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Kettő alpolgármester
Kizárták az MSZP-ből Lévai Józsefet, mert elfogadta a jelölést
Két alpolgármestert választott a tapolcai képviselő-testület a pénteki
rendkívüli ülésen. Rig Lajos lemondása után üresedett meg a poszt, de
ezúttal nem egy, hanem
két
alpolgármesterről
döntöttek titkos szavazással 6:4 arányban a
képviselők.
Eszerint mostantól főállású
alpolgármesterként Lévai
József, társadalmi megbízatású alpolgármesterként pedig Kozma Henrik Alajos segíti a testület, illetve Dobó
Zoltán polgármester munkáját. A rendkívüli ülés komoly
médiaérdeklődést váltott ki,
hiszen az MSZP csütörtökön
kizárta soraiból Lévai Józsefet (a párt helyi szervezetének addigi elnökét), mert elfogadta a Jobbik ajánlatát. A
kizárással kapcsolatban kérdésünkre csak annyit mondott, hogy nem kívánja azt
kommentálni. Végül az ülésen a tízfős testület 6 igen és
4 nem szavazattal választotta főállású alpolgármesterré

A két új alpolgármester, Kozma Henrik Alajos (balról)
és Lévai József, letették az esküt a pénteki rendkívüli
ülésen a tapolcai városházán
Fotó: Szijátó János
pénteken, illetve ugyanilyen
arányban támogatták a jobbikos Kozma Henrik Alajost
is. A szavazás után mindketten letették az esküt a város-

házán tartott nyilvános ülésen. Az előzmény, hogy a
korábbi jobbikos alpolgármester, Rig Lajos, az április
12-én rendezett időközi vá-

lasztáson nyert országgyűlési mandátumot, ezért mondott le önkormányzati tisztségeiről. Ugyanezen az ülésen lemondott egyéni választókerületben
szerzett
mandátumáról Dobó Zoltán,
aki ezután választókerületi
képviselőként nem, csak
polgármesterként tevékenykedik a városban. Ez azt is
jelenti, hogy Tapolcán két
választókerület négy szavazókörében 120 napon belül
időközi önkormányzati választásokat kell tartani. A
helyi választási bizottságnak
a törvény szerint harminc
napja van kitűzni a voksolás
időpontját, ami több mint
3700 tapolcai választópolgárt érint majd.
A rendkívüli ülés után a Fidesz-KDNP (Fenyvesi Zoltán és Császár László) és a
Jobbik (Dobó Zoltán és Rig
Lajos) képviselői is tartottak
sajtótájékoztatót a városháza udvari tanácstermében.
(Írásunk folytatását a 2. oldalon „Ütköző vélemények”
címmel olvashatják)
(szj)

Innováció
otthon
Az innováció nyomon
követhető a mindennapok során, otthonunkban is. Én legutóbb egy új konyhai
törlőruha használata
során találkoztam vele, amikor szerettem
volna letörölni az
asztalra csöpögött vizet. Nem itta be, csak
kente. Eszembe jutott
a másik műremek, kerékpárom új hatjóműve, amely a pedáltól
vált meg alig pár hét
használat után. A
hosszában repedő ropiszacskó, és az egyre nagyobb átmérőjű
gurigára tekert WCpapír is a kedvenceim
között van. Ám a fejlesztések csúcsa az a
puliszerű
felmosó
eszköz, „motorosfóka”, ami szabályosan
taszítja a vizet. Szinte
lehetetlen eláztatni,
anyagából akár sérült
búvárruhát is lehetne
foltozni. Még az is előfordulhat, hogy abból
készült.
Szijártó János

Megmutatták magukat
Öt képzőművész kör közel száz alkotását tekinthették meg az érdeklődők
az immár második alkalommal megrendezett Ablakaink című tárlaton a Tamási Áron Művelődési
Központban.

cél, amiért a kiállítók alkottak, már megvalósult - hangsúlyozta. Baranyai Zoltánné, a Balaton - felvidéki Szín
-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, egyben a műveket bí-

ráló zsűri elnöke megnyitójában elmondta, hogy ezúttal
két témakörben - Játék az
anyaggal és Az ember,
ahogy én látom - várták a
műveket. (Folytatás a 4. oldalon „Öt...” címmel) (di)

Május első fele Batsányiról szól Tapolcán. A VOKEban szavalóversenyt is rendeztek (a képen) és számos A kiállítást szervező intézeseménnyel emlékeztek meg a költőről Fotó: Havasi G. mény vezetője, Barczáné
Tóth Boglárka, rövid köszöntője után Dobó Zoltán
polgármester szólt a sokszíAz Aranytoll megyei he- daléneklési versennyel foly- nű közösségről, amely lelket
lyesíró versennyel kez- tatódtak a VOKE-ban. Má- ápol és táplál, tagjainak küldődtek meg a Batsányi jus 7-én itt szavalóversenyt detése van a képzőművéemléknapok programjai is rendeztek, és egy közös szetben.
séta alkalmával a Batsányi - Amennyiben „csak” azt
az elmúlt héten.
emlékhelyeket is megko- érik el, hogy szórakoztatnak,
vagy közvetítik a mindenA 170 évvel ezelőtt elhunyt szorúzták.
forradalmárköltő, Batsányi (A Batsányi emléknapokról napok látványát, valamint
János (1763-1845) emlékére a 3. oldalon olvashatnak megérintik lelkünket, meg- Az érdeklődők a tárlat kilencvenhat színvonalas alkoFotó: Dancs István
rendezett események nép- „Ha május...” címmel) (szj) mozgatják gondolatainkat, a tásában gyönyörködhettek

A tapolcai költő emlékére
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Ütköző vélemények
(Folytatás az 1-es oldalról)
Fenyvesi Zoltán az ülés után
tartott sajtótájékoztatón úgy
fogalmazott, hogy a Jobbik
és az MSZP közti együttműködés már az őszi önkormányzati választás óta nyilvánvaló. A Fidesz megbízott
választókerületi elnöke szerint Tapolcát a két párt koalíciója irányítja, és a képviselő-testület egyéni érdekek
mentén működik. Hozzátette, ez akkor is igaz, ha Lévai
Józsefet az MSZP kizárta.
Császár László, a FideszKDNP helyi képviselőcsoportjának frakcióvezetője
azt sérelmezte, hogy az alpolgármester-jelölés során a
fideszes képviselőket nem
vonták be az egyeztetések-

ELISMERTÉK
Tapolcán

Szipőcs Csabáné
Szipőcs Csabáné a Baptista Szeretetszolgálat
EJSZ Széchenyi István
Szakképző Iskolájának
történelem-német szakos tanára kiváló szakmai felkészültsége, lelkiismeretes és odaadó
oktató - nevelő munkája
elismeréséül Tapolcai
Nevelésügyért kitüntetést vehetett át a városnapi ünnepségen. 1995
szeptembere óta dolgozik az intézményben,
mint történelem-német
szakos tanár. 1996-tól
2009-ig folyamatosan
látott el osztályfőnöki
teendőket, emellett az
idegen nyelvi munkaközösség, majd pedig a
társadalom-tudományi
munkaközösség vezetője igazgató-helyettessé
történő kinevezéséig.
Munkáját becsülettel, a
tanulók érdekeit figyelemmel kísérve végzi.
Igazgató-helyettesként
kollégáival jó a kapcsolata, szakmai iránymutatásit szívesen fogadják. Emberséges hozzáállása, szakmai elhivatottsága miatt tanítványai, kollégái tisztelik,
szeretik.

A Fidesz és a Jobbik képviselői is tartottak sajtótájékoztatót az alpolgármesterek választása után
Fotók: Szijártó János

be, a személyi javaslatokról
is csak a sajtóból értesültek.
A két alpolgármester választásának okát önös érdekekre
vezeti vissza, mivel szerinte
az önkormányzati feladatok
az elmúlt fél évben nem
növekedtek a korábbi időszakéhoz képest. Azonban
keresik az együttműködési

lehetőséget a város vezetésével, mivel a tapolcai önkormányzatban a Fideszfrakcióé a legnagyobb számú képviselőcsoport.
Dobó Zoltán polgármester
azt emelte ki sajtótájékoztatójában, hogy Lévai József
már független képviselőként
tette le esküjét, és bár tagja
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volt az MSZP-nek, mindenképpen helye van a képviselő-testületben és a város
vezetésében is. A jobbikos
polgármester hangsúlyozta,
hogy nem egy MSZP-s képviselőt, hanem egy rátermett
embert jelölt az alpolgármesteri pozícióra. Hozzátette, hogy a szocialista párt
méltatlanul bánt Lévai Józseffel, amiért kizárta, hiszen éppen ő volt az, aki
helyben arculatot adott az
MSZP-nek. Rig Lajos úgy
vélekedett, hogy helyben a
lokálpatriotizmusra kell építeni, mivel ez segíti elő a város fejlődését, nem pedig a
felülről kapott pártpolitikai
irányvonal követése. Aláhúzta, elsősorban a helyi
adottságokat kell figyelembe venni, s ő ezt tartja majd
szem előtt parlamenti munkája során is.
(szj)
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Ha május, akkor Batsányi
(Folytatás az 1. oldalról)

Az emléknapok programjai a Batsányi tagintézményben tartott megnyitóval kezdődtek.
- „Az ünneptől főként azt várnánk, hogy legyen! Végre valami ne tőlünk függjön, ne a jókedvünknek, szerencsénknek,
boldogságunknak legyen kiszolgáltatva, hanem legyen:
mint a természet. Mint a napsütés. Mi meg ülnénk a kerti fehér
karosszékekben,… és arcunkat
a fénybe tartjuk. Ez volna az
ünnep - jön, amikor ideje van,
harmónia és jóság nő a nyomában, és nemcsak jobbá változunk, de a másik jóságára is rálátunk.” Eszterházy Péter szavaival köszöntötte a megjelent
vendégeket pedagógusokat, tanulókat dr. Komjátiné Nyakó
Györgyi, a tagintézmény vezetője. Beszédében kiemelte,
hogy a hagyomány jelenléte az
emberi közösségek létének
egyik legfontosabb feltétele. A
batsányis diákokat és pedagógusokat a hagyományok igazi
közösséggé kovácsolták. A
megnyitón Dobó Zoltán polgármester is köszöntötte a
megjelenteket, majd a tagintézmény hatodik osztályosai irodalmi összeállítással emlékeztek meg Batsányiról, és megkoszorúzták az intézmény aulájá-

Fent balra Szigecsánné Freund Teréz
a zsűri elnöke gratulál Kocsis Katának,
a népdalverseny első helyezettjének.
Jobbra az emlékséta, lent balra pedig
a rendezvénysorozat megnyitója látható.
A képen dr. Komjátiné Nyakó Györgyi
tagintézményvezető mond beszédet
Fotók: Antal E., Dancs I., Havasi G.

ban a költő domborművét. A
Batsányi napok részeként népdalversenyt rendeztek a VOKE
Batsányi János Művelődési és
Oktatási Központban. A megmérettetésen tíz felső tagozatos
tanuló vett részt. Az előadók
népviseletben léptek fel, ily
módon is emelve a rendezvény
nívóját. Felszabadultan, szívből énekeltek, élvezték a szereplést. Szigecsánné Freund
Teréz a helyi Járdányi Pál Zenei

Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a zsűri elnöke, valamint
Stark Béla nyugalmazott iskolaigazgató, a Batsányi Népdalkör vezetője, és Hanzmanné
Mohos Lívia a Kertvárosi Óvoda pedagógusa, a Tapolcai Női
Kamarakórus (és a zsűri) tagja
nem volt könnyű helyzetben a
döntéskor. A dobogósok az oklevél mellett Németh István
Péter Batsányi koszorúja című
kötetét kapták, az első helyezett

még egy gravírozott tollal is
gazdagabb lett.
Végeredmény: 1. Kocsis Kata
(Monostorapáti), 2. Turcsi
Dorina (Zalahaláp), 3. Tóth
Kinga Zsófia (Zalahaláp).
Batsányi János halálának 170.
évfordulója alkalmából szavalóversenyt is rendeztek a Batsányi János Művelődési és Oktatási Központban. Két korcsoportban (általános iskola felső
tagozatosok, középiskolások)
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várták a versmondókat. A csoportonként megadott kötelező
versek mellett, a jelentkezőknek egy szabadon választott
hazafias témájú, magyar költő
versét is elő kellett adni. A fiatalabbak Batsányi A keszthelyi
hajóra, míg az idősebbek Batsányi A látó című alkotásával
kezdték a versenyt, melyet a Dr.
Csernai Balázs atya, Őriné
Szilvási Anna, közoktatási
szakértő, a Széchenyi István
Szakképző Iskola pedagógusa
és Tóth Mária, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerületének igazgatója alkotta háromtagú zsűri
értékelt. A felsősök mezőnyét
Vitus Katalin, a Bárdos Lajos
Általános Iskola 7. osztályos
tanulója nyerte, Reményik
Sándor: Eredj, ha tudsz című
szabadon választott versével, a
középiskolásoknál Barbalics
Edina, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium tanulója diadalmaskodott, ő Petőfi
Sándor: A hazáról című művét
választotta. Minden résztvevő
emlékül kapta a Batsányi koszorúja című kötetet.
A nyitórendezvény idén is az
Aranytoll megyei helyesíró
verseny volt, amelynek célja,
hogy tudatosítsa a tanulókban a
nyelvhasználat fontosságát, az
írásbeli nyelviség tökéletesítésének szükségességét. Ezen kívül tanulmányi- és sportversenyeket, kulturális bemutatót és
több más programot is rendeztek. Ezekről következő lapszámunkban olvashatnak.
(Tapolcai Újság)

Hirdetés

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com
e-mail címre! A sütirecepteket
szintén!

Akció május 31-ig
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Rövid hírek
n
NYÍLT NAP - A
Tapolcai Járdányi Pál
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola május 15- én
(péntek) 14 és 17 óra között várja az érdeklődőket az iskola épületében.
A nyílt napon a látogatók betekinthetnek az
iskola tanszaki termeibe, kipróbálhatják a különböző hangszereket,
megismerkedhetnek az
itt tanító tanárokkal, kérhetnek tanácsot jövőbeni zenei tanulmányokkal kapcsolatban. (szj)
n TRIANON - Trianoni megemlékezésre
hívja az érdeklődőket a
tapolcai önkormányzat
június 4-én 18 órára a
Köztársaság térre. Em-

lékező beszédet mond
Dobó Zoltán polgármester. A rendezvényen
a történelmi egyházak
képviselői mellett közreműködik a Tapolcai
Honvéd
Kulturális
Egyesület, a Tapolcai
Kamarakórus és Torma
Tamás énekes.
(szj)

MAGAZIN
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Múzeumlátogatások
HAGYOMÁNY Tizenöt év alatt ezerötszáz tanuló kirándulhatott
Az elmúlt tizenöt év alatt
mintegy ezerötszáz diák
jutott el budapesti múzeumlátogatásra a tapolcai
Kazinczy iskolából, Grünceisz László tanár szervezésében.
A tagintézmény rajztanára
éppen tizenöt évvel ezelőtt
indította el, ezt a mára hagyománnyá vált lehetőséget,
és az idő őt igazolta. Mint
munkatársunknak elmondta,
több mint 1500 tanuló jutott
el így kiállításokra, és volt
olyan diák, aki ezáltal utazott életében először Budapestre.
- A múzeumlátogatások a
következetes, módszertanilag jól átgondolt szervezéssel hosszútávon is nagy hatást gyakoroltak a gyerekekre. A cél az volt, hogy iskolánk mindegyik felső tagozatos évfolyamából, a kiválasztott tanulók, a tanév vége
felé részt vehessenek egy
olyan múzeumlátogatási napon, ahol az adott évfolyamon tanult művészettörténeti és történelmi korral öszszefüggésben láthattak kap-

5. évfolyam: (ókorhoz kapcsolódóan) Aquincum Szépművészeti Múzeumban az Egyiptomi tárlat
6. évfolyam: Budai vár - a Magyar Nemzeti Galériában a gótikus táblaképek, szárnyasoltárok - Magyar Nemzeti Múzeumban A török idők Magyarországon tárlat
7. évfolyam: a Magyar Nemzeti Galériában a történelmi festészet Magyarországon (romantika) - M.N.
Múzeumban A XIX. századi Magyarország tárlat.
8. évf.: a Magyar Nemzeti Galériában a XX. századi
festészet - Terror Háza

Az iskola 8. évfolyamos diákjai az elmúlt héten kirándultak Grünceisz Lászlóval
csolódó tárlatokat, hallhattak múzeumpedagógiai előadásokat. Minden alkalommal két múzeumot látogattunk meg. Először a Magyar
Nemzeti Galériában, majd
ehhez kapcsolódva következett egy másik múzeum
ugyancsak tárlatvezetéssel.
A
múzeumlátogatásokat
mindig alapos felkészítés

előzte meg, szakmailag és a
viselkedés tekintetében is. A
hosszú évek során iskolánkat a fegyelmezett, együttműködő diákjainkról ismerték meg - hangsúlyozta
Grünceisz László.
Azt is megtudtuk, hogy a
fővárosi kirándulások célpontja
évfolyamonként,
mindig a tanévben tanult té-

makörökhöz igazodott. - Remélem azt, hogy ennyi év
munkája szervezése, a sok
egyeztetés, telefonálás nem
volt hiába való, és úgy hagy
nyomot a gyerekekben,
hogy felnőtt korukra kialakul bennük a művészet és
kultúra iránti igény, belső
szükséglet - tette hozzá a
rajztanár.
(szj)

Öt képzőművész csoport szép alkotásai Országos második hely
(Folytatás az 1. oldalról)
Az öt képzőművész kör
96 alkotásáról, annak két
témájáról Baranyai Zoltánné, a zsűri elnöke beszélt a megnyitón.
- Az egyikre bátor, konstruktív és dekoratív alkotások érkeztek, a másiknál már
árnyaltabb, melegebb, simogatóbb színekkel érzékeltetett világot láthattak, ahol
egyéni
formajegyekkel
megfestett sorsok, vagy családtagok kerültek vászonra,
papírra. Kiemelte, hogy a
létrehozott mű árulkodik a
mestere érdeklődéséről, képességéről, érzékenységéről, arról, hogy mi foglalkoztatja, mi a véleménye, vágya. Aki közszemlére teszi
alkotásait, a lelkét is megmutatja - mondta. Majd hozzátette, hogy a vizuális művészet közvetítő ereje nem
csak láttat, hanem új ismereteket, gondolatokat közöl,
egy másik dimenzióba avatja be az érdeklődőt.

Az előkelő második helyet
szerezte meg a Batsányi
gimnázium csapata az országos katasztrófavédelmi döntőn.

korcsoportban tapolcai gyerekek szerezték meg az első
helyet. Az elmúlt hétvégén
volt az országos döntő Budapesten, ahol a Batsányi gimnázium csapata a tizenkilenc
megyegyőztes, valamint a
főváros legjobbja, és egy
külföldi együttes mezőnyében az előkelő második helyen végzett.
(szj)

A közelmúltban rendezték
meg a felmenő rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi
Baranyai Zoltánné értékelte az alkotásokat
Fotó:di vetélkedő megyei döntőjét
Veszprémben, ahol mindkét
Az elismeréseket a zsűri tag- (készítője: Horváth Róbert
jai - Baranyai Zoltánné, Sze- tapolcai művész) kapott. Ajlestey Ibolya és Grünceisz káról Németh Ferenc, AlsóLászló rajztanárok, valamint örsről Pitrók Éva, Herendről
Dobó Zoltán polgármester - Sebestyén László, Balatonadták át. Az Ajkai Képzőmű- füredről Héhn Zsuzsa és a tavészeti Egyesület, az Alsó- valyi Nívó- díjas Irázi Ökrös
örsi Képzőművészeti Egye- Géza, míg Tapolcáról Varga
sület, a Balatonfüred és Kör- Károly vehetett át elismenyéke Múzsa Művészeti rést. 2015- ben az Ablakaink
Közhasznú Egyesület, a He- megyei kiállítás Nívó- díját a
rendi Vizuális Műhely és a szakmai zsűri Frank Szabó
Tapolcai Városi Képzőmű- Sándornak (Alsóörs) ítélte.
vész Kör kiállítói is emlék- A tárlat színvonalát emelte a
lapot vehettek át, egyéni in- Tapolcai Kamarakórus (vedulóként pedig Somogyiné zényelt: Török Attiláné) fellépése és a helyi képzőVarga Anikó.
Minden kör tagja, akit mun- művész kör vezetőjétől, A második helyet elért csapat: Ölvegyi Roland, Szabó
kája alapján a zsűri kiemelt, Tihanyiné Bálint Zsuzsától Gergő , Németh Ádám és Kalácska Botond. Középen
oklevelet és emlékplakettet elhangzott szavalatok. (di) felkészítőjük Horváth András tűzoltó alezredes
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Élvezetes koncert a Makámtól Zeneiskola felvételi május 21-én
Előképzős és hangszeres felvételit tart a Járdányi Pál Zeneiskola május 21-én (csütörtök)
17 órakor a 2015/16-os tanévre.
Minden olyan tanulót várnak,
aki érdeklődik a hangszeres
muzsika iránt és szeretne hangHirdetés

A világzene nemzetközi követe tett látogatást a VOKE-ban a Cseh Tamás Program által. A Makám együttes repertoárjára, Kelet és Nyugat,
a kollektív és individuális kettősség, az ősi egység és harmónia keresése jellemző. Zenéjük átjáró korok és kultúrák között. A fergeteges rendezvény értéket adó misszióvá vált.
Fotó: Havasi Gábor
Hirdetés

szeren tanulni. Választható: furulya, trombita, kürt, klarinét,
fuvola, zongora, hegedű, harsona, tuba, fagott, cselló, bőgő,
és magánének. A felvételire
mindenki egy népdallal vagy
gyermekdallal készüljön!
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Heti Ötlet
Dr. Hubert János
az allergiáról

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

Moziműsor

Bizonyára sokan vannak,
akik akár saját magukon, a
családban, vagy az ismerőseik körében megtapasztalhatták az allergiás
betegségek körébe tartozó
kellemetlen, az életminőséget erősen zavaró tüneteket, mint az orrfolyás, a
tüsszentések
sorozata,
kínzó köhögés, bőrkiütés
és viszketés. A tünetek
természetesen attól is függenek, hogy ez a bizonyos
gyulladás mely szervben
zajlik le. Az allergia az
immunrendszer egy túlzott reakciója olyan anyagokra, melyek normális
körülmények között semmilyen választ nem váltanak ki a szervezet részéről. Az ilyen anyagokat allergéneknek
nevezzük.
Ilyenek például a házi por,
a virágok, növények pollenjei, állati szőrök, atkák,
penészspórák, különböző
állatok mérgei, mikroorganizmusok, egyes élelmiszerek, gyógyszerek,
Hirdetés

Tapolca Városi
Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
május 7 - 13.
csütörtök – szerda
7. csütörtök, 11 - 13. hétfő szerda 14:00 1000,-Ft
Samba
Színes, szinkronizált francia
romantikus vígjáték
Hossz: 120 perc
7. csütörtök, 11 – 13. hétfő
- szerda - 16:00 1200,-Ft
8. péntek, 10. vasárnap14:00
9. szombat 13:00
Végre otthon! 3D
Színes, szinkronizált amerikai animációs kalandfilm
Hossz: 86 perc
8. péntek, 10. vasárnap17:30
1000,-Ft - 9. szombat 18:00
A szomszéd fiú
Színes, szinkronizált amerikai thriller Hossz: 91 perc
7. csütörtök, 11 – 13. hétfő
- szerda 17:30 1000,-Ft
8. péntek, 10. vasárnap16:00
9. szombat 16:30
Argo 2
Színes, magyar filmvígjáték
Hossz: 95 perc
7 – 8. csütörtök – péntek, 10
– 13. vasárnap - szerda19:30
1200,-Ft - 9. szombat 20:00
A BOSSZÚÁLLÓK:
Ultron kora 3D
(Avengers – Age of Ultron)
Színes, szinkronizált
amerikai akció/kaland/scifi
Hossz: 142 perc

egészség
környezet
közlekedés
informatika

vegyszerek, kozmetikumok, nehézfémek, és még
nagyon sok minden más.
Az allergiás reakció gyakorlatilag egy speciális
gyulladás, ami a túlérzékenységi reakció során jön
létre. Meg kell említeni,
hogy az allergiás reakció
lehet súlyosabb, amikor az
egész szervezetre kiterjed,
anafilaxiás sokkot okoz,
ami életveszélyes állapot,
és azonnali orvosi ellátást
igényel. Akinek ismert allergiás betegsége van, lehetőség szerint kerülje az
allergént, persze ez nem
mindig lehetséges. Azonban ismert betegség esetén
legyen kéznél gyógyszer,
de legalább kalcium pezsgőtabletta. Kétségtelen,
hogy számtalan allergiás
gyógyszer kapható recept
nélkül is, azonban mindenképpen azt javaslom,
hogy az alkalmazandó
gyógyszer vonatkozásában konzultáljon háziorvosával.

2015. MÁJUS 13.

Lapunk terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait az alábbi
telefonszámon jelezheti:
06/20/358-3295

2015. MÁJUS 13.

SPORT

Továbbra is a sakk NBI/B-ben
Teljesítették a legfontosabb célt, a következő
idényben is az NBI/B-ben
szerepelhet a Tapolca
Rockwool VSE sakkcsapata.
Az NBI/B-s bajnoki verseny
utolsó fordulóját április 26án rendezték, a Tapolca
Rockwool VSE a Deccsel
találkozott a Tamási Áron
Művelődési Központban.
Bár a tapolcaiak küzdelmes
meccseket játszottak, 4-8-as
vereséget szenvedtek a jobb
erőkből álló bajnoki ezüstérmessel szemben. Ezzel
véget ért az NBI/B-s csapatbajnokság, a Tapolca a nagyon értékes 6. helyezést
szerezte meg a 10 csapatos
országos bajnokságban, s
Hirdetés

Továbbra is az NBI/B-ben játszhat Tapolca Fotó: kgy.
ezzel biztosan benn maradt
az osztályban. Legközelebb
szeptemberben játszik itthon
újra a Tapolca Rockwool
VSE, de versenyeket a nyáron is szerveznek. További
jó hír, hogy a korcsoportos

egyéni és csapat rapid sakkbajnokságon Hajdúböszörményben jól szerepeltek a
Tapolca VSE fiatal sakkozói, hiszen az egyéni versenyben 17 tapolcai indult és
közülük heten végeztek az

TAPOLCAI ÚJSÁG első hat hely valamelyikén.
Gaál Zsóka megnyerte az országos bajnokságot a nyolc
év alattiak korosztályában,
ugyancsak a dobogó legfelső fokára állhatott Érseki
Tamara a tizennégy, Buzás
Bertalan pedig a 16 év alattiak csoportjában. Árvai Eszter a 18, míg Horváth Barnabás a 8 évesek korosztályában szerzett értékes negyedik helyet, de ugyancsak
szép eredménynek tekinthető Juhász Judit és Bakos Balázs ötödik helyezése a 12
éveseknél.
A négyfős csapatversenyben
nem sikerült ilyen nagy
sikert elérni, azonban a tíz év
alattiak nyolcadik, a 14 évesek negyedik és a 18 év alattiak csapatának hetedik helyezése igencsak becsületes
helytállást jelent az országos
versenyben.
(ky)

Bringás reggeli
Május 7-én az országban közel 40 helyszínen várták reggelivel a kerékpárosokat.
Tapolcán a Csermák József
Rendezvénycsarnok munkatársai 7 és 9 óra között a Köztársaság téren péksüteménynyel, túró rudival és forró
teával kínálták a kerékpárral
iskolába vagy munkába közlekedőket. Összesen 100
tapolcai kerékpáros vett
részt a programban.
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Éremesélyes
női focisták
Fellenbeck Mihály edző a
közelmúltban számolt be
lapunknak arról, mi is történt a TVSE női labdarúgó szakosztály házatáján az elmúlt néhány hónapoban.
- A felkészülést január elején
kezdtük. Az ősz folyamán
hét győzelem és két vereség
volt a mérlegünk, a csapat a
bajnokságot a második helyről folytatta. Házi gólkirályunk Gyarmati Renáta. Kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott még Torma
Szabina, Szabó Vivien, Karácsonyi Alíz, Perger Ibolya.
Az edző hangsúlyozta, hogy
a helyzetek kihasználásában, az egy-egy elleni játékban kell fejlődniük, illetve
törekdeni fognak a kiegyensúlyozottabb, egyenletesebb
teljesítményre.
A csapat elsődleges célja,
hogy a dobogón végezzenek. A keret létszámát mindenképpen bővíteni szeretnék, ami nem tűnik egyszerű
feladatnak. Folyamatosan
keresik és várjuk új játékosok jelentkezését.
Mint
megtudtuk,
az
edzéseket péntekenként 1719 óra között tartják a Városi
Sporttelepen.

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. Va5 ! ....................... 2. Va6 !
1.

2.
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Vádemelés
lopás miatt
Még március 28- án
este történt, hogy H-V.
Tamás albérlő két idegen férfival érkezett
haza. A főbérlő észrevette, hogy mindhárman pénzt számoltak
a konyhában, majd távoztak az ingatlanból.
A lakás tulajdonosa
másnap reggel észlelte,
hogy eltűnt kétezer forintja, és fia több tízezer
forint értékű Samsung
típusú mobiltelefonja. A
sértett kérdőre vonta az
albérlőjét, aki állítása
szerint semmit nem tudott az eltűnt értékekről.
A feljelentés utáni adatgyűjtést követően a rendőrök kihallgatták H-V.
Tamást, aki beismerő
vallomást tett, hogy a
készpénzt eltette, a mobiltelefont pedig eladta a
két idegen férfinak, akik
aznap este vele voltak az
albérletben.
H-V. Tamás ellen lopás
vétség elkövetésének
gyanúja miatt indult
büntetőeljárás, melyet a
napokban a Tapolcai
Rendőrkapitányság
Vizsgálati Osztálya vádemelés kezdeményezésével lezárt. Az ügyben
keletkezett iratokat a Tapolcai Járási Ügyészségnek adták át - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit a
Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
(di)

HÍREK
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Országos győztesek
GIMNAZISTÁK Az első hely mellett a közönségdíjat is elnyerték
A BASF Hungária és a
Chemgeneration által támogatott és meghirdetett
tudományos versenyen a
Batsányi gimnázium csapata országos első helyezést ért el és elnyerték
a közönségdíjat is.
A Jövő Hősei Tudományos
Versenyen a verseny kiírói a
jövő fiatal újítóit keresték,
akik képesek a tudomány innovációit kreatívan alkalmazni egy környezetbarát
megoldás megvalósítására.
A versenyben részt vevő középiskolás csapatoknak egy
fenntarthatósággal kapcsolatos hétköznapi problémát
kellett megoldaniuk a saját
környezetükben. Ez a probléma lehetett akár az iskolában tapasztalható pazarló
energiahasználat vagy a túl
sok hulladéktermelés. A lényeg, hogy a megoldásra tudományos eszközöket használjanak. A szakmai zsűri
megítélése alapján ezt a feladatot a tapolcai gimnazisták oldották meg legjobban.

Barcza Tibor (balról), Varga Ákos, Szabó Gergely, Kovács Gergő, Dr. Thomas Narbeshuber, a BASF Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, Kalácska Botond és Ölvegyi Roland

A csapat tagjai: Kalácska
Botond, Kovács Gergő, Ölvegyi Roland, Szabó Gergely és Varga Ákos voltak,
munkájukat tanáruk Barcza
Tibor koordinálta.
- A díjátadóra a BASF 150.

Szigetelték a napokban
vásárcsarnok tetejét

születésnapját ünneplő jubileumi konferenciáján került
sor, amelyet másnap egy tudományos piknik követett,
melyen csapatunknak lehetősége volt a nagy nyilvánosság előtti bemutatko-

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 45/db
Burgonya: 120 Ft/kg
Sárgarépa: 300 Ft/kg
Zeller: 399 Ft/kg
V.hagyma: 250-280 Ft/kg
Paprika: 800 Ft/kg

Olvassanak minket online!
www.tapolcaiujsag.hu

SZEM - PONT
A Dobó- lakótelepen élők végzésére nincs lehetőséközül többen is megke- gük. Ezért szeretnék kérni,
resték lapunkat.
javasolni, hogy amennyiben
az előírásoknak megfelelő
Oka, hogy a körforgalomnál helyre lehetne telepíteni, aktalálható egy buszmegálló. kor helyezzenek ki mobil
Több alkalommal is előfor- WC-t az illetékesek, amely
dul, hogy a tömegközleke- zárható vagy fizetős lenne.
dési eszköz vezetőjének vá- Természetesen nem pusztán
rakozási ideje van. Mint a buszvezetőknek lenne
minden embernek, nekik is megoldás, hanem az éppen
lehetnek egészségügyi szük- arra járó turistáknak is, vagy
ségleteik. A környéken - a la- rendezvény esetén a résztvekótelepiek szerint - ennek el- vőknek.
(di)

Heti
A tulajdonos önkormányzat a vásárcsarnok épületének állagára tekintettel régóta tervezi az ingatlan
megújítását, forrásoktól függően teljes átépítését vagy Cinnamon Roll Cake
új csarnoképület építését. Most a tető egy részét szige- (amerikai fahéjas süti)
telték le a szakemberek
Fotó: Szijártó János
Paradicsom: 660 Ft/kg
Uborka: 400-480 Ft/kg
Retek: 140 Ft/kg
Alma: 360 Ft/kg
Mák: 1400-1500 Ft/kg
Narancs: 440 Ft/kg
Mandarin: 499 Ft/kg
Citrom: 660 Ft/kg
Banán: 499 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg

zásra is - tájékoztatta lapunkat Barcza Tibor, a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium tanára.

Hozzávalók: 2 bögre liszt, 1 bögre
cukor, pici só, 4 tk. sütőpor, másfél
bögre tej, 2 tojás, 2 tk. vanilia aroma, fél bögre olvasztott vaj.
Töltelék: 1 bögre puha vaj, 1 bögre
cukor, 2 ek. liszt, 1 ek. őrölt fahéj.
Tetejére: 2 bögre porcukor, 5 ek.
tej, 1 tk. vanilia aroma.
A tésztához mindent összekeverünk, kivéve az olvasztott vajat. Ha
ez megtörtént, akkor lassan az olvasztott vajat is belekever-jük.
Kivajazott tepsibe öntjük. A tölte-

SÜTI
lékhez jól elkeverjük a hozzávalókat, majd a tészta tetejére „rakosgatjuk” nagyjából egyenletesen, és
egy kés segítségével „belekeverjük”. 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és körülbelül 28-32
perc alatt készre sütjük (A mi sütőnk kicsit bolondos, így nekem
sokkal több idő kell hozzá, de ha
már a széle picit barnás, valamint a
tűpróbát is kiállja, akkor már jó). A
mázat kikeverjük, és amíg még
meleg a sütink, ráöntjük. Ha megszilárdult a máz, máris fogyaszthatjuk!
Németh Tiborné. Tapolca

