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Az utókor tisztelete
BATSÁNYI A költőházaspár sírjánál gyújtottak mécsest a diákok

Az emlékhét alkalmából a 
Batsányi házaspár sírjá-
nál rótta le kegyeletét Ta-
polca városa május 11-én 
forradalmárköltőnk halá-
lának 170. évfordulóján. 

A régi temetőben megtartott 
ünnepségen az önkormány-
zat, az intézmények és a civil 
szervezetek képviselői mel-
lett sok diák is részt vett . A 
Batsányi János Tagintéz-
mény hatodik osztályos 
irodalmi csoportja, a Legeza 
Magdolna által összeállított 
műsorral idézte fel a vátesz 
alakját.
Városunk költője, aki Euró-
páé is egyben, Batsányi 
János hazakerült hamvai 
fölött római koszorú - mond-
ta ünnepi beszédében Né-
meth István Péter költő, iro-
dalomtörténész -, amely a 
nagy gondolkodó és művész 
egyenes jelleméhez olyany-
nyira illik. Ám van, ami a 
borostyánnal is fölér, mi 
több, a megemlékezésnek 
ezen örökzöldjénél is tartó-
sabb. A költőhöz írott ver-
sekre gondolok, a könyvbe 

gyűjtött tisztelgő költemé-
nyeket az idén adhatom át 
önöknek. Németh István 
Péter a bevezető után ismer-
tette Koroda Miklós író 
Batsányiról szóló életrajzi 
regényének részleteit, a mű 
születésének tapolcai vonat-
kozásait. Az ünnepi beszéd 
után Tapolca városa nevé-
ben Lévai József alpolgár-
mester, a Városszépítő 

Egyesület és Batsányi Em-
lékbizottság nevében Be-
nács Lajos, Horváth László-
né, Varga Károlyné, a Bár-
dos lajos Általános Iskola-
Batsányi Tagintézménye ne-
vében Bajner Imre és dr. 
Komjátiné Nyakó Györgyi 
rótta le kegyeletét. 
A Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum nevében Décsey 
Sándor,  Németh István Pé-

ter, a Fidesz nevében Csá-
szár László, Bognár Ferenc, 
az MSZP nevében pedig Bu-
zás Gyula, Rohonczi Gyula 
helyezte el a tisztelet koszo-
rúját.
Az ünnepség zárásaként az 
emlékezők mécseseket 
gyújtottak a síremléknél, 
amely immár1934. óta őrzi 
Tapolcán a költőházaspár 
hamvait.                            (ky)

Nyitottunk a lakosság felé

Madarak és fák napján

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

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

A Madarak és fák napja 
alkalmából Pócsi Béla 
többszörös világbajnok 
díszmadártenyésztő tar-
tott előadást a katolikus 
iskola tanulói számára. 

Erről Bányai Barbara, az is-
kola pedagógusa tájékoztat-
ta lapunkat. Mint elmondta, 
a rendezvényen a diákok 
Földünk égető problémáiról, 
a flóra és fauna fontosságá-
ról hallhattak, valamint ha-
zai és egzotikus madarakkal 
ismerkedhettek meg. Sor ke-
rült a „Madárvilág” rajzpá-
lyázat eredményhirdetésére 
is, amire ebből az al-
kalomból érkeztek pályamű-
vek az alsó tagozatos diá-
koktól. Pócsi Béla érdekes 
madártörténetekkel csillog-
tatta meg a gyermekszeme-

ket, mesélt virágokról, fák-
ról, folyókról, madarakról és 
azok csodálatos trilláiról. 
Mint kiderült, a díszmadár-
tenyésztő álma egy olyan 
madár- és növénypark meg-
valósítása a Tapolcai-me-
dencében, amely a fiatalokat 

a természet felé orientálná, s 
ami arra hivatott, hogy az 
utánunk következő gene-
rációkban szemléletmódot 
váltson. Az előadáson el-
hangzott, hogy Földünket, 
amiből csak egy van, köte-
lességünk megóvni.        (szj)

A gyerekek egyik kedvence volt Philip a kakadu 

A távolság 
összehoz?
Évek óta nem beszél-
tünk. Nem azért, mert 
haragszunk egymás-
ra, csak nincs közös 
platform, megszűnt 
már az a közeg, ahol 
korábban rendszere-
sen találkoztunk és 
volt alkalom szót vál-
tani, véleményt cse-
rélni. Pedig tényleg 
jóban voltunk, baráti 
kapcsolatunk alapját 
a közös érdeklődés, 
jellemzően a sport 
(sakk és foci) képez-
te. Évek teltek el, s 
bár közel lakunk egy-
máshoz, mégis csak 
autóból intettünk egy-
másnak, vagy az utca 
egyik oldaláról a má-
sikra. Mígnem vasár-
nap a szomszédos 
városban  véletlenül 
összefutottunk. Örül-
tünk egymásnak, s 
bár túl sok időnk nem 
volt, mégis többet  be-
szélgettünk, mint az 
elmúlt öt évben. Eh-
hez most „csak” annyi 
kellett, hogy egy idő-
ben legyünk máshol.

          Szijártó János

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

A megemlékezés pillanatai a költőházaspár síremlékénél           Fotók: Kalmár György



Vighné Varga Odett a  
Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola peda-
gógusa lelkiismeretes, 
megbízható és odaadó 
nevelő munkája, az is-
kolai életben való aktív 
részvétele elismeréséül 
Tapolcai Nevelésügyért 
kitüntetést vehetett át az 
idei városnapi ünnepsé-
gen. Amint elhangzott, 
1990-ben a pápai Türr 
István Gimnázium és 
Óvónői Szakközépisko-
la óvónői szakán érett-
ségizett, majd 1994-ben 
illetve 2001-ben a Ber-
zsenyi Dániel Tanárkép-
ző Főiskolán diplomá-
zott. 1995-ben a főisko-
lai tanulmányai mellett 
Kővágóörsön kezdte 
meg munkáját, mint ta-
nító, majd a következő 
évben a Bárdos iskola 
tanára lett, ahol azóta is 
dolgozik. 2007-ben az 
iskola fennállásának 50. 
évfordulója alkalmából 
elkészített jubileumi év-
könyv szerkesztésében 
vett részt. Később az  
iskola pedagógiai mun-
kaközösségének veze-
tője lett, majd 2013-tól 
az igazgatóhelyettesi 
feladatokat is ellátja. 
Számos sikeres pályázat 
előkészítése, megírása 
fűződik nevéhez.     (szj)
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Vighné Varga Odett

Együttműködés
KÓRHÁZ A város támogatja az egészségügyet
Támogatási szerződést 
írt alá a napokban a ta-
polcai önkormányzat kép-
viseletében Dobó Zoltán 
polgármester, a Deák Je-
nő Kórház nevében pedig 
dr. Lang Zsuzsanna fő-
igazgató.

Az önkormányzat, mint tá-
mogató, az idei költségvetés 
terhére 77 millió 876 ezer 
718 forint vissza nem térí-
tendő pénzbeli támogatást 
biztosít a kórház részére utó-
lagos elszámolási  kötele-
zettséggel. Az összegből a 
támogatott 50 millió 24 ezer 
44 forintot eszközbeszerzés-
re, 27 millió 852 ezer 674 fo-
rintot építés, felújítás céljára 
jogosult és köteles felhasz-
nálni. A kórház a napokban 
aláírt szerződésben kötele-
zettséget vállalt arra, hogy a 
támogatás összegét annak 
célja szerint használja fel és 
a támogatás teljes összegé-
nek felhasználásáról, a szin-
tén írásban rögzített határi-
dőig elszámol.
A megállapodás előzménye 
2011-re nyúlik vissza, ami-
kor a város képviselő-tes-
tülete a kórház rehabilitációs 
egészségügyi szolgáltatásai 
fejlesztésére legfeljebb 80 
milliós pályázati önerős 
forrást biztosított. Majd ezt a 
döntést a külső körülmé-
nyek változása miatt vissza-
vonták, és helyette a projekt-
ben el nem számolható költ-

Letette az esküt Rig Lajos

Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató és Dobó Zoltán pol-
gármester támogatási szerződést írtak alá a napokban 
Tapolcán a városházán                       Fotó: Szijártó János

ségek fedezetére szavaztak 
meg, valamivel több, mint 
63 millió forintot. A pályázat 
benyújtása megtörtént, ami-
nek eredményeként 2013. 
február 1-én kötötték meg a 
támogatási szerződést 558 
millió 897 ezer 567 forint tá-
mogatási összeggel. A beru-
házás közbeszerzése idején 
az intézmény vezetői számá-
ra nyilvánvalóvá vált, hogy 
a projekt rendelkezésre álló 
forrásai nem elégségesek, 
ezért a konzorcium kezde-
ményezésére a kormány az 
uniós eljárásrendben adható 
legmagasabb, 124 milliót 
meghaladó összeget hagyott 
jóvá az elszámolható kiadá-
sokra támogatás növelés cí-
mén. A kórház a korábbi 63 
millió 550 ezer forintos ösz-
szegén túl, további 14 millió 

326 ezer 718 forintnyi (ösz-
szesen: 77 millió 876 ezer 
718) összegre vonatkozó 
előzetes kötelezettségválla-
ló döntés meghozatalát kérte 
a tapolcai önkormányzattól, 
a projekt támogatási szerző-
désének módosítása, a köz-
beszerzés eredményessége, 
a kivitelezési pályázatok 
eredményes értékelése, a 
nyertes ajánlattévővel kö-
tendő szerződés aláírhatósá-
ga miatt. 
A tapolcai képviselő-testület 
támogató döntése alapján 
erről írt alá szerződést a 
polgármester és a főigazgató 
a városházán.                   (szj)

Letette az esküt a Parla-
mentben Rig Lajos, or-
szággyűlési képviselő. Az 
eseményen részt vett a 
tapolcai küldöttség is Do-
bó Zoltán polgármester 
vezetésével.

Április 11-én tette le kép-
viselői esküjét a Parlament-
ben Rig Lajos. Ezt megelő-
zően Tapolcán lemondott 
önkormányzati képviselői 
tisztségéről, korábban pedig 
alpolgármesteri tisztségéről 
is. A város küldöttségével 
önkormányzati képviselők, 
a város jegyzője, önkor-
mányzati dolgozók és bará-
tok tartottak. Az eskütételre 
Rig Lajost elkísérte családja 

is, akik helyet foglaltak az 
ülésteremben. A Lezsák Sán-
dor házelnök vezette plená-
ris ülésen először a mandá-
tumigazolást fogadta el a 
Tisztelt Ház. Vejkey Imre, a 

mentelmi bizottság elnöke 
elmondta, hogy az időközi 
országgyűlési képviselői vá-
lasztásra Lasztovicza Jenő 
halála miatt volt szükség. Is-
mertette a választási bizott-

Rig Lajos esküt tett a Parlamentben             Fotó: Archív

ság határozatait, a megbí-
zólevél átvételének tényét.  
A választáson győztes Rig 
Lajos nyilatkozott számuk-
ra, hogy vele szemben nem 
áll fenn összeférhetetlenség. 
Megvizsgálták a mandátum-
igazoláshoz szükséges irato-
kat, melyekből megállapí-
tották, hogy képviselői jo-
gait gyakorolhatja. A men-
telmi bizottság egybehang-
zó igennel fogadta el a man-
dátumigazolást.
147 igen, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül igazolták 
Rig Lajos mandátumát. Utá-
na a képviselő esküt tett, 
majd aláírta az esküok-
mányt. A parlamenti pártok 
valamennyi frakcióvezetője 
gratulált az új képviselőnek, 
akivel a Parlament létszáma 
újra teljes, 199 fős.         (km)

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 



Számot adtak tudásukról
VERSENGÉS Komoly érdeklődés kísérte a tanulmányi versenyeket és a gálát is
Az idén is népszerű volt a 
Batsányi-napok tanulmá-
nyi versenye.  Több tan-
tárgyban mérettek meg a 
diákok.

Az Aranytoll megyei helyes-
író verseny túllépett a me-
gyén, hiszen Zalából is ér-
keztek résztvevők. A fela-
datsorban a tollbamondás, a 
hibajavítás valamint a kor-
csoportnak megfelelő ne-
hézségű helyesírási felada-
tok szerepeltek. 
Eredmények:   5-6. osztály: 
1. Lajter Márton (Gyenes-
diás ), 2. Horváth Evelin (Pá-
pa, Tarczy), 3. Kovács Bene-
dek (Bárdos iskola). Külön-
díjas: Szabó Sarolta (Batsá-
nyi). 7-8. osztály: 1. Szakács 
Vivien (Pápa- Erkel), 2. So-
ponyai Viktória (Gógánfa), 
3. Pusztai Boglárka (Pápa-
Erkel). Különdíjas: Virágh 
Anna (Batsányi).
Az angol nyelvi csapatver-
senyen játékos feladatokat 
oldottak meg a különböző 
korú felsős tanulókból álló 
négy fős csapatok.  A szó-

kincset és a nyelvhasználati 
tudást mérték össze. Ered-
mények: 1. Kazinczy (Buko-
vinszki  Gergő, Csécs Márk, 
Mátyás Dominik, Frankó 
Alexandra), 2. Bárdos (Bán-
hegyi Dóra, Varga Sára, 
Nagy Nóra, László Lola 

Zsófia ), 3.Tatay iskola Ba-
dacsonytomaj (Páros Ro-
land, Sterk-Rajzó Luca, Bé-
kássy Pál, Kerepesi Diána) 
Különdíjas: a Batsányi isko-
la (Mester Csanád, Gerics 
Anna, Tompos Laura, Hor-
váth Martin) csapata.

A természetismereti és a ter-
mészettudományos verse-
nyek feladatai alapvetően a 
fényhez kapcsolódtak, hi-
szen 2015 a fény éve.  Az 
ötödik osztályosok számára 
rendezett természetismereti 
versenyen győzött Bánhegyi 

Dóra (Bárdos), második 
Szabó Sarolta (Batsányi), 
harmadik Mező Zsófia Már-
ta (Szigliget) lett.
A 7. osztályosok természet-
tudományi versenyén  fizi-
ka, kémia, biológia, földrajz 
tantárgyakból versenyeztek 
a diákok, ahol tantárgyi és 
összetett eredményt is hir-
dettek. Az összetett verseny 
első három helyén  batsányis  
tanulók végeztek: Tompos 
Laura, Monostori Bálint, 
Bajner Márton. Legjobb bi-
ológiából Monostori Bálint 
(Batsányi), földrajzból Krá-
nitz Soma (Batsányi), fiziká-
ból Hegedűs Olivér (Nagy-
boldogasszony), kémiából 
Tompos Laura (Batsányi) 
lett. „A kor divatja, avagy 
így öltözködtek a 18-19. szá-
zadban” rajzpályázat alsó ta-
gozatos helyezettjei:  1. Tóth 
Donát (Batsányi), 2. Fellegi 
Emília Lili (Batsányi), 3. 
Cziráki Bianka (Batsányi). A 
felsősöknél: 1. Vajda Rebeka 
(Bárdos), 2. László Lola 
Zsófia (Bárdos), 3. Bicsérdi 
Enikő (Bárdos).             (ae)
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Az idei Batsányi-gálán is nagy sikert aratott a gyerekek néptánca      Fotó: Antal Edit

Báder Zoltán Band
Nemes cél érdekében áll-
tak össze, majd megérez-
ték a közös zenélés örö-
mének ízét, ezért úgy 
döntöttek, hogy együtt 
maradnak.

Egy jótékonysági koncert 
kapcsán kereste meg Báder 
Zoltán a dobos, Csillag Ró-
bertet a zenekaralapítás ötle-
tével, ezelőtt másfél évvel, 

aki természetesen örömmel 
kezdett bele a munkába és 
invitálta meg zenészbarátait 
a csapatba. A billentyűs 
Bartha József, a szólógitáros 
Horváth Miklós és a basz-
szusgitáros Németh András 
régi ismerősként köszöntöt-
te egymást, hiszen többen 
közülük együtt zenéltek a 
nagy múltú, Halápi József 
által vezetett Hátsó Udvar 

A szép idő beköszöntével 
egyre többen töltik termé-
szetközelben a szabadide-
jüket. Szeretném felhívni 
a figyelmet két, kullancs 
okozta, emberre is veszé-
lyes betegségre: A vírusos 
agyvelőgyulladásra és a 
baktérium okozta Lyme 
kórra. Az előbbi ellen van 
hatékony védőoltás, az 
utóbbit elpusztítja a meg-
felelő antibiotikum! Főleg 
az erdőkben, aljnövény-
zettel borított területen, de 
már a játszótereken is 
megjelentek az élőskö-
dők. A kullancsok alatto-
mosan támadnak, csípé-
sük észrevétlenül történik. 
A fertőzés átvitele a mik-
roba nyálával történik.
Ha kirándulunk, az öltö-
zésnél lehetőleg hosszú-
nadrágot, hosszú felsőt ad-
junk a kisgyermekre. Pi-
henéshez terítsünk a 
földre plédet. Kullancsri-

asztó spray is jó szolgá-
latot tehet, de hatása csak 
2-3 óráig tart. A kirándulás 
után gyermekünket és sa-
ját magunkat is vizsgáljuk 
át tetőtől talpig. A levetett 
ruhánkat rázzuk ki. A kul-
lancs okozta agyvelőgyul-
ladás ellen, van védőoltás, 
amellyel célszerű  azok-
nál, akik sokat kirándul-
nak, vagy fertőzött terüle-
ten élnek. A védettség 
megszerzéséhez három ol-
tás szükséges. Ha az óvin-
tézkedések ellenére, mé-
gis kullancscsípés történt, 
jegyezzük fel az időpontot 
és a következő hetekben, 
figyeljük a helyét. Fontos, 
hogy a kullancsot észlelés 
után minél hamarabb tá-
volítsuk el egy szemöl-
dökcsipesszel,  gyógy-
szertárban kapható kul-
lancscsipesszel! Bármi-
lyen elváltozást észlelünk, 
forduljunk orvoshoz!

Az öt tagból álló Báder Zoltán Band       Fotó: Havasi G.

Heti Ötlet
Rock Bandben. A fiúk kizá-
rólag magyar előadók dalait 
dolgozzák fel. Dallistájukon 
olyan rock és blues klasszi-
kusok szerepelnek, melyek 
nagyban meghatározták a 
'80-as, '90-es évek zenetör-
ténetét. Zoli jellegzetes, 
nagy terjedelmű hangja teszi 
lehetővé, hogy eredeti hang-
nemben szólaljon meg az 
Edda, Lord, Bikini vagy épp 
Deák Bill Gyula valamelyik 
halhatatlan slágere. Több 
városi rendezvényen is fel-
lépett már az új formáció, a 
rockerek legnagyobb örö-
mére. 
Terveik közt olyan világslá-
gerek interpretálása is sze-
repel, melyeket a Queen tett 
felejthetetlenné, azonban az 
eredeti nyelv helyett itt is ar-
ra törekednek, hogy a művek 
anyanyelvünkön szólalhas-
sanak meg.                       (hg)

Tapolcai zenekarok egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

Lenner Lászlóné 
                                   védőnő
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Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
május 21 - 27. csütörtök 

– szerda
     

21 - 27. csütörtök - szerda 
14:00 - 1200 Ft

SAM – Kismadár nagy 
kalandja 3D 

Színes, szinkronizált francia 
animációs kalandfilm

Hossz: 90 perc 
Rendező: Christian De Vita

21- 22. csütörtök–péntek, 
24–27. vasárnap-szerda 

16:00 és 20:00                       
1200 Ft 23. szombat 20:00
MAD MAX:A harag útja 

Színes, szinkronizált 
ausztrál akció-thriller (3D)

Rendező: Geprge Miller

21 - 27. csütörtök – szerda 
18:00 - 1000Ft

Argo 2 
Színes, magyar filmvígjáték

Hossz: 95 perc 
Rendező: Árpa Attila

Szereplők: Kovács Lajos, 
Árpa Attila, Kiss 

József,Scherer Péter, 
Bicskey Lukács

Lapunk terjesztésével kapcsolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti: 06/20/358-3295



Kicsik a pályán
OVIOLIMPIA  Tizenkettedszerre is nagy sikerrel

Immár tizenketedik alka-
lommal rendezték meg 
Tapolcán a legkisebbek 
számára az Oviolimpiát.

A sor-és váltóversenyekből 
álló játékos sportvetélkedő-
nek ezúttal is a Csermák 
József Rendezvénycsarnok 
adott otthont.
Illés Zsófia rendezvényszer-
vezőtől megutdtuk, hogy 
csütörtökön tíz órára várták 
az óvodai csoportokat és 
kísérőiket a helyszínre. A 
program közös bemelegítés-
sel kezdődött, amelyen min-
den óvodás részt vett. Ezt a 
nagycsoportosok sor- és vál-
tóversenye követte, közben 
a kis- és középső csoporto-
sok a lelátóról bíztatták óvo-
dájuk csapatát. A legutolsó 
feladatot aztán minden óvo-
dás teljesítette. A versenyt 

követő eredményhirdeté-
sen a lelkes csapatok serle-
get és oklevelet kaptak, a 

versenyzők pedig - legna-
gyobb örömükre - csokit és 
lufit vihettek haza.       (szj)

Tapolcai 
Öregfiúk 
dobogón  
Változatos mérkőzése-
ken, rengeteg gól esett a 
régió labdarúgó pályáin 
az elmúlt fordulóban. 

A megyei I. osztályú labda-
rúgó-bajnokság 26. forduló-
jában nagyarányú vereséget 
szenvedett a felnőtt és az U-
21-es csapat is. Felnőtt: Úr-
kút-TIAC  7:0  (2:0), U-21: 
Úrkút- TIAC  5:1 (2:1). Gól-
lövő: Ihász. 
A megyei III. osztály déli 
csoportjának eredményei a 
20. fordulóban: Káptalan-
tóti-Badacsonytomaj 2:12, 
Monostorapáti - Révfülöp 
3:1, Lesenceistvánd/Uzsa- 
Balatonszepezd 1:6, Nemes-
gulács/Kisapáti- Nyirád 1:5.
A megyei IV. osztály déli 
csoportjának eredményei a 
legutóbbi fordulóban: Pé-
csely- Balatonakali 1:2, Sü-
meg - Tihany 3:1, Tapolcai 
Öregfiúk - Zalaerdőd 8:2, 
Nemesvita- Diszel 2:3, Dör-
gicse - Nagyvázsony 13:1.  
Az élcsoport állása: 1. Dör-
gicse (50 pont), 2. Tapolcai 
Öregfiúk (47 pont), 3. Pé-
csely  (39 pont).               (ae)

TÚRA - A Tapolca VSE ter-
mészetjáró szakosztály jövő 
szombati (05.23.) túrája: 
Ábrahámhegy-Salföld-Fü-
löp-hegy-Révfülöp.  Talál-
kozó a tapolcai vasútállomá-
son 07.40-kor.               (szj)
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A tapolcai óvodások remekül érezték magukat a tizen-
kettedik alkalommal megrendezett Oviolimpián

7sportembere 

- Jelenleg ötödik az or-
szágos felnőtt magyar 
ranglistán

- Az idei nyáron indul az 
I. Európai Olimpiai Já-
tékokon és az Univer-
siadén.

- A tatai kétnapos válo-
gató első napján ötödik, 
a másodikon első lett. 
Erről így nyilatkozott: - 
Egyik nap sem éreztem 
igazán, hogy nagyon jól 
menne a vívás, de  takti-
kailag jól készültem fel 
minden asszómra, és a 
terveket meg is tudtam 
valósítani. Ez fontos 
volt ahhoz, hogy a máso-
dik napon nyerni tudjak.                                                           

A Hanczvikkel Márk 
párbajtőröző

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:  Vb2 !    .............    2 : Bd3 ! 

- Az Sz-L 
Bau Balaton 
Vívóklub ki-
válósága

mailto:kosztolanczi.gyula@gmail.com


Bemutatkozó diákok
SZÍNPADON Kórusmuzsika, hangszeres számok vers és tánc
Az idei évben is teltház kí-
sérte figyelemmel a Bár-
dos Lajos Általános Isko-
la kulturális bemutatóját.

A Tamási Áron Művelődési 
Központban Bajner Imre 
igazgató köszöntője után 
elsőként a Kicsinyek Kórusa 
mutatkozott be Domján Ta-
másné Nagy Eszter karnagy 
vezénylete mellett, majd a 
felsősök alkotta Bárdos La-
jos Gyermekkar Bodor Ta-
másné irányításával. 
A kulturális bemutató ezút-
tal is bővelkedett hangszeres 
produkciókban, illetve a 
tánc is kiemelt szerepet ka-
pott. Egyebek között látha-
tott, hallhatott a közönség 
több verset, angol és német 
nyelven előadott jelenetet, 
több osztálytól is táncot, 
néptáncot, modern táncot, 

bábjátékot, megszólalt a he-
gedű, a gitár, a trombita, a 
fuvola, a szaxofon, a zon-
gora. A Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola kulturá-

lis bemutatóján adta hírül 
Gál Attila igazgatóhelyettes 
az iskolaújság újabb szép 
eredményét. Eszerint az Or-
szágos Ifjúsági Sajtófesz-

tiválon az év diáklapja címet 
kapta az Alabárdos a DUE 
Médiahálózat Tehetségku-
tató Diákmédia Pályázat  
eredményhirdetésén.      (szj) 

SZEM - PONT
A Kazinczy tér 15. és 17. 
közötti járda kapcsán ke-
reste meg lapunkat a ta-
polcai Kónya Sándor.  

Mint elmondta, sokan örül-
tek a járdának, hiszen az Eg-
ry utcai és a Kazinczy téri 
játszótereket köti össze, és 
biztonságot nyújt a gyalogo-

Évek óta már hagyományosan 
tiltakozó megmozdulást szer-
vez a  Magyarok Világszövet-
sége június 2-7. között Francia-
országban az igazságtalan tria-

Kiss István és Szombathelyi 
Tímea 2015. május 9-én 
kötött házasságot Tapolcán.

noni békediktátum okán. A 
részvételi díj személyenként 65 
ezer forint, a főszervező Bod-
nár József (mobil: 20/967-2830  
mail: trianon150604@gamil.com.

Tiltakozás Franciaországban
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Domján Tamásné Nagy Eszter karnagy a Kicsinyek Kórusával.  A gyerekek meg-
mutatták, hogy mennyi mindent sikerült megtanulniuk                 Fotó: Szijártó János

sok számára. Azonban a ba-
bakocsit toló szülők gyakran 
ütköznek nehézségbe a járda 
Kazinczy téri végénél. 
Ugyanis az út másik oldalán 
(egyébként szabályosan) 
parkoló gépjárművek aka-
dályozzák számukra az átke-
lést, ezért sokszor kényte-
lenek hosszasan az úttesten 
tolni a babakocsit. S ez nem 
veszélytelen. Kónya Sándor 
szerint a megoldás csupán 
annyi lenne, hogy a felfestett 
parkolóhelyek egyikét „be-
ikszelnék”, azaz megszün-
tetnék. Így mindig maradna 
elég hely a gyalogosok, fő-
ként a babakocsival sétálók 
számára. A biztonság (első-
sorban a gyerekek bizton-
sága) érdekében többek vé-
leményét is tolmácsolta 
munkatársunknak a férfi, 
miszerint a közeli iskola in-
dokolttá tenné a Berzsenyi 
utcában haladó járművek se-
bességének csökkentését, 
valamilyen forgalomtechni-
kai elem (például fekvőren-
dőr) elhelyezésével.       (szj)

A járdának örülnek, de a 
végén az úttesten való át-
kelés, főként babakocsival,  
nehézségekbe ütközik     
                Fotó: Szijártó János

Házasságkötés

Heti SÜTI

Hókocka

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 7 dkg 
margarin, 1 db tojás, ¾ csg sza-
lakáli, 4 evőkanál tej, 4 evőka-
nál porcukor
Krém: 28 dkg margarin, 20 dkg 
porcukor, 2 csg vaníliás cukor, 
1 egész tojás, 2 csg vaníliás pu-
dingpor, ½ liter tej

Elkészítése: A hozzávalókat 
összegyúrjuk, három részre 
osztjuk, kinyújtjuk és 23 x 34 
cm-es tepsi hátán megsütjük. 
180 fokra előmelegített sütő-
ben 7-8 percig sütjük. A cukrot 
kikeverjük margarinnal és a to-
jással.  A pudingport, a vaníliás 
cukrot és a tejet megfőzzük. Ha 
a puding már kihűlt, összeke-
verjük a vajkrémmel és ezzel 
töltjük meg a tésztát. Hűtőszek-
rénybe tesszük és utána felszel-
jük kis kockákra. Porcukorral 
meghintve kínáljuk.

     Kovács Pálné, Hegymagas

Hirdetés

mailto:trianon150604@gamil.com,

