismét jól szerepeltek a  
Bárdos Lajos Általános 
Iskola diákjai.

Ezúttal a Bendegúz Nyel-
vész Országos Anyanyelvi 
verseny Veszprém megyei 
fordulóján kerültek hárman 
is a díjazottak közé. A 
Veszprémi Kossuth Lajos 

Általános Iskolában rende-
zett megmérettetésen az 1. 
évfolyamon Jurschik Gergő 
a 6., Szabó Marcell a 7. he-
lyet érte el (felk: Szijártóné 
Lovász Gabriella), míg a 2. 
évfolyamosok versenyében 
Molnár Lili a negyedik he-
lyen végzett (felk: Magyar 
Ferencné).                       (szj)

Szép eredményt ért el a nyelvi versenyen Jurschik 
Gergő (balról), Molnár Lili  és Szabó Marcell Fotó: szj.

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

Lakás-ház:

Eladó - Barackosban, kétszintes, 
kertes társasház. Érdeklődni: 16-
18 óra között 06-87/412-123-as te-
lefonszámon. 
Tapolcán Tóparthoz közel gázfű-
téses, kertes kis családi ház, mel-
léképületekkel eladó! Érdeklődni: 
06-30/685-09-71
Tapolcán, a Sümegi úton 66 m2-es 
erkélyes, fűtésmérős 4. emeleti la-
kás eladó. Szép kilátás, rendezett 
környezet, jó lakóközösség. Tel: 
06-30/513-97-28  
Tapolcán, Egry József utcában 59 
m2-es lakás eladó, halápi úti 
garázzsal vagy nélküle. Tel: 06-30/ 
342-38-77 vagy 06-70/312-80-83  

Telek-ingatlan:

Halápi-hegy nyugati oldalán 1900 
m2-en kordonos piros szőlő, prés-
ház, pince, gyümölcsös teljes fel-
szereléssel. Tel: 06-70/22-22-653
Szent György-hegy déli oldalán 
89 m2-es telek, pincével és kis fa-
házzal eladó. Tel: 06-30/342-38-77 
vagy 06-70/312-80-83
Eladó, Sümeg Újhegy 2080 nm te-
rület, kevés szőlő, gyümölcsös, 
épület: 50 nm pince, présház, 
szoba, konyha, terasz, fürdő, WC. 
Tel.: 06/70/382-7694.

Autó-Motor

Eladó 52 cm3 Piaggio motor, 6000 
km-el. Ár: 126.000 Ft  Tel: 06-30/ 
342-38-77 vagy 06-70/312-80-83 

Ne adj hangot az erőszaknak!
Ne Adj Hangot az Erőszak-
nak! címmel rendez ese-
ménysorozatot a Klebens-
berg Intézményfenntartó 
Központ Partnerség és háló-
zatosodás moduljának kere-
tein belül, a monostorapáti 
Művészetek Völgye Általá-
nos Iskola. 

Projektünk választott téma-
köre az iskolai erőszak. Cé-
lunk, hogy felhívjuk a tanu-
lóink figyelmét a téma fon-
tosságára, a diákok tisztában 
legyenek annak megjelenési 
formáival, következményei-
vel. Első alkalommal, április 
8-án a Lesence Völgye Álta-
lános Iskola tanulóival 
együtt, 14 felső tagozatos di-
ák és 2 pedagógus vehetett 
részt hallgatóságként a Ta-
polcai Járásbíróság egy is-
kolai erőszakkal kapcsolatos 
nyilvános tárgyalásán.

A diákok nagy érdeklődéssel 
figyelték a történteket, majd 
a tárgyalást követően kérdé-
seket tettek fel egy büntető-
ügyszakban eljáró bírónak a 
büntetőeljárással, a kiszab-
ható büntetésekkel és a bírói 
munkával kapcsolatosan.
A program következő állo-

másaként a bíróságon „diák-
sajtótájékoztató” került 
megrendezésre, amelyen a 
tanulók feltehették az őket 
érdeklő témákban kérdése-
iket az igazságszolgáltatás-
ban együtt dolgozó szerve-
zetek képviselőinek.

  Kép és szöveg: Vers Csilla

A diákok a bíróságon hallhattak az iskolai erőszakról



Éremeső a futóknál 
TRAPPOLÓK Remek szerepléssel indították a tavaszi időszakot

Beköszöntött a tavasz, a 
futórendezvények is meg-
szaporodnak és a Trap-
polók élnek a lehetősé-
gekkel, a közelmúltban 
például három versenyen 
is részt vettek .

- A Kisszálláson április 4-én 
megrendezett tájékozódási 
futó hosszútávú országos 
bajnokságon hatfős csapa-
tunk kimagasló eredmény-
nyel szerepelt - tudtuk meg 
Földesi Józseftől. A 16 km-
es távon, több mint 30 
ellenőrző ponttal nehezített 
pályán az F35-ös korosz-
tályban Molnár Zoltán or-
szágos bajnok lett. Vajda 
Zsolt bronzérmet, Vereszki 
Tibor az 5. helyet szerezte 
meg. Az F40 csoportban Tö-
mösközy Tamás a 18., F45 
korcsoportban Zoboki Mi-
hály a 29., míg az F55 cso-
portban Domán Gábor a 
nagyszerű 25. helyen vég-
zett. - Trappolóink 15 fős 
csapata ugyancsak szom-
baton a X. Bölhoff Tóparti-
Futóparti elnevezésű 28 km-
es Velencei-tó kerülő öröm-

futáson vett részt, amelyre 
900-an neveztek. Örömteli 
hír, hogy Gubián Juditnak 
és Berényi Zsanettnek ott 
sike-rült először 28 km-t 
lefutni. Húsvét hétfőn a ba-
latonedericsi Locsolófutá-
son 23-an vettünk részt - 
folytatta beszámolóját Föl-
desi József. Eredmények: 3 

km-en Domán Fruzsina Éva 
az első, Patkós Máté a 
harmadik helyen végzett. 10 
km-en Bárány Nóra az első, 
Szabó Júlia a harmadik 
helyet szerezte meg. A 
következő korcsoportban 
Papp Tímea első, Réffi Tün-
de második és Hoffman 
Hedwig harmadik helyezést 

ért el. A fiúk is jeleskedtek 
Deák József az első, míg 
Sebestyén Zsolt a második 
helyen végzett. 
A Trappolók nagyszerűen 
szerepeltek a versenyeken, 
hiszen 4 arany, 2 ezüst, 4 
bronzérem és több kiváló 
helyezés a Húsvéti (futó)-
ünnepek mérlege.          (ky)

Óvodások a pályán
A Nyuszi focikupa fősze-
replői az óvodások voltak 
a Csermák József Ren-
dezvénycsarnok küzdőte-
rén az ünnepek utáni na-
pokban.

A tavaszi szünet utáni első 
nap délelőttjén sportolásra 
hívta az ovisokat a Csermák 
József Rendezvénycsarnok 
sportszervezése, mégpedig a 
Nyuszi kupára. Öt tapolcai 
és a nyirádi óvoda csapatai 
mérték össze focitudásukat a 
félpályán kialakított játék-
téren. A kétszer nyolcperces 

n KÉZILABDA - Az 
NB II-es női kézilabda-
bajnokság újabb fordu-
lójában a Komárom volt 
a lányok ellenfele. A ju-
nioroknál 29:26-os ta-
polcai győzelem szüle-
tett, a felnőttek azonban 
26:21 arányban veszí-
tettek.                        (ae)

n FUTÁS- A tapolcai 
Trappolók változatlanul 
nyitottak minden kez-
dő, újrakezdő, haladó, 
sportolni vágyó ember 
felé. Bárki, bármikor 
csatlakozhat hozzájuk. 
A közös edzés minden 
hétfőn, szerdán és pén-
teken este fél hatos kez-
déssel a 9-es Y-ház par-
kolójából indul. Eseten-
ként vasárnaponként is 
(ma már szinte minden 
vasárnap)  a Spar parko-
lójából 9 órakor indul-
nak a közös futásra. (ky)

n TÚRA - A TVSE 
természetjáró szakosz-
tály szombati (04.25.) 
túrája: Kornyi-tó-Kö-
veskál-Kővágó-örs-
Révfülöp, kb. 19 km. 
Találkozó a tapolcai 
autóbusz-pályaudvaron 
reggel 7.30-kor.       (szj)

játékidőben a kicsik lelkesen 
rúgták a bőrt, az óvónők, a 
családtagok, és az éppen pi-
henő játékosok együtt buz-
dították a küzdőtéren focizó-
kat. A mérkőzések után az 
eredményhirdetés követke-
zett, ahol minden óvodát ser-
leggel, emléklappal, és a 
csapattagok részére összeál-
lított nyuszi-édességcso-
maggal ajándékoztak a szer-
vezők. 
A gyerekek jó kedvvel, és a 
sport után kellemes fárad-
sággal indultak vissza az 
óvodákba.                        (ae)

Labdarúgás
  A megyei I. osztályú labda-
rúgó bajnokság 22. forduló-
jában a TIAC hazai pályán 
vereséget szenvedett a tabel-
la 2. helyén álló  PV Öskü 
FC csapatától  4:0 arányban.
  Az U-21-es csapat újra ki-
tett magáért, hiszen Kiss 
Bence 54. és 71. percben lőtt 
góljaival 2:0 arányban győ-
zött az Öskü ellen.
  A megyei III. osztály déli 
csoportjának eredményei az 
elmúlt hétvégi fordulóból:
Balatonederics FC-Révfülö-
pi NSE 0:2, Egervölgye SE 
Monostorapáti- Lesenceist-
vánd/Uzsa SE 3:2, Dörögd 
/Halimba SE - Nyirád 3:1, 
Káptalantóti LC- Nemesgu-
lács/Kisapáti SE 4:2.
  A megyei IV. osztály déli 
csoportjának eredményei a 
18. fordulóból: Pécselyi SE- 
Sümeg VSE 7:1, Nemesvita 
SE-Tihanyi FC 3:1, Tapolcai 
Öregfiúk FC-Sümegprágai 
SE 1:1, Falusi SE Gógánfa-
Zalaerdőd FC 1:2, Döme 
Borház SE Dörgicse-
Balatonakali SE 2:0.        (ae)

Rövid hírek
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A tapolcai Trappolók nagyszerűen szerepeltek az elmúlt hetek versenyein, hiszen 4 
arany, 2 ezüst, 4 bronzérem és több kiváló helyezés a mérlegük, s ebben országos 
bajnoki címmel is büszkélkedhetnek                                                   Fotó: Kalmár György

A Nyuszi focikupa főszereplői az óvodások voltak a 
Csermák József Rendezvénycsarnokban    Fotó:Antal E.

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. Vh2 !   ...................    2. He5 !  

mailto:kosztolanczi.gyula@gmail.com


Tavaszi gyepűtiprás
HAGYOMÁNY  Bejárták a hegyet, finom helyi borokat kóstoltak 
Tizenharmadik alkalom-
mal rendezték meg a régi 
hagyományt felelevenítő 
gyepűtiprást Tapolca-Di-
szelben a Hajagos és 
Csobánc hegyek lábánál.

A komoly érdeklődés ezúttal 
is megerősítette a szervező-
ket abban, hogy jól döntöt-
tek, amikor tizenhárom év-
vel ezelőtt elindították a ren-
dezvényt. A házigazdák, il-
letve a főszervező Bakos 
György, a városrész önkor-
mányzati képviselője termé-
szetesen finom borokat is 
rendelt a kiindulási pontra, a 
temető melletti keresztező-
déshez. Itt a közel százfős 
csapat tagjai „bemelegítés-
ként”  megkóstolták a kínált 
nedűt, haraptak hozzá pár 
falatot, majd a zászlót és Őri 
Sándor harmonikamuzsiká-
ját követve megindultak a 
hegyi pincék irányába. A 
vidám csapattal tartott Dobó 
Zoltán polgármester és az 
időközi választáson egyéni 
mandátumot szerzett Rig 
Lajos országgyűlési képvi-
selő is. Előbb Kozma Henrik 

borait ízlelhették meg, majd 
Tóth Lajos, aztán Kóczián 
Tibor és Joó József birtoka 
következett. A folytatásban 
Palkovics Imre és végül, de 
nem utolsó sorban Bakos 
György pincéjénél látták 

vendégül a gyepűtiprókat. A 
jó kedélyű társaság végül a 
kultúrházban pihent meg a 
több kilométernyi hegyi sé-
ta, után, ahol Bene Károly 
vendéglátása mellett közös 
vacsorával, zárták a progra-

mot. A gyepűtiprás hagyo-
mánya a szőlőbirtokosok ta-
vaszi találkozóján alapszik, 
amikor közösen megállapí-
tották a birtokhatárokat, 
azaz együtt kitaposták, 
kicövekelték a gyepűt.   (szj) 

Súlyos autóbaleset
Súlyos baleset történt a 
közelmúltban Gyulakeszi 
határában, ahova  mentő-
helikoptert is hívtak.  

Április 2- án éjjel Tapolcáról 
Gyulakeszi irányába tartott 
egy 26 éves férfi és utasa. A 
töredezett úttesten elveszí-
tette uralmát a gépjárműve 
felett, majd áttért a másik 
forgalmi sávba, ahonnan 
még visszakormányozta au-
tóját. Innen lehajtott az 

Tapolca Városi Televízió

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

Műsor  04.22. - 04.29.
minden nap 8 és 18 órakor

hírmagazin ismétlés
minden nap 12.30, 21.30
Krónika:
-Hivatalos végeredmény 
az időközi választáson
-Matematika verseny a Ka-
zinczy tagintézményben
-A tánc világnapját ünne-
peltük
-Gyepűtiprás Diszelben
Programajánló
Lapidáriumi esték - 
Hangodi László várostör-
téneti előadása 1. rész

Tapolca Tavasz - össze-
foglaló a fesztiválról

Minket érdekel közéleti 
magazin: 
vendégünk Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő
- megbízólevél átadó ün-
nepség

Szűcs Gábor József és Simon 
Anikó 2015. április 4-én kö-
tött házasságot Raposkán.

Fülöp Jácint és Tóth Anikó 
április 11-én kötött házassá-
got Tapolcán.

Bemutatkoztak a Kazinczysok
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útpadkára, ezután a gépko-
csi többször megpördült a 
tengelye körül, végül a tete-
jére fordulva csapódott a 
szántóföldre - tudtuk meg a 
helyi rendőrkapitányság 
megelőzési főelőadójától.
Nagy Judit hozzátette, hogy 
a balesetnél a sofőrt és 18 
éves utasát a tűzoltók vágták 
ki a roncsból, és mentőheli-
kopter szállította őket kór-
házba. A baleset körülmé-
nyeit vizsgálják.               (di)

A két fiatalt a tűzoltók vágták ki a roncsból, mindket-
ten súlyosan megsérültek a balesetben Fotó: Rendőrség

Házasságkötés Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:

Tojás: 30 - 40 - 46/db
Burgonya: 140 Ft/kg
Vöröshagyma: 140 Ft/kg
Paradicsom: 680 Ft/kg
Karalábé: 200 Ft/kg

Heti SÜTI

Csokoládé szelet

Hozzávalók:
8 db tojás, 
25 dkg porcukor,
15 dkg Rama margarin, 5 dkg ét-
csokoládé lereszelve, vagy torta-
dara, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 
½ cs. vaníliás cukor, ½ db citrom 
reszelt héja, 20 dkg darált dió.
Csokimáz:1 db ét tortabevonó 
csokoládé 20 dkg-os. Díszítés: fél 
dió, vagy negyed dió darabok.
A margarint kicsit felolvasztjuk. A 
tojások sárgáját a felolvasztott 
margarinnal a fele cukorral jó ha-
bosra kikeverjük, majd hozzáadjuk 
az előzőleg szárazon összekevert 
diót, a zsemlemorzsát, a vaníliás 
cukrot, a tortadarát és a citrom hé-
ját. A tojások fehérjét felverjük, 
majd a másik fele cukrot kanalan-
ként belekeverjük. 
A tojások felvert habját és a diós 
masszát óvatosan összekeverjük. 
Normál méretű (34 x 23) tepsibe 
tesszük és előmelegített sütőben 
megsütjük. 180 fokos sütőben kb. 
30-35 percig sütjük. 
Máz elkészítése: A csokoládét gőz 
felett felolvasztjuk, egy kevés ét-
olajat teszünk bele, majd rákenjük 
a kihűlt tésztára. Még mielőtt meg-
dermedne a fél, vagy negyed diót a 
teszünk tetejére úgy, hogy ha fel-
vágjuk egy-egy kockára kerüljön.

A sütemény nagyon finom, előnye, 
hogy nincs benne krém. Melegebb 
időben sem kell tartani attól, hogy 
hamar megromlik.
            Kovács Pálné Hegymagas

Továbbra is várjuk a recepteket e-
mailban a elektronikus címünkre: 
tapolcai7nap@gmail.com

Kitűnő hangulatban zajlott a hétvégi 
diszeli rendezvény       Fotók: Szijártó János

A hagyományos Kazinczy-
napok idején ezúttal is szá-
mos tantárgyi versenyen 
(angol, magyar, német, ké-
mia) mérhették össze tudá-
sukat a gyerekek. Az ered-
ményeket következő lapszá-
munkban közöljük.         (szj)

Színvonalas és szórakoztató 
kulturális bemutatóval aján-
dékozta meg a közönséget a 
TÁI Kazinczy Ferenc Tagin-
tézmény a napokban. 
A Tamási Áron Művelődési 
Központban vastapssal ho-
norálták a látottakat a nézők. 

Nagy sikert aratott 2. osztályosok néptánc- bemutató-
ja, amelyet Szabó Csaba tanított be   Fotó: Dancs István


