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Vészhelyzet esetére
PRÓBATÉTEL Katasztrófavédelmi vetélkedő iskolai csapatoknak
Tizenhárom csapat részvételével rendeztek ifjúsági katasztrófavédelmi
vetélkedőt a napokban
Tapolcán.
A versengés helyi fordulóját
hagyományosan a Tapolcai
Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményében
bonyolították le, immár tizedik alkalommal. A versenyen helyi és régióbeli csapatok vettek részt.
A gyerekek a szakemberek,
illetve szervezők tájékoztatója után az iskola udvarán
kialakított állomásokon mutathatták be tudásukat.

Jó ismerni
a túlélés
technikáit
Egyebek között számot
adhattak a szelektív hulladékgyűjtéssel, az elsősegélynyújtással kapcsolatos
tudásukról, ismerniük kellett a magatartási szabályokat egy esetleges rendkívüli
időjárás esetén, a tálcatűz

A képen a középiskolás mezőny győztese, a tapolcai Batsányi János Gimnázium
lelkes csapata a tálcatűz oltása közben
Fotó: Szijártó János
oltásának technikáját, és a
tűzoltó eszközöket. Volt
akadálypálya, mocsárjárás
és számos, a katasztrófavédelem témakörében tartozó
izgalmas, érdekes feladat.
A kemény kihívást jelentő
megmérettetésen az általá-

nos iskolák között a házigazda Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézmény „A” csapata bizonyult
a legjobbnak, a Kazinczy
„B” csapata lett a második,
Révfülöpi Általános Iskola
pedig a harmadik. A közép-

iskolák versenyében a tapolcai Batsányi János Gimnázium szerezte meg az első
helyet. Második helyen a sümegi Kisfaludy Sándor
Gimnázium, a harmadikon
az Ajkai Szakképző Iskola
végzett.
(szj)

Elfeledett
hősök
Már 29 éve, hogy április 26-án, felrobbant
a csernobili atomerőmű, radioaktív anyag
jutott a környezetbe.
Azt azonban kevesen
tudják, hogy három
önkéntes merült le akkor egy 20 ezer tonnányi erősen szenynyezett vizet tartalmazó
medencébe,
megakadályozva egy
még nagyobb katasztrófát, a robbanások következtében,
elkerülhetetlenül kialakuló rádioaktív esőt.
Ez rövid idő alatt Európa nagyobb részét
radioaktív sivataggá
változtatta volna. Valerij Bezpalov és Alekszej Ananenko az
atomerőmű két mérnöke, és Borisz Baranov munkás jelentkezett a merülésre,
hogy megtalálják és
kinyissák a szelepeket. A biztos halál tudatában engedték le
a vizet, s mentették
meg Európát.
Szijártó János

Színek és formák világa
Kiállítás nyílt a Kazinczy
tagintézményben azon diákok munkáiból, akik a
Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskolában képzőművészeti
oktatásban
vesznek részt.

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

Nyitottunk a lakosság felé
Megnyitottuk a Tapolcai Újság szerkesztőségét, és a Tapolcai Média Kft. ügyfélszolgálati irodáját a Deák
Ferenc utca 21. szám alatt. A
8 emeletes társasház földszintén várjuk önöket minden hétköznap 8.30 és 15.30

között. Akciós lakossági apróhirdetések, üzleti hirdetőpartnereinknek
kedvező
ajánlatok. Megjelenés a Tapolcai Újságban, a Városi
TV-ben, a képújságban! Keressen minket, érdeklődjön a
helyszínen személyesen!

zott textilképek is láthatók.
Örömmel közölte, hogy a
köznevelésért felelős miniszter által az idei tanévre
meghirdetett V. Országos

textil-, bőr- és kézműves
verseny döntőjébe beválogatott 110 diák közül 19 az
intézmény tapolcai feladatellátási helyének diákja. (szj)

A tárlatot Baranyai Zoltánné, a művészeti iskola igazgatója nyitotta meg. Mint
elmondta, az alkotásokat a
technikai sokszínűség, a játékos megfogalmazás, a kreatív szemlélet, a gyermeki
képzelet gazdagsága, a magas szintű vizuális kommunikációs képesség jellemzi.
A színes ceruza és akvarell
képek, a térbe forduló mesefigurás illusztrációk mellett, aprólékos munkával készített, papírszövésekkel ki- Dobó Zoltán polgármester is megtekintette a Szín-Voegészített montázsok, szitá- nal iskola diákjainak kiállítását
Fotó: Szijártó János
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KÖZÉLET

Tervek elfogadva
TESTÜLET Döntöttek a négy éves koncepcióról

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu

Őri Jenő
Tapolca városért kitüntetést adományozott az
önkormányzat Őri Jenő,
a Tapolcai Járdányi Pál
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató-helyettese részére több évtizeden át végzett eredményes oktató - nevelő
és kulturális tevékenysége elismeréséül.
Őri Jenő 1982-ben
szerzett diplomát a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző karán. 1985-től
dolgozik a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában zongoratanárként,
1998-tól igazgató-helyettesként. Éveken keresztül
rendszeresen
részt vett a Pedagógus
kórus munkájában, iskolai és városi rendezvényeken kísérte a város
kórusait. Növendékei
eredményesen szerepelnek a megyei, regionális
versenyeken, ezzel is
növelve az intézmény,
és Tapolca jó hírét. Az
elmúlt közel harminc
évben kiállítások, nyugdíjas-köszöntések, különböző városi ünnepségek, rendezvények állandó szereplője, a műsorok szervezésének aktív résztvevője.
(szj)

„Az itt élőket
szolgálom!”

Fogadóórák:
Dobó Zoltán polgármester
Május 11. 14.00-16.00 óráig
Május 18. 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

A gazdasági koncepcióban kiemelt figyelem jut a turizmusra Fotó: Szijártó János
Elfogadta a 2015-2019es időszak gazdasági
programját a tapolcai
képviselő-testület a pénteki nyilvános ülésen.
A város honlapján is elérhető anyag tartalmazza azokat
a hosszú távú fejlesztési elképzeléseket, amelyeket az
immár elfogadott gazdasági
programban,
fejlesztési
tervben rögzítenek. Ebben
meghatározzák mindazokat
a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti és
gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével az itt

élők érdekeit legjobban
szolgálják. A célok között
kiemelt helyen szerepel a lakosságszám csökkenésének
mérséklése, megállítása, Tapolca vonzóbbá tételével,
munkahelyek teremtésével.
Ehhez a meglévő lehetőségek kiaknázása, az ipar, a
gazdaság, az infrastruktúra
(beleértve a közlekedést is)
fejlesztése elengedhetetlen.
Észre kell venni, hogy erősödik a gyógy- és egészségturizmus, a természetjárás
vagy a gasztro- és borturizmus szerepe a régióban,
amelyek terén Tapolca élményeket szolgáltathat az
idelátogató turistáknak. Komoly lehetőségeket tartogat

a város számára a gyógyhellyé minősítés, elsődlegesen az egészségturizmusban - olvasható több más
mellett a programban.
A Tamási Áron Művelődési
Központban tartott nyilvános ülésen foglalkoztak a
2014. évi költségvetés végrehajtásával, a költségvetési
maradvány felhasználásával, módosították a Wass Albert Könyvtár és Múzeum, a
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
alapító okiratát. Több tájékoztató jellegű napirend is
terítékre került és némi
politikai vita is kialakult a
testület jobbikos és fideszes
tagjai között az időközi választás lecsengéseként. (szj)

Átvette megbízólevelét
Átvette megbízólevelét
Rig Lajos, a 3-as számú
választókerület győztese
a tapolcai Tamási Áron
Művelődési Központban.

Az április 12-én megválasztott jobbikos országgyűlési
képviselő a mandátum minapi átvétele után azt mondta, tisztességgel és becsülettel képviseli a választókerületben élőket, és azon lesz,
hogy a kampány során tett
ígéreteit megvalósíthassa. A
megbízólevél átadása előtt
dr. Kajtár György, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságának elnöke ismertette az időközi választás
Rig Lajos: Elsősorban a
részletes eredményeit. Mint
térségben élő emberek ér- elhangzott, a szavazásra jodekeit kívánom képviselni gosult 71 ezer 883 válasza Parlamentben
tópolgár közül 30031-en
Fotó: Szijártó János voksoltak a lehetséges 22 je-

löltre. A legtöbb (10608)
szavazatot (35,49 százalék)
Rig Lajos, a Jobbik jelöltje
szerezte. A második helyen
(10243 voks – 34,27 százalék) Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje, a harmadikon (7830 voks – 26,2
százalék) Pad Ferenc, az
MSZP-DK-Magyar Szolidaritás Mozgalom jelöltje
végzett, a negyedik helyet
(605 voks – 2,02 százalék)
Sallee Barbara, az LMP jelöltje szerezte. A többi jelölt
mindegyike elenyésző, egy
százalék alatti szavazatot
kapott. Az elnök a megbízólevél átadása mellett elsőként gratulált az országgyűlési képviselőnek.
Ughy Jenőné tapolcai jegyző, a választási iroda vezetője arról számolt be, hogy
mindenhol rendben, a törvényes keretek között zajlott le

Rig Lajosnak dr. Kajtár
György gratulál a megbízólevél átadásával együtt

Ügyfélfogadási rend:
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 8.00-12.00 óráig
és 13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Tel: 112, 87/412-322

Fotó:Szijártó János

a szavazás. Dobó Zoltán tapolcai polgármester úgy vélekedett, hogy a városból
igazi közösség vált, és megvédte alapvető érdekeit.
- Magunk közül választottunk valakit, aki képvisel
majd minket a Parlamentben
- tette hozzá a polgármester.
Az ünnepség folytatásában
Rig Lajos mondott pohárköszöntőt, illetve külön köszönetet családjának, feleségének, és mindenkinek aki neki szavazott bizalmat április
12-én.
(szj)

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
mobil: 06 30/ 500-6454
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Felelős kiadó: Barbalics Antal
ügyvezető igazgató
Megjelenik 7000 példányban
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Nyomda: OOK-Press Kft.
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A Föld ünnepén
A Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye idén
A vasútvonal melletti műtárgyelem felirata: Kalligaro is megtartotta a Föld napczementáru gyára Tapolcza 1926
Fotó: Dancs István jához kapcsolódó hagyományos programját.

Egy újabb Kalligaro-mű 1926- ból
Soha nem tudhatjuk, mit
rejt a föld. A TapolcaZalahaláp vasúti vonalszakasz 30. sz. útátjárójában is ez történt, miután a
közmunka-programban
résztvevők kitisztították
az útszéli árkot átívelő kocsibejáró két végének lezárását biztosító beton
műtárgyelemet.
Mitől olyan érdekes ez a történet? Egy embertől és a dátumtól: Angelo Calligaro 1926. Ki is volt ő?
1862-ben született Ausztria
egyik tartományában, DélTirolban- az olasz kisvárosban, Cavarso Miovoban.
Kőfaragólegényként vándorútra kelt, hogy tudását
gyarapítsa, tapasztalatokat
szerezzen és szerencsét próbáljon. Hazánkba jött, először Nagykanizsán töltött tizenhárom évet, majd önálló-

Tapolcai zenekarok
Rovatunk talán első kakukktojása is lehetne a Tóth
István és Vingli György alkotta együttes. Hiszen zenekarokat bemutató írásainkban tapolcai és Tapolca környéki formációkat kérünk
arra, hogy segítsenek leküzdeni a közönség és a színpadi ember közti távolságot,
engedjenek
betekintést
nyerni munkásságuk kuliszszatitkaiba, féltett emlékeibe. Amiért a két úriember
kilóg az eddigi muzsikusok
sorából, az az, hogy ők nem
tapolcaiak. Azonban Pisti
több mint 15 évvel ezelőtt a
Tapolcai Musical Színpad
által bemutatott István a
Tóth István

sította magát és választott
városában - Tapolcán cement és műkőgyárat alapított 1907-ben. Ez az üzem a
város régi temetőjének vasútállomás felőli nyugati
végében állott és működött.
A magyar nyelvet még élete
alkonyán is erős akcentussal beszélő olasz úr közéleti
személyiségként, népszerű
embere volt az akkori Tapolcának, és hosszú időn át
tagja az Ipartestületnek.
Egyébként nem ő volt az
egyetlen olasz a városban
akkortájt.
A tapolcai Régi temetőben
nyugszik. Leszármazottairól
nem tud az utókor.
Kalligaroék nem csupán
szögletes kútgyűrűket gyártottak, hanem például útszéli
árkot átívelő kocsibejáró két
végének lezárását biztosító
műtárgyelemeket is.(Forrás:
Hangodi László).
(di)

Gáspár Györgyné elmondta,
a többi kiemelt rendezvényhez hasonlóan erre is komoly hangsúlyt fektetnek,
fontosnak tartják a környezettudatosságra nevelést. Az
intézményvezető rámutatott, hogy 2015 a talaj és fény
nemzetközi éve és 25 éves
jubileumát ünnepli a hazai
Föld napja mozgalom is.
- Tradíció, hogy a Föld napja
(április 22.) alkalmából társadalmi munkát szervezünk
gyermekeknek, szülőknek
és az óvoda dolgozóinak is.
Ilyenkor még hatékonyabban szépítjük környezetünket. Idén egy gyógynövényes kertet alakítottunk ki.
Három ágyásból az elsőbe
gyógy-, a következőbe fűszernövények kerültek, míg
a harmadikba egynyáriakat
ültettek a szorgos kezek.
Nagy örömünkre több helyről is kaptunk segítséget, így
például Májerné Tobak Edit,

Németh Kristóf (Csillag csoport) édesanyjával gereblyéz, mellettük Gáspár Györgyné tagintézmény-vezető
is kiveszi a részét a munkálatokból Fotó: Dancs István
Ádám Kertészet (Gyulakeszi), Rónay Zsuzsanna kertészmérnök is növényekkel,
gyógynövényekkel, és szakértelmével járult hozzá a kivitelezéshez, de a szülők
sem érkeztek üres kézzel. A
kialakított területünket min-

Tóth - Vingli Heti Ötlet
király című rockoperában
Koppány szerepét játszotta
el, amely olyan jól sikerült,
hogy a társulat állandó tagjává vált, ezáltal második
otthonának tekinti városunkat. Az énekes otthonosan
mozog a rock, a musical, a
pop világában egyaránt. Sajátos előadásmódja és jellegzetes énekhangja teszi emlékezetessé produkcióit. Máté
Péter munkásságát, hagyatékát szívügyének érzi ápolni
és táplálni, hidat alkotva, a
mai generációval megismertetni. Társa gitárjátékával
teszi teljessé a zenei élményt, emelve a nosztalgikus dalok értékét.
(hg)
Vingli György

Fotó: Havasi Gábor

Bogdán Vince
szerviztulajdonos
Jön a melegebb idő, lassan
aktuálissá válik a klímaberendezés rendszeres használata. A kényelmi funkciót betöltő eszköz azonban a kellő odafigyelés
hiányában sokaknál allergiás megbetegedést, megfázásos tüneteket okozhat.
Bogdán Vince tapolcai
szerviztulajdonos a tisztítás szükségességét hangsúlyozta. - Napjaink legkorszerűbb vegyszermentes klímatisztítására az
ózon ereje ad lehetőséget.
A kezeléshez semmiféle
vegyszert vagy adalékanyagot nem kell felhasználni, csupán az ózonmolekula természetes oxidációs hatását vesszük
igénybe, így a kezelés után
nem marad vissza semmiféle káros vegyszer, csupán friss, esőillatú levegő.
Az ózonos kezelés nem-

egészség
környezet
közlekedés
informatika

csak egy egyszerű klímatisztító eljárás, amely során a klíma radiátorát
vegyszerrel fertőtlenítjük,
hanem egyszerre több
problémára is megoldást
nyújt. A jármű klímarendszerének megbontása nélkül ózongáz segítségével
semlegesítjük a jármű teljes klíma- és szellőztető
rendszerében megtapadt
vírusokat, baktériumokat,
valamint a radiátorokon
kialakult esetleges penész
- és gombatelepeket is. Az
ózongáz nemcsak a vírusokra, baktériumokra hat,
hanem minden más, akár
kellemetlen szagot okozó
részecskére is, amelyek a
padlón, ülésekben, üléskárpitban szaporodhatnak
fel. A járműben élő nemkívánatos „utasok”, bogarak, pókok, élősködők
sem menekülhetnek.

den héten másik csoport fogja majd gondozni. Tujákat és
virágokat is ültettünk, a gyomokat kikapáltuk, mindezt
vidám hangulatban- a Földünkért, egymásért és önmagunkért - summázott a
tagintézmény vezetője. (di)

Rövid hírek
n FEHÉR GYŰRŰ -

A magyar áldozatvédő
szervezet, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a tapolcai rendőrkapitányság épületében
nyitott irodát április 1től. A szervezet konkrét
és közvetlen támogatást
ad, segítséget nyújt a
bűncselekmények áldozatainak és hozzátartozóiknak. Áldozatvédelmi referens: Molnár
András r. őrnagy Telefon: 87/412-322. (szj)
NÉPDALKÖR - A
Csobánc
Népdalkör
hívja és várja soraiba az
énekelni szerető, népdalt kedvelő hölgyeket
és urakat. Jelentkezés a
06/30/554-7173-as telefonszámon a vezetőnél, vagy a hétfői próbák helyszínén 17-18
óra között TapolcaDiszelben - tájékoztatta
lapunkat Kocs Ida népdalkörvezető.
(szj)
n
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Kertépítés mesterfokon
ELISMERÉS Tapolcai vállalkozó lett a 2014-es „Az év kertje" pályázat nyertese
Jó érzés helyi vállalkozók sikeréről beszámolni. Rangos
szakmai elismerést vehetett
át az idei évben a Fülöp Környezetépítő KFT és Morgan
Viktória kerttervező közös
munkájuk nyomán.
A sikerről a tapolca cég fiatal
szakemberét, Fülöp Dánielt
faggattuk.
-Gondolta volna, amikor felkeresték a céget a megrendelők, hogy ilyen szakmai sikere lesz a munkájuknak?
- Az már az elején egyértelmű volt, hogy ez egyike a tavalyi év nagyobb megrendeléseinek, így nagy erőkkel
vágtunk bele a munkálatokba. Ehhez meg kellett találnunk a megfelelő kerttervezőt. Több szakemberrel
működünk együtt, és ehhez a
munkához éppen Morgan
Viktória ,,szeme” kellett.
Vele több alkalommal dolgoztunk már, például a Magyar Kertépítő Versenyen
2012-ben is az ő terveit épí-

A Fülöp Környezetépítő Kft. csodálatos
munkái a képeken.
A szakmai elismerés
mellett az is fontos,
hogy az ügyfelek
elégedettek legyenek
tettük meg. A 2014-es ,, Az
Év kertje”-díj, amelyet szakmai zsűri ítélt nekünk 15 pályamunkából, valóban nagy
elismerése egy hónapokon
át tartó komoly csapatmunkának. Bár nem ez volt az
első ilyen visszaigazolása a

munkánknak, hiszen 2011ben is kaptunk egy hasonló
díjat. Egy vidéki családi kisvállalkozásnak
valóban
nagy öröm, ha a szakma is
elismeri és írnak a munkájáról, de igazából a legnagyobb elismerés, ha vissza-

térnek a megrendelők, vagy
éppen az elégedett vásárlók.
- Az önök munkája meglehetősen szezonális, így
most tavasszal sok a ,,dolog”, de mivel telnek a hideg
téli hónapok?

- Valójában nálunk sosem áll
meg az élet, hiszen késő
őszig tartanak a kertépítések, és kora tavasszal, ahogy
az időjárás engedi, már ismét ott vagyunk a kertekben.
Mindeközben a tapolcai körgyűrűnél található üvegházainkban egész télen nevelgetjük a virágboltunkban és
díszfaiskolában mostanra
gyönyörűen virágzó muskátlikat. Szóval, nálunk télen sem áll meg az élet. Mostanra pedig ugyanitt már
nemcsak az áruda és a virágbolt, hanem öntözés- és
uszodatechnikai boltunk is
nyitva áll. Szolgáltatásainkat úgy állítjuk össze, hogy a
Fülöp Kert, amit immár 25
éve működtetünk, megőrizze családias jellegét, de
szakmailag megfeleljen a
legújabb trendeknek, legyen
szó virág- és kiegészítő kínálatról, esküvői csokorról
vagy virágdekorációról, faiskolai kínálatról, vagy éppen egy kert tervezéséről.
(x)
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Növényvédelem
Juhász Miklós
Növényvédelmi
és tápanyaggazdálkodási
szakmérnök
Egy veszélyes és gyorsan terjedő rovarkártevőre szeretném
felhívni a figyelmet. A tavalyi
évben a Badacsony környékén
és a Káli medencében komoly
károkat okozott díszkertekben,
temetőkben a Selyemfényű
puszpángmoly. Idén az első
hernyók már megkezdték a károsítást, főleg a frissen előbújt
hajtásokat kedvelik, de egész
bokrot, sövényt napok alatt képesek tarra rágni. A komoly
kártevő ellen, mely sajnos a Tapolcai-medencébe is eljutott
már, felszívódó, hosszú hatású
rovarölőszerekkel védekezhetünk. Néhány hatóanyagkombináció:
acetamipirid+abamektin vagy acetamipirid+Bacillus thuringiensis vagy tiametoxam+diflubenzuron készítmények
szerrotációban
használva.
(hg)
Hirdetés

MAGAZIN - HIRDETÉS
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik
ismerték és szerették, hogy
OROSZ MIKLÓSNÉ szül. Györei Mária
életének 80. évében elhunyt.
Temetése 04.30-án (csütörtökön) lesz
a Tapolca-diszeli temetőben 13 órakor.
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Egészségünk
A tapolcai Egészségfejlesztési
Iroda által koordinált, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben" című pályázat,
véghajrájához közeledik. A Dobó Lakótelep Családjaiért
Egyesület által szervezett, Modell és Makett kiállítás, RC
Modell bemutatón kérdeztük Kitelepült az
Puskás Ákos, projektmanagert. Efi-iroda -

get, hogy tegyen egészségéért.
Milyen módszerekkel, praktikákkal próbálják meg bevonni
a Tapolca környékén élő embereket a sportos életmódba?
- A tapolcai Sportház nyújtotta
sportolási lehetőségeket ingyenesen próbálhatják ki a kisebb
településen élők, így lakcímkártya felmutatása mellett térítésmentesen ismerkedhetnek
meg a TRX, BOSU, Flexi-bar,
sqash vagy épp a bowling sportágakkal. Ezeket a mozgásformákat nem órarend szerint,
viszont szakemberek segítségével élvezhetik az érdeklődők.
Ezen lehetőséghez nem kell regisztrálni az iroda célja csupán
a kedvcsinálás, a bemutatása
azon lehetőségeknek, melyek
alternatívái lehetnek az elkényelmesedett, tv előtti életnek.
A megvalósítási időszak után
mi lesz azokkal az emberekkel,
akik regisztráltak az EFI-nél és
teljesítették a feladatokat, amelyek előnyükre váltak?
- Reményeink szerint sok emberben ”elültettük a magot”. Jó
irányt mutattunk nekik, akik a
projekt végeztével sem hagynak fel a rendszeres mozgással.
A legfontosabb és talán legnagyobb igazság, hogy az embernek arra van ideje, amire akarja.
Így nem lehet kifogás az elfoglaltság, a szabadidő hiánya.
Hetente minden ember szabaddá tud tenni kétszer egy órát,
hogy az egészségének oltárán

Kazinczy-napok, versenyek
Az idei Kazinczy-napok is
bővelkedtek az általános iskolások számára rendezett
tantárgyi versenyekben.
Az angol nyelvi verseny helyezettjei: 5. évfolyam : I. hely:
Szalai Kevin (Batsányi), II.
hely: Mohos Bence (Batsányi),
III. hely: Stark Eszter Anna
(Bárdos). 6. évfolyam: I. hely:
Folly Bernát (Badacsonytomaj), II. hely: Csali Szabolcs
(Kazinczy), II. hely: Sterk Rajzó Luca (Badacsonytomaj),
III. hely: Csécs Márk (Kazinczy). 7. évfolyam: I. hely: Juhász
Mária Manuela (Keszthely) II.
hely: Békássy Pál (Badacsonytomaj) II. hely: Oszterman Sára
(Kazinczy) II. hely: Tompos

Fabó Leon (Badacsonytomaj),
III. hely: Varga Veronika (Batsányi).8. évfolyam: I. hely: Bikás Szabolcs (Sümeg), II. hely:
Gelencsér Dávid (Badacsonytomaj), II. hely: Tóth Zoltán
(Keszthely), III. hely: Honti
Richárd (Kazinczy), III. hely:
Kis Károly László (Nemesgulács), III. hely: Tóth Laura (Kazinczy). Magyarverseny: 5. évfolyam: I. Árvai Zsombor (Kazinczy), II. Szabó Sarolta (Batsányi), III. Horváth Csaba (Kazinczy). 6.évfolyam: I. Bátai
Anna (Szigliget), II. Horváth
Laura (Kazinczy), III. Tóth
Fruzsina (B.tomaj). 7.évfolyam: I. Kovács Nóra (Sümeg)
II. Tibol Balázs (Kazinczy), III.

Apróhirdetés
Lakás-ház
Eladó – Barackosban, kétszintes, kertes társasház. Érdeklődni: 16-18 óra között 06-87/412123-as telefonszámon.
Eladó! Rendezett 4. emeleti Y-i
lakás, 57 m2, redőnyös, egyedi
fűtésmérővel. Helyhiány miatt
sürgősen eladó. Irányár: 5,2
millió Ft 06-70/670-56-85

Puskás Ákos
projektmaVégéhez közeledik a projekt, nager
hogy értékeli az elvégzett mun- Fotók: hg.

kát és mi az ami még hátra van?
- A megvalósítási időszak elejétől kezdve folyamatosan működnek azok a mozgásprogramok, melyeket a pályázat
megírásakor vállaltunk. Itt gondolok többek között a tornára, a
jógára, a társastáncra, futásra,
gyaloglásra vagy épp a túrákra.
A projektben számos települést
céloztunk meg, melyek falu-,
városnapjain, egyéb rendezvényein meg is jelentünk. Ezen
alkalmakkor, különböző egészségügyi szűréseket végeztünk,
közreműködve
orvosokkal,
ápolókkal, szakápolókkal. A
felmérések mellett, tájékoztatókat, ismeretterjesztő beszélgetéseket, előadásokat tartottunk, hogy a lakosság minél
szélesebb körben tájékozódjon
az egészséges életmódról, a betegségektől mentes életről. Különböző klubokat működtetünk, mint például a Cukorbetegek, Daganatos betegek,
Szívbetegek és Alkoholbetegek
klubját. A fennmaradó időszakban, terveink és feladataink között szerepel még, számos település felkeresése, hiszen a
pályázat megvalósítása Tapolca és kistérségére vonatkozik.
Olyan sportnapokra, településnapokra szeretnénk eljutni,
ahol eddig még nem voltunk.
Illetve kiemelt célunk munkahelyi szűréseket végezni. Alkalmazkodunk az emberek
életritmusához senkitől sem
szeretnénk elvenni a lehetősé-
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áldozatokat hozzon. A projektet
követő három éves fenntartási
időszakban több olyan programot tervezünk, melyek emlékeztető vagy akár elmélyítő
találkozásként újra és újra ösztönzik regisztrált tagjainkat.
Egy pályázatot mindig a számok minősítenek. Hányan vettek részt eddig a programban?
- Több ezren vették igénybe a
pályázat nyújtotta lehetőségeket az irodán keresztül, a regisztráltak száma is már elérte
az ezres számot. A regisztrációs
kártyát, mely hat alkalmas
„bérletként” funkcionált volt,
aki négyszer, ötször váltotta ki,
tehát közel harminc alkalommal vette igénybe szolgáltatásainkat támogatottként. Azért
azt elmondhatjuk, aki ennyiszer eljár, az magától is eljár,
azaz programunk elérte célját.
Milyenek a visszajelzések?
- Szinte csak pozitív visszajelzésekről tudok beszámolni. Talán ez az a terület, ahol a legfontosabb visszajelzést a tükör
és az énkép adja. Természetesen kilókról és centikről is
van feljegyzésünk, azonban ez
magánügy.
Hogyan fogadják a kitelepüléseken az EFI standot?
- Az emberek, szerencsére alapvetően kíváncsiak. Ha már sikerül felkelteni a család egy
tagjának az érdeklődését akkor
nagy valószínűséggel elindul
valami pozitív irányba.
(x)
Frankó Alexandra (Kazinczy).
8. évfolyam: I. Kerepesi Diána
(B.tomaj), II. Benczik Ákos
(Sümeg) III. Kiss Károly (Nemes-gulács). Német nyelv: 5.
évfolyam: I. Vers Enikő (Kazinczy), II. Cséri Bence (Kazinczy), III. Mihályfi Dániel
(Kazinczy). 6. évfolyam: I. Epres Anna (Kazinczy), II. Rózsa
István (Kazinczy), III. Kovács
Hunor (Sümeg). 7. évfolyam:
I. Fazekas Marcell (Kazinczy),
II. Tompa Eszter (Sümeg), III.
Czyntula Dóra (Kazinczy), III.
Csik Bianka (Kazinczy). 8. évfolyam: I. Bikás Szabolcs Péter
(Sümeg), I. Varga Ivett (Kazinczy), II. Fenyőházi Zsófia
(Sümeg), III. Bittman Barbara
(Kazinczy), különdíj Kovács
Nikoletta Klaudia (Bárdos). (s)

Telek-ingatlan
Szent György-hegy déli oldalán 890 m2-es telek, pincével és
kis faházzal eladó. Tel: 0630/342-38-77 vagy 06-70/31280-83
Halápi-hegy nyugati oldalán,
1900 m2-en kordonos piros
szőlő, présház, pince, gyümölcsös teljes felszereléssel. Tel:
06-70/22-22-653.
Autó-Motor
Eladó 52 cm3 piaggio motor,
6000 km-el. Ár: 126.000 Ft Tel:
06-30/342-38-77 vagy 0670/312-80-83.
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Ihász Martin fontos góljai
Az U-21-esek továbbra is jól
menetelnek.
Az Ugod elleni nehéz
mérkőzésen fegyelmezett
játékkal, Ihász Martin góljával sikerült itthon tartani a
három pontot.
A hétvégi fordulóban ismét

ő volt eredményes az Alsóörs -TIAC találkozón. A 83.
percben lőtt tapolcai gól három pontot ért a fegyelmezetten, sportszerűen játszó
tapolcai fiataloknak, akik a
24. forduló után a tabella
második helyén állnak. (ae)

SPORT

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Érmek tollasban

Szépen helytálltak a fiatalok
Jól szerepeltek a tapolcai
sakkozó fiatalok a Szombathelyen megrendezett országos versenyen a napokban.
A XI. Dési Grand Prix Sakktriatlonon Bencze Balázs
volt a legjobb 14 éven aluli
az A csoportban, a következő korosztályban Gaál
Zsóka 3., Csalló Krisztián 3.
helyezést szerzett. A rangos

verseny C csoportjában a
helyezettek sorrendje a következő volt: Kötéljártó
Áron, Bodó Boglárka, Szőke
Kristóf, Németh Áron, Gergely Dániel, Tóth Csongor,
Major Martin. Rieger Richard nyerte a D-E csoportot,
ugyanitt Horváth Barnabás Vegyes párosban bronzérmet szerzett a Gyarmati Zol3., míg Tóth Bar-nabás az 5. tánné – Gombkötő Richárd kettős
helyet szerezte meg.
(Ky) A napokban rendezték ba nyolcadik, Kasza NorKeszthelyen az V. KETE bert a tizenegyedik helyet
Keszthelyi Amatőr Felnőtt szerezte meg. Férfi párosok
tizennégyes mezőnyében taTollaslabda-versenyt.
polcai győzelem születetett
A tapolcai tollaslabdások 8 a Gombkötő Richárd - dr.
fővel képviselték Tapolcát Pintér Ákos kettősnek köÁngyán Zoltán, Balta Csa- szönhetően. A Balta - Orsós
ba, Gombkötő Richárd, kettős hetedik, a Kasza Gyarmati Zoltánné, Kassai Kovács duó a kilencedik, a
Balázs, Kasza Norbert, Ke- Kassai - Ángyán páros
szei András és Kovács And- tizennegyedik lett. Vegyes
rás révén. Eredmények: párosban bronzérem jutott a
Férfi egyéniben húsz indulót Gyarmati Zoltánné - Gombregisztráltak a szervezők. kötő Richárd duettnek,
Gombkötő Richárd harma- ugyanúgy mint a női páA négy versenynapból álló kupa összesített győztesei: dik helyen végzett, Keszei rosban a Gyarmatiné - Végh
(ae)
András az ötödik, Balta Csa- Anita kettősnek.
Horváth Barnabás, Bodó Boglárka, Szőke Kristóf

Második helyen állnak a Tapolcai Öregfiúk jelenleg
Ezüstöt érő helyen áll a
20. forduló után a Tapolcai Öregfiúk alakulata a
Megye IV. déli csoportjában.
A csapat (44 pont/17 ford.) a
szintén 44 pontos (16 forHirdetés

duló) Dörgicse mögött. Harmadik jelenleg Pécsely
(36/16).
Eredmények a 19. fordulóból: TÖFC-Sümeg 2:1,
Diszel-Dörgicse 2:6, Zalaerdőd-Nagyvázsony 0:0, Ti-

hany-Pécsely 0:2, Balatonakali-Gógánfa 5:1. A 20.
forduló: TÖFC-Tihany 2:2,
Nemesvita-Zalaerdőd 4:2,
Gógánfa-Diszel 6:4, Nagyvázsony-Balatonakali 0:1,
Sümegprága-Sümeg 4:1. (a)

7

Rövid hírek
n FUTÁS - A Tapolca Félmaraton Futóverseny 11 órakor rajtol
május 2-án a Fő téren,
előtte fél órával kezdődik a gyermek és családi
futóverseny. Az ötödik
alkalommal megrendezett versenyre egyéni
női, férfi és váltó kategóriákban lehet nevezni
még a helyszínen is. (ky)

FOCI - A megyei I.
osztályban
szereplő
TIAC együttese a 23.
fordulóban hazai mérkőzésen 2:2 arányú
döntetlent játszott Ugod
csapatával (góllövők:
Szabó és Hatala), majd
a 24. fordulóban az Alsóörs vendégeként 2:1
arányban szenvedett vereséget (gól: Lajtai) (ae)
n

KÉZILABDA
Sem a fiúk, sem a lányok nem tudtak nyerni
a hétvégi fordulóban.
Eredmények a fiúknál:
Veszprémi Egyetem TVSE 48:30. A női felnőtt mérkőzés: TVSEKörmend 15:22 (7:9).
A juniorok eredménye:
TVSE- Körmend 13:29
(4:18)
(ae)
n

Sakkfeladványok
A Tapolcai Újságban
május végéig sakkfeladványokkal
találkozhatnak kedves olvasóink.
Minden alkalommal 2
feladványt közlünk a
sportrovatban. A megfejtések 1. lépését kell
elküldeni a megjelenést
követő 1 héten belül emailban Kosztolánczi
Gyula FIDE-mesternek
ellenőrzés,
értékelés
céljából.
A verseny 3 hónapon át
tart (március, április,
május), júniusban hirdetünk eredményt. A
legjobbjak érem- és oklevél díjazásban részesülnek.
Mindkét sakkfeladványban világos lép és
(bármit is lépjen
sötét!) a második lépésben mindenképpen mattot ad!

A MEGOLDÁSOK 1. LÉPÉSÉT
IDE KELL BEKÜLDENI:
kosztolanczi.gyula@gmail.com
Az előző heti megoldások:
1. Vh1 ! ..................... 2. Kd5 !
1.

2.
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VÁROSI TV
Tapolca Városi Televízió
Telefon: +36 87 412 289
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.
Műsor 04.29. - 05.06.
minden nap 8 és 18 órakor
hírmagazin
ismétlés
minden nap 12.30, 21.30
Krónika
- Katasztrófavédelmi vetélkedő
- Író-olvasó találkozó Bartalis Imrével
- Modell és Makett kiállítás
és RC modell bemutató
- Városszépítő Egyesület
közgyűlése
Sportmagazin
Gábris Ernő háborús
veteránnal
beszélget
Hangodi László történész
3.befejező rész
Kazinczy Ferenc Tagintézmény kulturális bemutatója – összefoglaló
Voke klub esték - Kóka
Rozália mesemondó és a
Virággyöngy
moldvai
csángó
kisegyüttes
műsora
Helyi mester – köztünk élő
alkotó sorozat: Csizmazia
Anita szappankészítő
Egészségérték - egészségfejlesztési magazin

HÍREK
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A hegy nagy ünnepe
A múlt hét a szőlőről, a borról a gazdálkodókról és a hegyről szólt
Immár huszonharmadik
alkalommal
rendezték
meg a Szent György-hegyi napokat a régióban.
A hegymagasi Szászi Pincénél Knolmajer Ferenc a
Szent György-hegy Hegyközség elnöke köszöntötte a
vendégeket a múlt keddi
megnyitón. Szólt a tavaszi
mezőgazdasági munkálatok
kezdetét jelentő Szent
György-napról, ami a borászok számára egyúttal a borversenyen történő nagy
megmérettetés is. Üdvözölte
a résztvevőket Benczik
Zsolt, a Tapolcai Járási Hivatal vezetője, aki az egyéb
elfoglaltsága
miatt távolmaradó Takács Szabolcs
(a Veszprém megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja) helyett méltatta a
rendezvényt.
A folytatásban szerdán zarándokút indult Cséry Gergő
atya vezetésével a hegyen,
csütörtökön ínyencrandevú,
pénteken szakmai konferencia, szombaton a borutak

Néhány emlékezetes pillanat az idei Szent
György-hegyi napokról
Fotók: Szijátó János
bejárása szerepelt a programban. Tapolca polgármestere, Dobó Zoltán és országgyűlési képviselője, Rig Lajos például a raposkai borút
kiindulóponjánál tettek villámlátogatást szombaton. A

Hagyományőrzés

Gólyahírek

Szent Mihály borút második
állomásán Lovász Gábor
szőlősgazda a résztvevőknek bemutatta a 19. században, tapolcai fazekasok által
készített, „pálinkafolatós”
edényeiből álló gyűjtemé-

nyét. A vasárnapi felvonulás
idén is a hegymagasi kultúrháztól indult a Lengyel kápolnához, ahol szabadtéri
szentmise, ünnepi műsor,
estig tartó jó hangulat fogadta a résztvevőket. (szj)

Lapterjesztés

Batsányi-napok
kezdődnek

Lapunk terjesztésével kapcsolatos észrevételeit a lenti
telefonszámon jelezheti:

Az Aranytoll megyei helyesíró versennyel kezdődnek meg május 4-én
(hétfőn) 13 órakor a Batsányi emléknapok idei
programjai.

06/20/358-3295
Kedves nénik és bácsik!
Örömmel tudatom, hogy április 13-án éjjel 2 óra 12
perckor megérkeztem. Nevem Patus Csaba, súlyom
3340 gramm, magasságom
51 cm. Szüleim: Katona
Krisztina és Patus Csaba.

Piaci információk

Hirdetés

A Bárdos iskola diákjai is részt vettek a Nemesgulácson rendezett zöldágjárásban Fotó: Helyszíni felvétel
A Tapolcai Bárdos Lajos rendezvény is sok érdeklőÁltalános iskola diákjai is dőt vonzott, így énekszótól
részt vettek a Nemesgu- volt hangos a település. A
lácson rendezett zöldág- menet a templomhoz érkejáráson, tanáruk, D. Feke- zett vissza, ahol a két kaput a
te József kísérete mellett. világháborús hősök emléktáblájára helyezték, majd
A településen már régi ha- kezdődött a játék a tempgyománya van a zöldágjá- lomkertben. A szervezésrásnak, másnéven "bújj-bú- ben, lebonyolításban D. Fejócskának". Ilyenkor két fel- kete Józsefen kívül Szabó
díszített kapun bújnak át a Richárd nemesgulácsi műrésztvevők, végig járják az velődés-szervező, Papp Tiutcákat és egymást köszönt- borné és Tompos Szilvia vett
(szj)
ve várják a tavaszt. Az idei részt.

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 46/db
Burgonya: 120 Ft/kg
Sárgarépa: 280-300 Ft/kg
Zeller: 360 FT/kg
V.hagyma: 180-250 Ft/kg
Fokhagyma: 1200 Ft/kg
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
Paprika: 100-120 Ft/db
Paradicsom: 660 Ft/kg
Uborka: 490 Ft/kg
Cékla: 250 Ft/kg
Retek: 160 Ft/kg
Körte: 700 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 400 Ft/kg
Mandarin: 500 Ft/kg
Citrom: 600 Ft/kg
Banán: 499 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1660-3000 Ft/kg

A 170 évvel ezelőtt elhunyt
forradalmárköltőnk, Batsányi János (1763-1845) emlékére rendezett események
május 6-án 13 órakor a Batsányi népdaléneklési versennyel folytatódnak a
VOKE-ban. Május 7-én
ugyanitt
szavalóverseny
lesz, 17 órakor Batsányi
gála a Tamási Áron Művelődési Központban. Május
8-án14.30-kor emlékséta indul, a Batsányi emlékhelyek
megkoszorúzásával. Május
10-én 10.30-kor ünnepi
szentmise
kezdődik
a
Nagyboldogasszony Római
Katolikus templomban.
A május 14-ig tartó színes
programokról lapunkban és
online
újságunkban
is
folyamatosan tudósítunk.

www.tapolcaiujsag.hu

