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Hadi fesztivál tapssal
TÖRTÉNELEM Két nap, két csata, két front, rengeteg látogatóval
Az idén is hatalmas ér-
deklődés kísérte a volt 
honvédségi területen im-
már harmadik alkalommal 
megrendezett hadi kultu-
rális fesztivált.

Az előző két évben több ez-
ren tekintették meg a két na-
pos programot, és az idén is 
hasonló érdeklődést vártak a 
rendezők. Számításuk bei-
gazolódott, rengetegen láto-
gattak ki a fesztiválra, csak-
úgy, mint az előző két esz-
tendőben. Már szombaton 
megszólaltak az ágyúk, az 
aknavetők, ropogtak a gép-
fegyverek, dübörögtek a 
lánctalpak a város határá-
ban. Az érdeklődők egy raj-
taütést  (Hűbérúr hadműve-
let) tekinthettek meg a hadi-
játékon, de az ejtőernyősök a 
tapolcai tűzoltók, rendőrök 
is látványos bemutatóval 
emelték a rendezvény szín-
vonalát, sőt a középkor is 
megvillant vasárnap a Cso-
bánc Váráért Alapítvány - 
Gyulaffy László Hagyo-
mányőrző Bandérium által.
A hadifesztivál tartalmas 
programot nyújtott mindkét 
napon. A kalandot kedvelők 

kipróbálhatták a lánctalpas 
és gumikerekes harcjármű-
veken való utazást is. Volt 
kézifegyver bemutató, lövé-
szet, airsoft, közelharc, dró-
nokkal való ismerkedés, ide-
genlégiós tárgyak, eszközök 
kiállítása. Vasárnap reggel a 
II. Világháborús Katonai 
Emlékparkban megemlé-
keztek a két világháborúban 
elesett tapolcai, illetve a II. 

világháború során a kör-
nyékbeli harcokban elesett 
amerikai, német és szovjet 
katonákról, majd tábori mi-
sén imádkoztak az áldozato-
kért. Vasárnap délután ismét 
a volt Csobánc laktanya ke-
rült a figyelem középpont-
jába, ahol a második világ-
háborúba repítették a közön-
séget a hagyományőrző ka-
tonák. A Tapolcán és kör-

nyékén lezajlott hadműve-
letek, csaták történéseit lát-
hatta a közönség a A III. Or-
szágos Hadi Kulturális Fesz-
tivál fő attrakciójaként. A 
szervezők számára (Tapol-
cai Honvéd Kulturális Egye-
sület és az Iron Storm Kft.) 
egyértelműen kitűnő értéke-
lést jelentett a fokozott ér-
deklődés és több ezres kö-
zönség tapsa.                  (szj)

Vidám zalahalápi bortúra 

Hittanosok találkozója

A zalahalápi bortúrák nép-
szerűsége töretlen, legutóbb  
közel másfélszázan vettek 
részt az eseményen.
Nem kell falubélinek lenni, 
hogy egy hétvégi borkirán-
duláson, vidám beszélge-
tések, barátkozások mellett 
megismerkedhessünk a Ha-
láp-hegy boraival.  Bedő La-
jos polgármester lapunknak 
elmondta, a hivatali munka, 
elfoglaltság, gondok mellett 
neki is kellemes felüdülés, 

remek szórakozás egy-egy 
ilyen esemény. - Települé-
sünk költségvetése, anyagi 
helyzete nem engedi meg, 
hogy drága kulturális ese-
ményeket szervezzünk, bor-
túráink viszont kisebb ráfor-
dítást igényelnek. A gazdák, 
a szervezők lelkes hozzáál-
lása folytán a siker, a jókedv 
borítékolható. Ehhez persze 
az is kellett, hogy finom 
vörös- és fehér borokat kós-
toljanak a résztvevők.       (tl)

A Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Általá-
nos Iskola szervezésé-
ben rendezték meg a hét-
végén a hagyományos 
Veszprémi Főegyházme-
gye Hittanos találkozóját.

A több mint ötszáz fős prog-
ramnak a Csermák József 
Rendezvénycsarnok adott 
otthont. - Nyolc éve már volt 
házigazda Tapolca - tudtuk 
meg a szervező katolikus is-
kola igazgatójától, Rohály 
Jánostól, aki örömének 
adott hangot, hogy az espe-
resi kerületi hitoktatók és in-
tézményük szervezésében 
létrejöhetett újra ez a nép-
szerű program, ahol több 
mint ötszáz diák vett részt. 
Dobó Zoltán polgármester 
kiemelte, hogy életünk so-

rán, de ezen a rendezvényen 
is fontos a hit, a szeretet és az 
összetartozás ereje.
A szentmisét dr. Márfi Gyula 
érsek atya celebrálta, a kato-
likus iskola pedagógusai és 
tanulói adtak zenei szolgá-
latot. Nagy sikere volt a 
fakultatív programoknak - a 
kézműves foglalkozások 
(minioltár-készítés, éksze-
rek, virágdekorációk, ajtódí-
szek), valamint foci, lábten-
gó, asztalitenisz, zenés aero-

bik közül válogathattak a 
gyerekek. Ebéd után „Gyer-
tyaláng születik” címmel ve-
télkedőműsor következett, 
ahol ének, vers és színdarab 
műfajban mérettettek meg a 
résztvevők. Szép gesztus 
volt a katolikus iskola diák-
jaitól a Mária életéről szóló 
előadás bemutatása. Végül 
városnézésre invitálták a 
résztvevőket, akik a tóparti 
séta után megtekintették az 
iskolamúzeumot.              (di)

A Tapolcán rendezett találkozón több mint 500 hitta-
nos vett részt a főegyházmegye iskoláiból Fotó: Dancs I.

Beindult 
a szezon
Beindult a strandsze-
zon, a melegvizes für-
dők már a nyarat idé-
zik a látogatók száma 
alapján. Mindenki 
igyekszik kikapcso-
lódni, jól érezni ma-
gát, de előfordul, 
hogy egymást bosz-
szantják a kedves 
vendégek. Jó tanács: 
ha valaki azzal a céllal 
indul a fürdőbe, hogy 
idegesítse a többie-
ket, vigyen magával 
egy labdát. Olyat, 
amit meg lehet suhin-
tani, hogy jól  hasítsa 
a vizet. Fröcskölje 
csak a békésen ejtő-
ző, feltűzött hajú höl-
gyek fejére. Csordo-
gáljon az a szemfes-
ték, meg a smink. Ha 
van kisebb gyerek, 
akkor őt mindenkép-
pen dobáljuk a vízbe, 
de megteszi pár ha-
sas ugrás is a partról, 
vagy a lépcsőről. A 
csodálatos napot a 
medence szélén ha-
gyott szeméttel koro-
názhatjuk meg.

          Szijártó János

Koccintás egy Haláp-hegyi pincénél Fotó: Töreky László

Izgalmas csatajelenet a harmadik hadi kulturális fesztiválon       Fotó: Szijártó János



Grünceiszné Józsa Zsu-
zsanna a Batsányi János 
Gimnázium és Kollégi-
um német nyelv és iro-
dalom-történelem, illet-
ve ének-zene szakos pe-
dagógusa részére az ok-
tatás területén kifejtett 
elhivatott, gyermekköz-
pontú tevékenysége, lel-
kiismeretes és odaadó 
pedagógusi munkája el-
ismeréseként Tapolcai  
Nevelésügyért kitünte-
tést adományozott az 
önkormányzat az idei 
városnapi ünnepségen.  
A keszthelyi Nagyváthy 
János Gimnáziumban 
érettségizett, majd a 
Berzsenyi Dániel Tanár-
képző Főiskolán folytat-
ta tanulmányait, ahol 
1982-ben történelem - 
ének - zene szakon szer-
zett diplomát. A zalaha-
lápi Csontváry Általá-
nos Iskolában kezdte 
pályafutását. Munkája 
mellett 1993-ban né-
met-tanári végzettséget 
szerzett a Berzsenyin, 
majd a Pannon Egyete-
men folytatott tanulmá-
nyait követően 2001-
ben német nyelv és iro-
dalom szakos középis-
kolai tanári oklevelet 
kapott. 1993-tól a Bat-
sányi gimnázium peda-
gógusa.                    (szj)

Alelnökké 
nevezték ki
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INFORMÁCIÓELISMERTÉK
             Tapolcán

Alelnökké választotta az 
IPOSZ Vörös Bélát, a helyi 
Vállakozók Területi Ipartes-
tületének elnökét, a  május 
28-i, a budapesti IBSZ 
SZMTOI székházban tartott 
32. IPOSZ közgyűlésen, 
ahol az IPOSZ-t alkotó 157 
területi ipartestület, 14 me-
gyei szövetség és 25 orszá-
gos szakmai ipartestület 
képviselői tanácskoztak.

   Kép és szöveg: Töreky László

Testület ülések
KÉPVISELŐK Ismét egy asztalnál a városházán
A 2014-es gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékeny-
ség átfogó értékelése, a Ta-
polcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézmény vezetői pá-
lyázatának véleményezése,  
a központi háziorvosi ügye-
leti feladatok ellátása és a 
Szász Márton Általános Is-
kola, Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Készségfej-
lesztő Speciális Szakiskola 
intézményátszervezésének 
véleményezése szerepelt a 
május 26-ai testületi ülés 
napirendjén.
A képviselők konstruktív, 
baráti légkörben szavaztak 
az intézményi működés 
szempontjából fontos előter-
jesztésekről. Ezúttal is hiá-
nyos, azonban határozatké-
pes volt a testület. Nem úgy, 
mint az előző heti ülésen. 
Akkor elmaradt Tapolcán a 
rendkívüli nyilvános ülés, 
miután a testület öt fideszes 
tagja közül négyen távol ma-
radtak. A városban jelenleg 
ugyanis tizenkettő képvise-
lői hely van a polgármestert 
is beleszámítva.

Két mandátum 
nincs betöltve

Azonban nincs betöltve az 
időközben országgyűlési 
képviselővé választott Rig 
Lajos (Jobbik) helye, és 
felszabadult az ősszel egyé-
ni mandátumot is nyert Do-
bó Zoltán (Jobbik) helye, aki 
polgármesteri címe megtar-
tása mellett lemondott 
egyéni képviselői mandátu-
máról. Tette ezt annak 
reményében, hogy pártjából 
újabb képviselő kerülhet a 
testületbe. Azaz jelen pilla-
natban tíztagú a testület, kö-
zülük öten a Fidesz, hárman 
a Jobbik és ketten az MSZP 
színeiben kerültek be. To-
vább árnyalja a helyzetet, 
hogy a szocialista Lévai 
József elfogadta az alpolgár-
mesteri felkérést, így kizár-
ták pártjából. A tapolcai tes-
tület felállása a Fidesz né-
zőpontjából továbbra is 5:5, 
ami azt jelenti, hogy akár  
bojkottálhatják az önkor-
mányzati munkát. Császár 
László (Fidesz) egy korábbi 
ülésen sérelmezte is az 

A képviselők baráti légkörben szavaztak a legutóbbi 
ülésen a városházán. Ezúttal határozatképes volt a 
testület, nem úgy, mint az előző heti ülésen.     Fotó: szj.

egyeztetés hiányát, s megle-
begtette ezt a lehetőséget.
A május 19-ei ülésen ez va-
lósággá vált, a fideszes cso-
portból csak Koppányi Fe-
renc jelent meg, akit felkért 
a polgármester a Gazdasági 
bizottság vezetésére, mivel a 
korábbi elnököt, Lévai Jó-
zsefet alpolgármesterré vá-
lasztották. A többi fideszes 
képviselő nem jelent meg  
(Marton József kórházban 
volt), így a hat fő, a tizenkét 
mandátum (2 betöltetlen) fi-
gyelembe vételével nem volt 
határozatképes.
Az elmaradt ülés után Lévai 
József alpolgármester tájé-
koztatta lapunkat elsőként. 
Mint mondta, az első napi-
rendben tárgyaltak volna a 
megüresedő bizottsági he-
lyek feltöltéséről, a tagok 
megválasztásáról, viszont a 
többi előterjesztés nem poli-
tikai jellegű volt, így szerin-
te a várossal szemben is eti-
kátlan a fideszesek távolma-
radása. - Azt gondolom, a 
képviselők arra kaptak fel-
hatalmazást, hogy a város 
közösségének érdekében 
járjanak el. A testületi ülés 
pedig éppen az a fórum, ahol 
ezt megtehetik. Ez a lépés a 
város működésképtelenné 
tételét szolgálja, így meglá-
tásom szerint ők leszere-
peltek. Számomra ma reggel 
derült ki, hogy a fideszes 
képviselők között történt 
egyeztetés az együttes távol-
maradásról - mondta Lévai 
József az elmaradt ülés után.
Császár László elsősorban 
az előzetes egyeztetés hiá-
nyát jelölte meg a távolma-
radás okaként. Úgy vélte, a 
tapolcai testület legnagyobb 
létszámú képviselőcsoportja 
nem kerülhető meg, velük 
egyeztetni kellett volna a bi-

zottsági helyek kapcsán is.  - 
Ezt már jeleztem többször, 
és a ciklus elején a polgár-
mestertől erre kaptunk is 
ígéretet.  Másrészt az ülésről 
viszonylag későn értesítet-
tek ki bennünket, ami szin-
tén az előkészítés hiányát 
vetítette elő. Hangsúlyo-
zom, nem bojkottáltuk a tes-
tület működését, csak arra 
szerettük volna felhívni a 
figyelmet, hogy a velünk va-
ló egyeztetés nélkül nem 
tudnak döntést hozni. Ez fo-
kozottan igaz a bizottsági 
helyek elosztásánál. Lévai 
József azt mondja, hogy le-
szerepeltünk. Azt gondolom 
erről, hogy aki az elveit fel-
adta ennyi idő után egy al-
polgármesteri címért, az 
még jobban leszerepelt - fo-
galmazott Császár László.

Tapolcán újra 
választás lesz

A képviselő-testület szem-
pontjából egyébként izgal-
mas a helyzet, ugyanis ha a 
két mandátum a Jobbik je-
löltjeihez kerül, akkor nekik 
van meg a döntésekhez és a 
határozatképességhez szük-
séges hét fős többség. Ha 1:1 
lesz az eredmény, akkor a 
mostani „tili-toli” is folyta-
tódhat. Ha a két helyet a Fi-
desz viszi, övék a többség, 
és ők írják onnantól a forga-
tókönyvet. Nyilvánvaló, 
hogy nagy a két tapolcai kör-
zetet érintő helyi választás 
tétje, de egyelőre a pártok 
jelöltjeiről is csak találgatni 
lehet. Lapunk mindenesetre 
folyamatosan tudósít a fejle-
ményekről, a következő szá-
munkban már a választások 
időpontjáról is tájékoztatjuk 
olvasóinkat.                     (szj)

        Grünceiszné 
Józsa Zsuzsanna



Tánc és muzsika

A régi fonók és tollfosz-
tások hangulatát idézte 
az első alkalommal meg-
rendezett Táncegyüt-
tesek Baráti Találkozója.

A VOKE Batsányi János 
Művelődési és Oktatási 
Központban a harminc éves 
Harangláb Népzenei Együt-
tes muzsikája mellett pörgő 
szoknyák, díszes hagyo-
mányőrző viseletek és derék 
legények repítették a múltba 
az érdeklődő közönséget. 

Dobó Zoltán Tapolca város 
polgármestere köszöntő-
jében örvendetesnek és 
követendő példának nevezte 
a kezdeményezést, hiszen 
nemzetünk, kultúránk ha-
gyományait ápolni kell. A 
rendezvényen megemlé-
keztek a napokban elhunyt 
balatonszentgyörgyi Kis- 
Balaton Táncegyüttes egy-
kori vezetőjéről, Id. Országh 
Béláról és külön köszön-
tötték Németh Lászlót, min-
denki Laci bácsiját, a Batsá-

nyi Táncegyüttes alapítóját 
és egykori vezetőjét. 
A hagyományteremtő ren-
dezvényen fellépett a Batsá-
nyi Táncegyüttes felnőtt és 
gyermek csoportja, a Kinizsi 
Táncegyüttes, a Gyenes 
Néptánc Együttes és a 
Balatonedericsi Gyermek 
Néptánccsoport. A könnyed, 
légiesnek tűnő lépések mö-
gött, kemény, verejtékes 
munka áll, melyet a közön-
ség elismerő tapssal hono-
rált.                             (hg)
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Kitűnő hangulatot teremtettek a néptáncosok a találkozón            Fotó: Havasi Gábor

Tizenegy átbulizott éjszaka
A hagyományteremtő, 
gondolatébresztő rendez-
vénysorozat utolsó állo-
másához érkezett a 
VOKE Batsányi János 
Művelődési és Oktatási 
Központ.

11 zenekart, 11 átbulizott éj-
szakát ígértek a plakátok év 
eleje óta és az ígéretet ma-
radéktalanul betartották. Az 

igényes, kulturált szórako-
zási lehetőség különböző 
műfajokat és stílusokat kép-
viselő zenei formációkat vo-
nultatott fel, lehetőséget ad-
va helyi és országos hírnév-
nek örvendő zenekaroknak 
is. Így a Cseh Tamás prog-
ram keretein belül fellépett a 
Rock-inger, a Babos - Piller 
Duó, a Barabonto, a Happy 
Dixiland Band, a Misztrál, a 

Az autóklíma karbantar-
tása kiemelten fontos a 
nagy meleg enyhítésén túl 
egészségünk szempontjá-
ból is. A klímarendszerben 
ugyanis megtelepedhet-
nek olyan baktériumok, 
amelyek károsak az egész-
ségre. Az ellenőrzést első-
sorban a berendezés fer-
tőtlenítése miatt szüksé-
ges rendszeresen megejte-
ni. Kétféle megoldást 
ajánlunk a hozzánk fordu-
lóknak, a baktériumot 
vegyszerrel, vagy ózonge-
nerátorral tudjuk eltávolí-
tani. A vegyszeres eljárás-
nál közvetlenül az elpáro-
logtatóra juttatjuk az 
anyagot, míg az ózongáz 
alkalmazásánál a gépjár-
mű klímarendszerének 
megbontása nélkül  sem-
legesíthetjük a klíma- és 
szellőztetőrendszerben 
megtelepedett baktériu-

mokat, esetleg penész és 
gombatelepeket. Ez ma a 
leghatékonyabb módszer. 
Létezik olyan megoldás 
is, hogy a fülkében spray 
használatával juttatják a 
tisztító anyagot a ventillá-
torok szívóhatása által a 
rendszerbe, de ez kifeje-
zetten gyenge hatásfokú, 
nem javaslom senkinek.
A klímaberendezés haté-
konyságát a hűtő tisztítá-
sával mi is javíthatjuk, ezt 
legegyszerűbben egy slag-
gal tehetjük meg.  Az au-
tóval szembe kell állni és a 
rácson keresztül a tömlő-
vel lemoshatjuk a hűtőt. 
Nem kell megijedni a 
gépkocsi alatt megjelenő 
folyadéktól sem, mivel ez 
a klíma működésének ter-
mészetes velejárója, gond 
akkor van, ha nincs az autó 
alatt a berendezésből szár-
mazó folyadék.

Az akusztikus formáció (dwg) által játszott ismert slá-
gerek dallamára ismét fergeteges hangulat kerekedett 
az intézményben                                     Fotó: Havasi Gábor

Heti Ötlet

Határkő, a Kávészünet, a Vi-
rággyöngy Moldvai Csángó 
Kisegyüttes, a Makám, a Vi-
vat Bacchus és a Deresedő 
Wild Gerlicék (dwg). 
Az utoljára színpadra lépő 
sümegi zenekar koncertje 
előtt, Füstös Zsuzsi, igaz-
gató mesélte el a VOKE 
Klub ötletének történetét. 
Elmondta, hogy annak ide-
jén egy dwg koncertről ha-
zafelé fogalmazódott meg 
benne, hogy intézményét 
szombat esténként megnyit-
ja a bulizni vágyó közönség 
előtt. Vágyát megosztotta 
kollégáival, akik a megvaló-
sításhoz pályázatot kerestek 
és találtak. Ennek köszön-
hetően vált valóra az álom, 
hiszen azzal az együttessel 
zárták a sikeres rendez-
vényt, akik elültették a gon-
dolat csíráját. Az akusztikus 
formáció által játszott ismert 
slágerek dallamára ismét 
fergeteges hangulat kereke-
dett.                                   (hg)

egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

Tóth Csaba 
szerviztulajdonos

Erdélyben jártak

Nívós pünkösdi hangverseny

A 2015-ös esztendőben a Szűz Mária szobor megalko-
tásának 500 éves évfordulója alkalmából Mária-évet 
hirdettek a csíksomlyói kegyhelyen. A jeles eseményre 
a tapolcai önkormányzat is zarándoklatot szervezett. 
Az eseményről következő számunkban olvashatnak 

A Római Katolikus Plébániatemplomban tartotta pünkösdi 
hangversenyét a Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti 
Iskola vonószenekara. Az orgona, hegedű és fuvola játékot 
követően, felcsendültek J. S. Bach, A. Vivaldi, W.A. Mozart, 
L. Boccherini, Kókai Rezső, E. Jenkinson művei. A tanárok 
és tanítványok által előadott, felemelő műsor művészeti 
vezetője, Román Iván volt                       Fotó: Havasi Gábor
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Emlékséta
A Batsányi hét talán leg-
szebb momentuma a Batsá-
nyi séta, amikor  koszorúk-
kal és néma főhajtással tisz-
telegnek a költőóriás előtt.
A Wass Albert Múzeum 
kertjében Benács Lajos, a 
Tapolcai Városszépítő 
Egyesület elnöke köszöntöt-
te a megjelenteket, majd 
Világos Róbert a gimnázium 
10/A évfolyamos tanulója 
szavalta el a költő, Levél, 
Szentjóbi Szabó Lászlóhoz 
című alkotását. A Batsányi 
Népdalkör népdalcsokrát 
követően koszorúzták meg 
azt az épületet, melyben ta-
nulmányait kezdte a francia 
forradalom eszméinek nagy 
híve. A séta következő 
állomása, a Panteon fal volt, 
ahol Marton László tanárra, 
a Batsányi kultusz neves 
képviselőjére valamint Ke-
resztúri Dezső irodalomtör-
ténészre emlékeztek. A fahí-
don át a bécsi Sappho, Bats-
ányi hű hitvese, Baumberg 
Gabriella mellszobrához ve-
zetett az út. Segesdy György 
szobrászművész Batsányi- 
szobránál is lerótták tisztele-
tüket az emlékezők a Ma-
lom-tó partján. Az emlékséta 
ott ért véget, ahol minden 
kezdődött, a poéta szülőhá-
zánál. Itt Barbalics Edina a 
szavalóverseny győztese ad-
ta elő A látó című verset. (hg)

Juhász Miklós

Növényvédelmi 
és tápanyag-
gazdálkodási 
szakmérnök

Megérkezett a várva várt 
csapadék, ami nemcsak a 
növényeink, de a gombás 
betegségek vitalitását is 
fokozza. Feltétlen idő-
szerű a szőlők peronosz-
póra, lisztharmat és vi-
rágzáskori botrytisz fer-
tőzés elleni védelme. 
Gyári kombinációban 
kapható  piraklostrobin + 
metirám illetve azoxist-
robin hatóanyagok meg-
felelő védelmet nyújta-
nak. A szőlőmolyok ellen 
előrejelzésre alapozott 
védelem szükséges, me-
lyet szexferomonos csap-
dákkal végezhetünk, ha a 
fogott egyedszám eléri a 
károsítási küszöbértéket. 
Használható hatóanya-
gok a  lambda-cihalotrin , 
deltametrin hatóanya-
gok. Hatékony védelmet 
kíván.                          (hg)

Növényvédelem
Lapunk terjesztésével kapcsolatosészrevételeit,javaslatait 

a mellékelt telefonszámon jelezheti: 06/20/358-3295
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A hirdetések tartalmáért a kiadó 
nem vállal felelősséget!

Hirdetés

Gazdag programmal vár-
ja az érdeklődőket június-
ban a Wass Albert Könyv-
tár és Múzeum.

Június 4-én 16.30-kor az 
Ünnepi Könyvhét alkalmá-
ból Két fehér ember Afriká-
ban címmel Lángh Júlia és 
Dr. Toldy Emil vetítéssel 
egybekötött élménybeszá-
molóját láthatják. Június 9-

én 17 órakor Lapidáriumi 
esték Hangodi Lászlóval a 
Templom-domb 8. alatt.  Jú-
nius 10-én 16.30-kor Gazda 
József író, szociográfus mu-
tatja be legújabb könyvét a 
könyvtárban. 18-án 17 óra-
kor irodalmi műsor kezdő-
dik ugyanitt az ápolónők 
tiszteletére,  majd június 20-
án 17-24 óra között lesz a 
Múzeumok Éjszakája.   (szj)

A könyvtár nívós ajánlata



     2015. JÚNIUS 3.MAGAZIN - HIRDETÉS6 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Hirdetés

Gimnazisták jó szereplése

Batsányi koszorúja
Könyvbemutató a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeumban

Tapolcán több évtizedes hagyo-
mányra tekint vissza az a több na-
pon át tartó rendezvénysorozat, 
amelyet minden év májusában Bat-
sányi János költőről, a város szü-
löttéről való megemlékezés jegyé-
ben szerveznek. Az idei évben - a 
költő halálának 170. évfordulóján - 
a Batsányi Emléknapok program-
jai között szerepelt többek között 
szavaló- és helyesíró verseny, em-
lékséta, koszorúzás és ünnepi 
szentmise is. A könyvtár az emlék-
hét alkalmával könyvbemutatóra 
hívta az érdeklődőket. A „Batsányi 
koszorúja” című kötet - a Tapolcai 
füzetek sorozat 45. számaként - 
Németh István Péter költő, könyv-
táros szerkesztésében jelent meg, 
kifejezetten az ezévi ünnepre. A ki-
adványban Batsányihoz írott ver-
seket gyűjtött össze, szedett cso-
korba a klasszikus költőktől a kor-
társakig bezárólag. 
A szerkesztő beszélgetőtársa Ker-
tész Károly nyugalmazott könyv-
tárigazgató volt, aki méltatta Varga 
Károlyné segítő közreműködését, 
amelynek eredményeként a könyv 
- számos támogató hozzájárulásá-
val - napvilágot láthatott.  
Amint az elhangzott, a könyv min-
tegy emlékjel Batsányinak, Batsá-
nyiról. Újfajta nézőpont, meg-
közelítés révén láttatja a költőt.

Kiválóan szerepeltek a Play 
and Win! országos angol 
nyelvi levelező versenyen a 
Batsányi János Gimnázium 
diákjai.

A tanulók öt fordulóban, külön-
böző témakörökben mérhették 
össze tudásukat a nyelvi szint-
jüknek megfelelő nehézségű 
feladatlapokon. A verseny ho-
zadéka volt az is, hogy a diákok 

Balról jobbra: Herczeg-Vecsei Katalin felkészítő tanár, Ba-
racskai Franciska, Nagy Rebeka Zsófia, Kekk Laura, Hegyi 
Bíborka, Papp Sára, Kardos Krisztina, Kiss Kíra

a nyelv gyakorlása mellett álta-
lános műveltségben és az inter-
net használatában is gyarapít-
hatták tudásukat. Ebben a ta-
névben a IV. korcsoportban 
(Teens) a Kardos Krisztina és 
Kiss Kíra (10.A) alkotta csapat 
I., Hegyi Bíborka, Kekk Laura 
és Nagy Rebeka Zsófia (11.A)  
II., Baracskai Franciska és 
Papp Sára (11.A) csapata III. 
helyezést ért el.



Érmeket trappoltak
FUTÁS  A gyerekek is jól szerepeltek, két dobogós helyet hoztak

A Káli futás elnevezésű 
versenyt 7. alkalommal 
rendezték meg a közel-
múltban, több mint 260 fu-
tó részvételével Kővágó-
örsön.

Minden futókorosztálynak 
lehetősége volt a különböző 
távokon - az ovis 400 mé-
tertől- a félmaraton 21 km-
éig - felkészültségét, gyorsa-
ságát tesztelni. A rendezők a 
túrázókra, a Nordic Walking 
kedvelőire is gondolva egy 
6000 méteres pályát jelöltek 
ki, amit 12-en teljesítettek. A 
futók rendkívül szép, szín-
vonalas útvonala Kővágó-
örstől a Káli medencét meg-
kerülve - hol országúton, hol 
a szőlődombok között - a 
salföldi majoron keresztül 
vezetett a célig.
Az eseményen a Tapolcai 
Trappolók is képviseltették 
magukat, külön öröm, hogy 
a gyerekek is rajthoz álltak. 
Az iskolások között Mohos 

Barnabás első, míg Pruska 
Bence Marcell a harmadik 
helyet szerezte meg. A fel-
nőtt Trappolók ismét jeles-
kedtek, hiszen korosztályá-
ban Réffi Tünde és Deák Jó-
zsef az első, míg Kustos Ist-
ván a harmadik helyen 

végzett. A következő nagy 
megmérettetés a Keszthelyi 
Kilométerek elnevezésű fu-
tóverseny volt szintén Trap-
polós részvétellel. 
Azt is megtudtuk, hogy a 
Trappolók hétfőn, szerdán 
és pénteken 18 órakor kez-

dődő edzéseihez bárki, bár-
mikor csatlakozhat. Minden 
alkalommal a 9-es Y-ház 
parkolójából indulnak. 
Az elmúlt hetekben  három 
új tag csatlakozott a lelkes és 
folyamatosan bővülő csa-
pathoz.                          (ky)

Izgalmas mérkőzések
Három korosztályban ti-
zenkét csapat részvétele 
mellett rendezték meg a 
XV. Batsányi leány kézi-
labda tornát és az V. szi-
vacskézilabda-tornát a 
Batsányi tagintézmény 
tornatermében.

A hagyományos tornára már 
a megyén túlról is érkezett 
csapat, jelesül Vonyarcvas-
hegyről a három Veszprém 
megyei mellé (Veszprém, 
Deák iskola, Badacsonyto-
maj, Tatay iskola és a Tapol-
cai Bárdos Lajos Általános 
Iskola). A délelőtti progra-
mot dr. Komjátiné Nyakó 
Györgyi, a Batsányi tagin-
tézmény vezetője nyitotta 
meg, köszöntötte a tornára 
érkezett kézilabdásokat és 
kísérőiket. Ezt követően 
kezdetét vette a játék, mely-
ben nagyszerű, küzdelmes 
csatáknak tapsolhattak a 
szurkolók. Ezen a napon a 
veszprémi lányok nem talál-
tak legyőzőre, így az ered-
ményhirdetésen ők vehették 
át az aranyérmeket, kupát és 
oklevelet. Második helyen 
végzett a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola csa-

n NŐI FOCI - A 12. 
fordulóban Balatonfűzfőn 
a FAK-ot győzték le a ta-
polcai lányok 6:2-re Gyar-
mati Renáta (3), Szabó Vi-
vien, Csillag Mercédesz és 
Torma Szabina (1-1) gól-
jaival. A 13. fordulóban 
hazai pályán a Devecser 
volt az ellenfél. A  találko-
zón Szilágyi Léna gólja 
döntött Tapolca javára. A 
14. fordulóban a Gyulafi-
rátót otthonában 3:2 (0:1) 
arányban veszítettel a lá-
nyok. Gólok: Gyarmati 
Renáta, Orbán Laura. (a)
n A Tapolca VSE termé-
szetjáró szakosztályának 
szombati programja:  
Munkatúra, zöldsáv-jel-
zés felújítása Balatonede-
ricsen. Találkozó a tapol-
cai autóbusz-állomáson 
7.50-kor.

pata, harmadik lett a bada-
csonytomaji Tatay iskola, 
negyedik a vonyarcvashegyi 
Eötvös iskola. A torna gólki-
rálynője 18 góllal a deákos 
Nyíri Kíra, legjobb kapusa a 
tapolcai Nemes Vivien, leg-
jobb játékosa a vonyarci 
Nemes Laura lett. A délutáni 
programban az U-9-es és U-
10-es szivacskézilabdás kis-
lányoké volt a főszerep.  A 
végén a pápaiak örülhettek a 
legjobban, hiszen mindkét 
korosztályban ők aratták le a 
babérokat. Az U-9-ben má-
sodik lett Veszprém, harma-
dik Tapolca, negyedik Bada-
csonytomaj. Az U-10-ben 
Badacsonytomaj,  Veszp-
rém, és Tapolca a további 
sorrend. A tapolcaiaknak ka-
pus különdíj jutott, Szalma 
Sárának köszönhetően.  (ae)

Vívósikerek

Békéscsabán a legfiatalabb 
utánpótlás korosztályoknak 
rendezett Olimpici Grad 
Prix sorozat 5. állomásán 
mérették meg magukat az 
Sz-L Bau Balaton Vívóklub 
versenyzői. 
A megszerezhető 8 aranyé-
remből most 2-őt hoztak ha-
za vívóink. Törpicik között 
Fekete Ádám nyert, a dön-
tőben 8. lett Kaló Ádám, a lá-
nyoknál 4. helyen zárt Sala-
mon Réka. A gyermek fiúk 
85 indulójából egy balato-
nosnak, Kovács Dánielnek 
sikerült a legjobb 8 közé ke-
rülni. Szalay Gyöngyi tanít-
ványa a Csaba Centerben 
rendezett fináléban 10:3-ra 
nyert a román Ciopata Da-
viddal szemben.  A legidő-
sebb serdülőknél a 8. helyet 
szerezte meg Nagy Géza. Az 
Olimpici GP befejező állo-
mása és az idény legna-
gyobb versenye a Magyar 
Bajnokság amit június 13-18 
között rendeznek meg Bala-
tonfüreden.

A Budapesten rendezett 
Kik Dance kupán aranyér-
met szerzett a tapolcai 
Blue Angels nevű tánc-
csapat.
Cseh Diána a  csapat edzője, 
vezetője elmondta, hogy a 
budapesti Kick Dance kupá-
kon az idényben már négy 

Aranyat szereztek a kék angyalok
alkalommal vettek részt, és 
mind a négyről aranyérem-
mel tértek haza. Feladatuk 
versenyről versenyre nehe-
zedett, hiszen egyre erősebb 
csapatokkal kellett össze-
mérni tudásukat.  Dia felhív-
ta a figyelmet egy közelgő 
eseményre, ahol az aranyos 

lányok tapolcai színpadon 
lépnek fel. Június 8-án a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pontban 18 órakor évzáró 
gála kezdődik, ahol a tapol-
cai táncosokon kívül az 
egyesület felnőtt nemzet-
közi nagyformációja, a High 
Five is fellép.                   (ae)

Rövid hírek
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A Tapolcai Trappolók ezúttal is jól szerepeltek, érmekkel tértek haza    Fotó: Kalmár

Az idei Batsányi Kupa 
résztvevői       Fotó: Antal E.Hirdetés

Kovács 
Dániel 
Gyermek 
aranyérmes

www.tapolcaiujsag.hu 



Vaslakodalmat ültek
KÖSZÖNTÉS Immár hatvanöt esztendeje élnek együtt Takácsék
Bensőséges hangulatú 
esemény részese lehetett 
lapunk a közelmúltban. A 
Juhász Gyula utcában élő 
szép korú házaspár,  Ta-
kács Lajos (91) és Takács 
Lajosné (88) vaslakodal-
mukat ünnepelték, miu-
tán 65 esztendeje alkot-
nak egy párt.

A meghatódott Lajos bácsit 
és Ilonka nénit elsőként a ta-
polcai önkormányzat nevé-
ben Lévai József és Kozma 
Henrik alpolgármesterek 
köszöntötték emléklappal, 
virágcsokorral és Tapolca 
Város borával. Lévai József 
gondolatait a szeretet, a 
megbecsülés, és az összetar-
tozás köré szőtte, rámutatva, 
hogy hatvanöt év még élet-
korban is szép, házaspárként 
pedig nagyon ritka napja-
inkban.
Ahogy a vaslakodalom ki-
fejezés is utal rá, a vasakarat 
szimbóluma mindez, ők hat 
és fél évtizede élnek már 
együtt jóban és rosszban, 
egészségben, betegségben.

Az ünnepeltek két gyermek-
kel, négy unokával és öt déd-
unokával büszkélkedhetnek, 
a szűk családi körű prog-
ramon a két alpolgármes-
teren kívül lánya, vője, Re-
náta unokája és Fanni déd-

unokája is köszöntötte a 
Nyirádról 1974 augusz-
tusában Tapolcára költöző 
házaspárt.
A pezsgős koccintás után 
Ilonka néni süteménnyel 
kínálta a megjelenteket, 

majd bensőséges hangulatú 
időutazás vette kezdetét, kéz 
a kézben meséltek felváltva 
a „régi szép idők”- ről- a csa-
lád akkor még összetartó 
erejéről, a szeretetről, törő-
désről, élményekről.        (di) 

SZEM - PONT
Tapolcát csodák ölelik 
körbe, ezek közül az 
egyik a Szent György- 
hegy. A közelmúltban- ki-
használva a nyárias időjá-
rást, tettem egy rövidke 
túrát, és természetesen 
fotóztam is.  

Az „ürgelyuki” buszmegál-
lónál fordultam be és kezd-
tem neki a „csúcstámadás-
nak”, de már utam elején 
szomorú látvány fogadott. 
Mintegy 500 méter megtéte-
le után, egy meredekebb ré-
szen a fotón is látható sze-
méthalomra lettem figyel-
mes. Engem az keserít el a 

Sziasztok, megérkeztem! 
Anyukám Bogdán Georgina 
és apukám Fehér László 
boldogan tudatja veletek, 
hogy 2015. 05.12-én, 13 óra 
40 perckor, 2600 grammal 
és 48 centiméterrel megszü-
lettem. Nevem Fehér Gréta. 
Anyukámmal együtt jól 
vagyunk.

Csekő Máté és Kiss Ildikó 
2015. május 16-án kötöttek 
házasságot.
Ihász Zsolt és Bicsérdi Szil-
via 2015. május 16-án kö-
töttek házasságot.

Életének 84., papságá-
nak 59. évében hosszú 
betegség után 2015. má-
jus 22-én Veszprémben 
elhunyt Csere Sándor 
kanonok, nyugalmazott 
plébános – adta hírül a 
Veszprémi Főegyházme-
gye a napokban.

A közleményből kiderül, 
hogy Csere Sándor a Zala 
megyei Sandon született 
1932. április 25-én. Veszp-
rémben 1956. június 10-én 
szentelték pappá, majd káp-
lánként szolgált Berhidán 
1956 és 1959. között, Vár-
palotán 1959-ben és 1960-
ban. Hitoktató volt Veszp-
rémben 1960 és 1965 között, 
majd káplán a veszprémi 
Regina Mundi plébánián 
1965-66-ban. Plébánosként 
szolgált Várpalotán 1966 és 
1972 között, majd a veszp-
rémi Szent Margit plébánián 
1972 és 1990 között. 1990 és 
2013 között Tapolca plébá-
nosaként tevékenykedett, 
innen vonult nyugállomány-
ba. Június 1-én , a veszprémi 
Szent Margit templomban 
tartott gyászmise után he-
lyezték örök nyugalomba.

Csere Sándor 1971-ben ka-
pott címzetes esperes kine-
vezést, kerületi esperes volt 
1974 és 1990 között, tb. ka-
nonok 1975-től, címzetes 
esperes 1990-től.     (szj) 
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A családtagok mellett Kozma Henrik és Lévai József alpolgármesterek is köszön-
tötték a vaslakodalmukat ünneplő házaspárt                                      Fotó: Dancs István

legjobban, hogy eddig 
„csak” útszéleknél, félreeső 
helyekre pakolták a fölösle-
ges hulladékot, most már a 
természetvédelmi területe-
inket, kiránduló célpontjain-
kat sem kímélik. Egyre több 
az alacsony kultúrszinttel 
rendelkező ember, akik kép-
telenek felfogni, hogy nem 
szennyezni, sokkal inkább 
óvnunk kell a minket körül-
vevő környezetet. Gábor 
Dénes idevonatkozó gondo-
lata jó zárszó: „Eddig az em-
ber magával a természettel 
küzdött; mostantól a saját 
természetével kell megküz-
denie.”!                             (di)

Már a Szent György- hegyet sem kímélik  Fotó: Dancs I.

Gólyahírek

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Burgonya: 199-360 Ft/kg
Sárgarépa: 299 Ft/kg
Zeller: 399 Ft/kg
Vöröshagyma: 240 Ft/kg
Paradicsom: 599 Ft/kg
Uborka: 490 Ft/kg
Tök: 399Ft/kg
Retek: 140 Ft/kg

Heti SÜTI

Túrós pite
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1 csg 
sütőpor, 10 dkg vaj, vagy margarin, 
1 tojás, 15 dkg cukor, 3-4 evőkanál 
tej. A töltelékhez: 5 db tojás,13-15 
dkg porcukor  ízlés szerint,1 csg 
vaníliás cukor, 50 dkg túró, 1 ma-
rék mazsola, 2-3 evőkanál morzsa, 
1 tojás,1/2 citrom reszelt héja.

Elkészítése:
A sütőporral elvegyített lisztet el-
morzsoljuk a vajjal, majd a cukor-
ral, az egész tojással és egy kevés 
tejjel összegyúrjuk, amiből egy 
lágy tésztát kapunk. A tésztát két 
részre osztjuk, az egyik felét ki-
nyújtjuk kb. fél cm vastagra és egy 
kisebb méretű tepsibe fektetjük. 
Ráhintjük a morzsát. A töltelékhez 
a tojások sárgáját a cukorral meg a 
vaníliás cukorral habosra kever-
jük, hozzáadjuk az összetört túrót, 
a mazsolát, reszelt citrom héját, s 
végül óvatosan beleforgatjuk a ke-
mény habbá vert tojásfehérjét. A 
tepsiben lévő tésztalapra rásimít-
juk a tölteléket, majd befedjük a 
másik kinyújtott tésztalappal. A te-
tejét megszurkáljuk, bekenjük a 
felvert tojással és előmelegített sü-
tőben 180 fokon kb. 30-35 perc 
alatt szép aranysárgára sütjük.
Ha már kihűlt, négyzetes darabok-
ra szeleteljük és megszórjuk vaní-
liás porcukorral. 
           Kovács Pálné, Hegymagas

Elhunyt 
Csere Sándor

Hirdetés


