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Diákok versengése
TUDÁS Négyszáznál több iskolás vett részt a Kazinczy-napokon
Hétfőn tartották a Kazinczy-napok versenyeinek
ünnepélyes eredményhirdetését a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézményének aulájában.
Az idei versengésben 12 iskola több mint négyszáz diákja vett részt. Az eredményhirdetésen Bajner Imre
igazgató és Bodor Tamás
tagintézmény-vezető gratulált a tantárgyi versenyek
győzteseinek, helyezettjeinek. A gyerekek összemérhették tudásukat matematikából, de helyesíró versenyt
is rendeztek a 2. és 3. osztályosok számára. A 4. osztályosok komplex versenyen
bizonyíthattak (matematika,
magyar, környezetismeret),
míg az 5., 6., 7., és 8. osztályosok magyarból (irodalom
és nyelvtan) mérettek meg.
Az angol és német nyelvi
tudás is előtérbe került a felsősöknél, illetve a 7. és 8.
osztályosok kémiai ismereteikről adhattak számot.
Helyesírás 2. osztály: Az

Bajner Imre igazgató (középen) adta át a díjakat a legjobbaknak. A képen jobbra
Bodor Tamás tagintézményvezető, a bal oldalon Ács Ferencné tanító Fotó: Szijártó
első Czibulya Lili Anna lett,
a második Buzási Sára
(mindkettő Keszthely), a
harmadik Velente Bálint
(Sümeg). Matematika 3.
osztály: 1. Molnár Lili, 2.
Nagy Napsugár (mindkettő
Bárdos
Székhelyintéz-

Tapolcaiak a legjobbak

mény), 3. Tóth Csongor
(Kazinczy Tagintézmény).
Helyesírás 3. osztály: 1.
Tóth Kristóf Szabolcs, 2.
Tóth Csongor (mindkettő
Kazinczy Tagintézmény), 3.
Molnár
Lili
(Bárdos).
Komplex verseny 4. osztály:

50 éves város

1. Sebestyén Fanni, 2. Nagy
Koppány (mindkettő Kazinczy Tagintézmény), 3.
Bencze Lilien Alexa (Héviz). A verseny további
eredményeit a jövő héten,
következő lapszámunkban
közöljük.
(szj)

Ismeretlen
ismerősök
Hogy lehet úgy öszszeveszni valakivel,
ha nem ismered, nem
is láttad még, sőt még
a valódi nevét sem
tudod? Nos, könnyen.
Korunk nagy vívmányai között tartjuk
számon az internetes
közösségi portálokat,
amelyek kitűnő alapot
nyújtanak az emberi
kapcsolatok elmélyítéséhez, akár negatív, akár pozitív irányba. Különféle csoportok alakulnak, léteznek, amelyek egymással versengnek
(harcolnak), de gyakran a csoporton belüli
dominanciaharc
is
„életre-halálra” megy.
Olyanok között, akik
amúgy az utcán elmennének egymás
mellett. Csakhogy itt,
a nyomorúságos valóság helyett, királynak érezheti magát
bárki, akár saját nevén, akár kitalált néven írja be magát a
virtuális világba.
Szijártó János

Tánc a barátság jegyében

Baloghné Uracs Marianna továbbvitelébe .Kovács Norvédnök, a Nemzeti Művelő- bert „Cimbi” örökös aranydési Intézet Veszprém me- sarkantyús táncos, koreoggyei irodájának vezetője ráfus szerint, hiába a világszerint, rendkívül fontos, szinten is hihetetlenül gazhogy a szakemberek és az dag magyar hagyományoktatás, illetve kultúra tiszt- kincs, valójában nincs haAz eseményt, a rendezvény viselői minél több gyerme- gyományőrzés jó közösség
fővédnöke, Rig Lajos nyitot- ket vonjanak be a hazai ha- nélkül (Folyt. a 2. oldalon
ta meg, aki hangsúlyozta, gyományok megőrzésébe, „Táncosok...” címmel). (tl)
hogy a rendkívül gazdag hazai hagyományok legvígabb
oldala a néptánc, amelyből a
magyar nép egyszerre merített erőt és fejezett ki vele vaA Széchenyi István Baptista Gimnázium és Szakképző lami fontosat. A térség orIskola volt az idén a házigazdája annak az immár két szággyűlési képviselője szeévtizedes múltra visszatekintő nemzetközi gasztronó- rint, a mostani tánctalálkozó
miai versenynek, amelyen négy ország diákjai mérhet- legfőbb erénye, hogy nem
ték össze tudásukat. A szakács-pincér csapatversenyegymással kell versengeniben hazai győzelem született, Takács Ákosnak és Keük a fellépő néptáncosokringer Krisztiánnak köszönhetően, de az ezüstérem is nak, hanem egymás és a köTapolcán maradt Libinyi Bence és Páhi Adrián által.
zönség előtt kell megmutatA tapolcai díjazottak a képen
Fotó: Szijártó János niuk tudásuk legjavát. Dr. Színpadon a legifjabb néptáncosok Fotó: Töreky László
A VOKE Batsányi művelődési központ immár
második alkalommal rendezett
„vándorvigadalmat”, baráti tánctalálkozót
a falai között a hétvégén.
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ELISMERTÉK
Tapolcán
Balaton-felvidéki
Radetzky
Huszáregyesület
Tapolca önkormányzata Tapolca Városért kitüntetést adományozott
áldozatos és önzetlen
katonai hagyományőrző
munkája, történelmi hagyományok ápolása érdekében végzett tiszteletre méltó tevékenysége elismeréséül a Balaton-felvidéki Radetzky
Huszáregyesület részére az idei városnapi
ünnepségen. A huszáregyesület tagjai két és
fél évtizede elmaradhatatlan szereplői Tapolcán a városi és állami
ünnepségeknek, megemlékezéseknek. Ott
vannak minden rendezvényen, esőben, kánikulában. Legtöbbször gyalogosan
teljesítenek
szolgálatot, de az elmúlt
évek során sokszor lóháton is felvonultak kicsik és nagyok örömére.
Áldozatos és önzetlen
katonai hagyományőrző
tevékenységükkel nem
csak az ünnepségek
méltóságát emelik, hanem folyamatosan emlékeztetnek minket múltunk, történelmi hagyományaink ápolásának
fontosságára is. Különös tekintettel az 184849. évi forradalom és
szabadságharc honvédseregének ugyanezen
huszárezredében küzdött tapolcai és Tapolcakörnyéki huszárok emlékére. Az egyesület
székhelye a szomszédos
Sümegen van, de tagjai
között jónéhány tapolcai vitéz is található.
Vannak köztük olyanok
is, akik 25 éve húzták
magukra először a huszáruniformist, és az eltelt évek során lelkesedésük semmit sem csökkent.
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Kerek évforduló
ÜNNEP Testületi ülés mai és régi képviselőkkel
Ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak az újbóli
várossá nyilvánítás ötvenedik évfordulója alkalmából Tapolcán a Tamási
Áron Művelődési Központban a napokban. A
színházteremben együtt
foglaltak helyet a mai és a
korábbi testületek tagjai.
A Himnusz közös eléneklése után Dobó Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd az 1966.
március 31-én történt várossá nyilvánítás után április
15-én megtartott első tanácsülésre emlékeztetett. Az
azóta eltelt fél évszázad
kapcsán kifejtette, hogy a
város mindenkori vezetését
elismerés illeti azért, hogy
napjaink Tapolcájára büszkék lehetünk. De ide lehet
sorolni az egyéb ágazatok
aktív szereplőit is, hiszen

Rig Lajos: Az eddigi fejlesztések fontossága nem
kérdőjelezhető meg, de
előfordultak ésszerűtlen
eljárások és sok a megoldásra váró feladat az
egészségügyben Fotó: szj.

- Az tény, hogy a 2007-2013
közötti időszakban, főleg
2010-től igyekezett a kormány az egészségügybe
Fogadóórák a városházán:
csoportosítani az uniós for- Rig Lajos országgyűlési
rásokat. A nagyságrendjéképviselő minden hónap első
ben 500 milliárd forintos becsütörtökén (15.00-16.00 óra
ruházás
részeként kórházközött) a Tapolcai Közös Önfejlesztések
történtek, és új
kormányzati Hivatal udvari tamentőállomásokat
is építetnácstermében tart fogadóórát
tek.
Számos
vidéki
kórház
- Dobó Zoltán polgármester
kapott ebből a forrásból.
Április 25. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester Azonban nagyon sok anoMájus 2. 14.00-16.00
mália kísérte a fejleszté-

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

Együtt város korábbi és mostani képviselői Fotó: szj.
mindannyian sokat tettek ipari bővülést és lakosságazért, hogy Tapolca nagy- szám-növekedést adott a városnak. Ebben mindenki
községből város lehessen.
- A kerek évforduló nagyon vállalt valamilyen szerepet –
jó alkalom arra, hogy kife- fogalmazott a polgármester,
jezzük hálánkat azoknak, majd a mostani testület jóváakik most itt vannak, és hagyásával köszönő okleveazoknak is, akik ma már nem leket adott át egyenként a
tudnak itt lenni. A minden- színpadra hívott egykori
kori városvezetés munkája képviselők számára. A renfontos volt ahhoz, hogy Ta- dezvény közös fényképezpolca arra a fejlődési pályára kedéssel, majd koccintással,
álljon, amely aztán isko- kötetlen beszélgetéssel foly(szj)
lákat, óvodákat, bölcsődét, tatódott.

Logikátlan elosztás Táncosok
Az egészségügy fejlesztésére fordított összegek
elosztásának, felhasználásának hatékonyságáról
tartott sajtótájékoztatót
Rig Lajos országgyűlési
képviselő a napokban.

INFORMÁCIÓ

seket, akár a mi választókerületünkben is. Tapolcán
felújították a kórházat, megújították a gépparkot, digitális röntgenberendezéseket
sikerült beszerezni, emellett
azonban megszűnt az aktív
ellátás. Ez magával vonta a
berendezések alacsonyabb
kihasználtságát. A betegek
Tapolcáról és környékéről
Ajkára kerültek, ahol szintén történt infrastruktúrafejlesztés, viszont a műszerés géppark-fejlesztés elmaradt. Bár az igazgató az igényeit eljuttatta a minisztériumba, egy gépet kaptak is,
de alapvetően ugyanazzal a
gépparkkal kell megoldani a
nagyobb betegszám miatt
megnövekedett feladatkört.
Ellenben kaptak olyan készülékeket, amit nem tudnak
használni. Ez sajnos nem a
21. század igényeit, elvárásait tükrözi. - mondta Rig
Lajos legutóbbi parlamenti
felszólalását összegezve. A
képviselő
hangsúlyozta,
hogy az 500 milliárdos fejlesztés nagyon fontos volt,
azonban vannak még lényeges problémák, megoldásra
váró, sürgős feladatok az
egészségügyben, amelyeket
kezelni kellene.
(szj)

találkozója

(Folytatás az 1. oldalról)
Kovács Norbert kiemelte,
hogy nem a versenymentalitás kell, hogy jellemezze a
néptánctalálkozókat, hanem
arról kell hogy szóljon, hogy
„ nem vizslatva a másik hibáit, találkozunk, együtt vagyunk és közben örülünk
egymásnak, egymás sikereinek„. A beszédeket követően először öt fiatal, tapolcai,
illetve vendég gyermek csoport koreográfiáját tekinthette meg a közönség, majd
hat felnőtt táncegyüttes lépett színpadra a „Zagyva
Banda” zenekar zenéjére. A
produkciók nem hagytak
kétséget afelől, hogy jó kezekben van a hazai néptánckultúra és van utánpótlás,
van érdeklődés, kedv a legfiatalabbak részéről is. Délután a Csobánc- és a Batsányi Népdalkör dalai is színesítették a nap programjait.
Közben rendhagyó módon
egy „divatbemutatóval” is
készültek a szervezők, ahol
egy magyar motívumkincset alkalmazó vállalkozás
termékeit mutatták be. A nap
népi zenekarok muzsikájával, táncházzal zárult. (tl)

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
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
Orvosi ügyelet:88/412-104
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
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Vidám gyepűtiprás
Előtérbe kerültek a helyi nedűk ezen a hétvégén
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a régi
hagyományt felelevenítő
gyepűtiprást Tapolca-Diszelben a Hajagos és
Csobánc hegyek lábánál.

lelhették, majd Pető Piroska
és Holcsek Eszter, aztán
Marton Jenő birtoka következett. Mátyás Helga és
Szedlák József pincéjénél
meglepetésként az Iglice
együttes barokk zenével köszöntötte az érkezőket.
A kifogástalan nedűk kóstolása Román Dezsőéknél
folytatódott, végül a Dézsi
családi pincészetnél fejeződött be.
Bakos György kitűnőre értékelte az idei rendezvényt,
úgy a résztvevők létszáma,

mint a vendéglátás alapján.
- A gazdákról csak a köszönet hangján tudok szólni,
hiszen mindenhol barátsággal, jó szívvel látták vendégül a hagyományt újjáélesztő és ápoló népes társaságot tette hozzá.
A gyepűtiprás hagyománya
az egykori szőlőbirtokosok
tavaszi találkozóján alapszik, amikor közösen megállapították a birtokhatárokat, azaz együtt kitaposták,
kicövekelték a gyepűt, és
közben koccintottak is. (szj)

A komoly érdeklődés ezúttal
is megerősítette a szervezőket abban, hogy jól döntöttek, amikor elindították a
rendezvényt.
A szervezők, illetve a főszervező Bakos György, a diszeli
városrész önkormányzati
képviselője, a jó idő mellé finom borokat is rendelt a kiindulási pontra, a temető
melletti kereszteződéshez.
Itt a több, mint százfős csapat tagjai „bemelegítésként”
remek helyi nedűket kóstoltak, haraptak hozzá pár falatot, majd Őri Sándor harmonikamuzsikáját követve
megindultak a hegyi pincék
irányába.
A vidám csapattal tartott Tapolca két alpolgármestere,
Lévai József és Kozma Henrik is. A résztvevők a mostani túrán hat helyszínt látogattak meg. Előbb a Tóth A diszeli gyepűtiprás immár tizennegyedik alkalomcsaládi pincészet borait íz- mal csalogatta ki a résztvevőket a szabadba Fotó: szj.

KULTÚRSAROK
Németh István Péter neve
Tapolcán egybeforrt az irodalommal, az írással, a szavakkal való bánás, a „szavakmögöttiség" érzéki mesterségével.
Talán éppen ezért lepett meg
többeket, hogy egy másik
önkifejezési formának, a fotózásnak is hódol a tőle megszokott művészi igényességgel a tapolcai költő. A napokban - barátai, munkatársai támogatásával, biztatásukra - egy kiállításon is
megtekinthetővé vált az általa készített fotóalkotások
egy része a VOKE Batsányi

Németh István Péter
János Művelődési Központ
aulájában. A kiállítás megnyitóján a fényképezésnek
szintén nagy lelkesedéssel
hódoló Szakács Péter atya
méltatta, egyébként nagyon
informatív, mégis élvezetes
stílusban István fotóit. Merthogy ezek a fotók mesélnek.
A tapolcai költő így fogalmazott, akkor „fotózom,
amikor beszélni nem tudok".
A szerény vallomás, talán
csak félig igaz. Ugyanis
ezek a képek akaratlanul is
beszélnek, arról, hogy Németh István Péternek egyéni
arca van, sajátos, barátsá-

gos karaktere, amely minden jelenséget képes másként látni, megélni, mint mások, és mint mi, akik sokszor
stresszesen,
megfásultan
nézzük közvetlen környezetünk szépségeit, legtöbbször
nem látva a lényeget. A fotózást nem most kezdte az irodalmár. Már negyven éve, az
analóg korszakban tükörreflexes Zenitjével ismerkedett
a rekeszérték, az idő, a fény,
az optika összefüggéseinek
tudományával, amelyet ma
is nagy alázattal tanul azoktól, akik avatottabb mesterei
a fotózásnak. Témái nem a
tenger, a távoli vidékek egzotikumai, neki elég a tópart, Tapolca épületei, a Balaton, a környező vidékekből meglátott, kifigyelt részlet, hogy az hamarosan egy
monitoron, vagy egy fotópapíron, olyan „némethistvánpéteres"
legyen,
ahogy csak az ő képei tudnak lenni: költőien magányosak és szelíden líraiak
(tl)
Németh István Péter (balra) és Péter atya Fotó:Töreky egyszerre.

Koncerttel ünnepelték a Költészet Napját a Wass Albert könyvtárban a napokban
Fotó: Töreky László

Versek és zenék
A Tarisznyások együttes
koncertjével ünnepelhette a Költészet Napját az,
aki a közelmúltban a
Wass Albert könyvtárba
látogatott.
A három tagú Tarisznyások
zenekar – Kiss Attila (gitár),
Molnár András (basszusgitár) és Pados Zsolt (fúvós,
ütős hangszerek)- hangszereik profi megszólaltatásával, többszólamú énekkel,
megzenésített verseket adtak elő saját szerzeményű
zenével. Leginkább az óvodás, kisiskolás korosztályú
gyerekekhez szólnak műsoraik, de az ifjúsági- és felnőtt

korosztály számára komolyabb hangvételű irodalmi
műsorokkal is fellépnek ha
kell. Ezúttal költészet napi
műsorukkal andalították el a
szép magyar nyelv, a költészet, a jó versek és a harmonikus dallamok tapolcai
kedvelőit. József Attila,
Weöres Sándor, vagy a többi
költőnagyság művei akár
szavalatként, akár muzsikával kísérve, jó artikulációval, dinamikával, átéléssel,
egyszóval
színvonalasan
szólaltak meg a Tarisznyások Együttes tolmácsolásában, a „Tiszta szívvel” alkotójának születésnapján, a város könyvtárában.
(tl)

Heti Ötlet
Szijártó János

egészség
környezet
informatika

főszerkesztő
Nem tartozik szorosan az
informatikához, inkább
csak annak fejlettsége révén kialakuló digitális társadalom hozza magával
azt a problémakört, amely
a személyes adatokkal, és
azok kezelésével függ
össze. Hatalmas pénzek
mennek állami, banki, vállalati szinten a személyes
adatok védelmére, ami az
online ügyintézés térnyerésével
párhuzamosan
egyre fontosabbá válik.
Néha már túlzásnak is
érezhető az a fajta „óvatosság”, amit ezen a téren
tapasztalhatunk. Főleg, ha
azt a tényt nézzük, hogy
maga az egyén (tisztelet a
kivételnek), saját adatainak védelmével egyáltalán nem törődik. A felhasználók közösségi oldalakon teszik közzé életük
számos részletét, intim
pillanatok, bizalmas ada-

tok kerülnek nyilvánosságra tudatos megosztások által, kisebb részben
figyelmetlenségből, vagy
egyszerűen óvatlanságból. Családi fotók tömege
kering a neten, amelyek
által bárki betekinthet az
adott személy, család életébe, virtuális beléphet a
lakásba, a konyhába, a
nappaliba, a fürdőbe, de
még a hálószobába is. Láthatóvá válik, hogy hol, kinél, milyen érték található.
Sőt, néha az is, hogy mikor
vannak otthon és mikor
üres a ház. Érdemes arra
gondolni, hogy az utcán
egy idegennek megmutatnánk-e értékeinket, közölnénk-e vele adatainkat,
vajon elárulnánk-e neki,
hogy mikor nem tartózkodunk otthon, milyen időbeosztással dolgozunk, és
melyik hétvégén leszünk
távol? A válasz sejhető...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...
Minden eddiginél több önkéntes, minden korábbit
meghaladó számú szemetes
helyszínt szeretne tisztává
varázsolni az idei TeSzedd!
- Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció keretében. A kampány weboldalán
a jelentkezési határidőig,
2016. április 18-án éjfélig
128.605 önkéntes regisztrált előre az akcióra 2240
találkozási pontra. Az országos szemétgyűjtésben
résztvevők számára biztosított eszközök kiszállítása
2016. április 25-én kezdődik, a csomagokat a koordinátorok kapják kézhez. A
környezettudatosság, a környezettudatos életmód és
talán az önkéntesség is egyre elterjedtebb hazánkban,
azonban ebben a tekintetben még mindig elmaradunk a nyugati mentalitástól. Éppen ezért a TeSzedd!
akció célja idén is ennek a
szemléletnek a minél szélesebb körben történő népszerűsítése.

KITEKINTŐ
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Kerákpárút és hídjai
GOND Elgyengült, tökrement faanyag, szegény önkormányzat
Gyakorlatilag alkalmatlanná vált a közlekedésre
Balatonedericsnél a kerékpárút faluhoz legközelebbi fahídja. Tilos ráhajtani egy ideje.
Jelenleg rendőrségi zárószalag figyelmezteti a veszélyre
a bicikliseket. A híd egyik
gerendája adta meg magát a
nedves, párás környezetben,
a járófelület deszkáinak egy
része emiatt leszakadt. A sérülésre egy vödörrel és néhány odahúzott faággal hívták fel a figyelmet a balesetveszélyes hely felfedezői,
illetve akik alatt beszakadt.
A híd egyébként első ránézésre nincs olyan rossz állapotban, de közelebbről már
jóval siralmasabb képet mutat. Félő, hogy a Szigliget és
Balatonederics közötti kerékpárút hídjai, kisebb-nagyobb mértékben már szerkezeti felújításra is szorulnak, ez a példa is bizonyítja,
hogy ma már nem csak a
járófelületük problémás. Az

Alkalmatlanná vált a közlekedésre Balatonedericsnél
a kerékpárút faluhoz legközelebbi fahídja
Fotó: tl.
edericsi híd egyébként úgy
készült, mint a többi a szigligeti út mentén. Két méretes
vas hídlemet betonoztak be a
híd patakparti betonfalaiba.
Rendkívül stabil megoldás,
gyakorlatilag örök. Azonban
ezekre, a patakon átívelő
vasgerendákra szerelték a
fenyőből készült 15X10-es
áthidalókat, majd arra csavarozták a szintén fenyő (több
esetben OSB lemez) járó-

deszkákat. Néhány év alatt a
vékonyabb járófelületet, később a fenyő áthidaló gerendákat "rothasztotta el" a párás környezet (a járófelületet
cserélték, a többit nem), a
leggyengébb mostanában
adta meg magát. Ránézésre
a híd korlátelemeit és az áthidaló gerendákat kell cserélni, a valóságban mindent
ami fenyő, lehetőleg nem fenyőre, hanem valami tartó-

sabb, vizet tűrő anyagra.
Töreky Lászlóné, Balatonederics polgármestere megkeresésünkre elmondta, jelenleg árajánlatokat kérnek
be a javításhoz (A döntés, a
kivitelező személyét illetően, lapunk megjelenésének
napján várható). A polgármester elmondta, hogy az
építmény teljes, szakszerű és
jó anyagokból történő újjáépítése mintegy 3 millió
forintba kerülne, egy komplett felújítás fenyőből nagyjából egymillióba. A minél
megnyugtatóbb megoldás
érdekében a helyi polgármester a Balatoni Szövetséggel is felvette a kapcsolatot. Valószínű azonban,
hogy ismét csak a feltétlenül
szükséges felújításra lesz
pénz, ami előzetes kalkulációk szerint (a beérkező árajánlatok
függvényében)
nagyjából félmillió forint lehet. Egy azonban biztos, a
híd néhány napig, illetve hétig biztosan nem lesz üzemben.
(tl)

Hegyünnep huszonnegyedszer
Immár huszonnegyedik
alkalommal nyitották meg
a Szent György-hegyi napokat kedden délelőtt.
M. Mester Katalint Bedő Lajos köszöntötte

Fotó: tl.

A történelem valóságos arca
Elhivatott, lelkes alkotó,
festő és író, újabban gyönyörű ékszerek készítője
M. Mester Katalin. A zalahalápi kultúrházban ezúttal történelmi témájú
könyvei, interjúkötetei kerültek fókuszba. Térségünk ismert alkotóját Bedő Lajos polgármester köszöntötte.
„Hol a toll, hol az ecset van a
kezemben, ha éppen nem a
szükséges házimunkát végzem, vagy nem a kertben
vagyok a virágok között.” –
írja honlapján a 62 éves devecseri művésznő, aki örömmel osztotta meg lapunkkal,
hogy egy ideje az ékszerkészítés is belépett az életébe,
nagy örömmel hódol neki.
Ugyanakkor a zalahalápi kö-

A hegymagasi Kiss Pincénél
Knolmajer Ferenc a Szent
György-hegy Hegyközség
elnöke köszöntötte a vendégeket. Szólt a tavaszi mezőgazdasági munkák kezdetét
jelentő Szent György-napról, ami a borászok számára
a borversenyen történő nagy
megmérettetés is. Üdvözölte
a résztvevőket Szabó Balázs, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti és tár-

sadalmi kapcsolatokért felelős főosztályvezetője is, aki
az egyéb elfoglaltsága miatt
távolmaradó fővédnök, dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter helyett látogatott el rendezvényre.
Szerdán zarándokút indult
Cséry Gergő atya vezetésével a hegyen, csütörtökön
ínyencrandevú szerepelt a
programban. A Tamási Áron
Művelődési
Központban
tartandó pénteki konferencián hirdetik ki a borverseny
eredményeit, illetve a résztvevők megtekinthetik Lovász Gábor szőlősgazda, ta-

polcai fazekasok által készített, 19. századi „pálinkafolatós” edényekből álló
gyűjteményét. A konferencia előadója Hangodi László
történész, aki a borkultúrához kapcsolódó történelmi
„mozaikokkal” teszi emlékezetessé az estét. Szombaton a borutak bejárása lesz a
fő attrakció. A vasárnapi
felvonulás a 9 órai gyülekező után indul a hegymagasi
kultúrháztól a Lengyel kápolnához, ahol szabadtéri
szentmise, ünnepi műsor, és
jó hangulat fogadja a résztvevőket.
(szj)

zösségi házban, az utóbbi
években napvilágot látott
könyveiről, írásairól beszélt
a résztvevőknek. A közönség megtudhatta, ezek a
munkák a 20. század háborúkkal, sorstragédiákkal, önkényuralommal terhelt történelmi korszakairól, a hátországban helytálló nők
küzdelmeiről, még nem teljesen feltárt eseményekről,
politikai üldözöttekről szólnak, helyi túlélők visszaemlékezései alapján, a szemtanúk hangján. M. Mester Katalin elmondta, hogy írásaihoz bátorítást, biztatást kapott Kahler Frigyes jogtudóstól, nyugalmazott veszprémi tanácsvezető bírótól, a
Kommunizmus Bűnei Alapítvány kuratóriumi tagjától
is.
(tl) A hegymagasi Kiss Pincénél nyitották meg a Szent György-hegyi napokat Fotó: szj.
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Minőségi játékteret kaptak

Ezúttal a labda magasabbra is szállhatott
Szalay Gyöngyi testnevelőtanár, edző kezdeményezésére,
kérésének
helyt adva, több gimnáziumi osztály röplabdázhatott a Csermák József
Rendezvénycsarnok küzdőterén a napokban.
Kedvenc sportcsatornámon
gyakorta nézek röplabda
mérkőzéseket, eközben jött
az ötlet, hogy mi lenne, ha
tanítványaim valós méretű
pályán, kiváló körülmények
között is kipróbálhatnák ezt
a gyönyörű sportágatmondta el lapunknak a testnevelő, akinek elképzelései
a tantestületnél és Rédli KáHirdetés

Fotó: tl.

rolynál a csarnokot működtető kft. igazgatójánál is
meghallgatásra találtak. Végül szerdán reggeltől délután háromig ingyenesen
megkapták a célra a létesítményt az egymást váltó
osztályok. A fiatalok örültek
a lehetőségnek, nem mellékesen annak, hogy ezúttal a
labda a megszokottnál végre
magasabbra is szállhatott.
Hogy a jövőben lesz-e folytatása a mostani jó kezdeményezésnek, azt egyelőre
még nem tudni, hiszen ez
nagyban függ a csarnok
mindenkori kihasználtságától és egyéb külső körülményektől is.
(tl)
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Iskolai kérdések, válaszok
Tapolcán két általános iskola és egy speciális általános
iskola működik. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola a
Veszprémi Érsekség, a másik két intézmény pedig az
állam és az önkormányzat
fenntartásában. Utóbbi kettő
a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola és a Szász
Márton Általános Iskola.
Tóth Mária, a KLIK Tapolcai Tankerületének igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire.
Mint megtudtuk, a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskolában az eddigieknek
megfelelően egy két tannyelvű, egy ének-zenei és
négy általános tantervű osztály indítását tervezik, ugyanis a demográfiai adatok
alapján hasonló a gyermeklétszám, mint tavaly. Az osztályok minimális és maximális létszámát a köznevelési törvény határozza meg,
ehhez igazodva állapítják
meg a létszámokat.
- Tapolcán mely intézmények
tartoznak az önök irányítása
alá?
- A Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola (székhely
intézmény), a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Tagintézménye, a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye, a Batsányi JáHirdetés

Az általános iskola ének- zenei emelt szintű osztálynál, a
labdarúgó speciális képzésnél és a két tanítási nyelvű
osztálynál sincs beiratkozási
- A Tapolcai Tankerület tel- körzet. Az általános iskolájes területén mennyi intéz- sok mintegy húsz százaléka
bejárós.
mény tartozik önökhöz?
A Tankerületben 10 intézmény tartozik irányításunk - Milyen a szakos ellátottság
alá, egy gimnázium, hat ál- a KLIK intézményeiben?
talános iskola, egy általános - A Tapolcai Tankerület iniskola és szakiskola, egy ál- tézményeiben 100 százalétalános iskola és alapfokú kos a szakos ellátottság. Ezt
művészeti iskola (táncmű- az arányt a pedagógusok, invészet) és egy alapfokú mű- tézmények közötti áttanításainak megszervezésével sivészeti iskola (zene).
került biztosítanunk. Azokat
- Összességében mennyi a a pedagógusokat is tudjuk
beiskolázandó gyerek a tel- így teljes állasban foglalkoztatni, akiknek a szakja kevejes tankerületben?
- A beiskolázási létszámot sebb óraszámot tesz lehetőbefolyásolják az iskolaérett- vé egy intézményben. Tudségi vizsgálatok eredmé- juk viszont, hogy az intéznyei, várhatóan azonban ez a mények közötti utazás a talétszám 220 és 240 fő között nulókkal tölthető idő rovására megy. A prioritás szemalakul.
pontjából viszont úgy gon- A Tapolcán tanuló diákok- doljuk, hogy a teljes szakos
nak mekkora része a (kör- ellátottság biztosítása az elnyék településeiről) bejá- sődleges, így bármely intézményünkben is tanul egy dirós?
- A gimnázium és a zeneis- ák, egyenlő eséllyel indul a
kola esetében nincs beisko- pályaválasztás, a továbbtalázási körzet. A zeneisko- nulás útján.
lába, mivel főleg általános
iskolás tanulók járnak, a tan- -Mit kell tudni a Tapolcai
működéséről,
kerület településeiről érkez- Tankerület
nek. A gimnázium esetében szervezeti felépítésről?
is főleg a tankerület telepü- A KLIK Tapolcai Tankerüléseiről érkeznek tanulók, letében a tankerületi igazviszont a kollégium megléte gatóval együtt hat kolléga
lehetőséget biztosít arra, dolgozik. Pénzügyi, működhogy távolabbi települése- tetési, személyügyi, tanügyken lakó diákok is tanul- igazgatás és pályázatok lehassanak az intézményben. bonyolítása területén. (szj)
nos Gimnázium és Kollégium, valamint a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola
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Habkönnyű ígéretek
A tíz éve megörökölt honvédségi ingatlannál az
egyik legígéretesebb beruházásának tűnő habüveggyár mégsem épül
meg Tapolcán. Talán Sümegen létesül, vagy máshol, de a városban biztosan nem.
Egyebek között ez is kiderült abból a beszélgetésből,
amelyet a Tapolcai Városi
TV hétfő esti élő adásában
folytattunk Lévai József alpolgármesterrel és Császár
László önkormányzati képviselővel, korábbi polgármesterrel.
Az előzmények kapcsán
Császár László elmondta,
hogy 2013-ban keresték
meg az önkormányzatot az
ötlettel, majd a közös pályázat reményében 2014-ben
projektcéget hoztak létre 5-5
millió forint alaptőkével, ötven százalékos önrésszel.
Az önkormányzat és partnere, az Energocell Ges Kft.
(későbbi nevén Innotech) öt
millió forintot fordított az
előkészítésre. Sümeg neve
2015-ben került szóba, hi-

Lévai József alpolgármester (balra) és Császár László
önkormányzati képviselő (korábbi polgármester)
adott tájékoztatást a Tapolcára tervezett habüveggyárprojekt meghiúsulása kapcsán
Fotó: Szijártó János
szen az első elgondolás
alapján ott gyűjtötték volna
be az alapanyagként szolgáló hulladék anyagot, majd az
elsődleges feldolgozás után
a gyártás Tapolcán valósult
volna meg.
Lévai József ehhez hozzáfűzte, hogy 2013 óta szinte
félévenként foglalkozott a
témával az önkormányzat,
annak kiemelt volta miatt.
Munkahelyeket, iparűzési
adót jelentett volna Tapolcának a fejlesztés. - Aztán
2015 januárjában vált vilá-

gossá számunkra, hogy üzleti partnerünk kettébontotta
a projektet, és annak egyik
részét Sümegen kívánja
megvalósítani. Sajnos a várt
pályázati kiírás alapján kiderült, hogy a projektcég alkalmatlan a közös pályázatra,
így elkezdődött az addigi
együttműködés újragondolása. Partnerünk kérte, hogy
értékesítsük számukra üzletrészünket, mi ezt a kérést
sem utasítottuk el. Ma azt
kell, hogy mondjam, hogy
az a fajta korrektség, ami el-

várható egy üzleti kapcsolatban, megbicsaklott, hiszen megtudtuk, hogy eddigi partnerünk nyert a beruházás megvalósítására beadott pályázaton, de erről
minket, Tapolcát, elfelejtett
értesíteni. Így derült ki számunkra, hogy már nem a
projekt egy részét, hanem az
egészet Sümegen akarják
megvalósítani. Erről semmilyen tájékoztatást nem kaptunk, annak ellenére, hogy
szinte havonta beszéltem a
cég képviselőjével - fogalmazott az alpolgármester.
Az is elhangzott, hogy a szóban forgó cég ellen végrehajtás van folyamatban, és
éppen emiatt kértek tájékoztatást már korábban a cég
ügyvezetőjétől, hiszen ez a
tény kizárja a pályázaton
való eredményes szereplést.
Akkor az volt a válasz, hogy
kis összegű tartozásról van
szó, amit rövidesen rendeznek. Aztán pár nappal ezelőtt
- interneten megjelent információk szerint - kiderült,
hogy a végrehajtás még mindig aktuális, s erről ismét tájékoztatást kért a város.
Ugyan ígérték hétfőig a választ, de az nem érkezett
meg. Lévai József kiemelte,
az önkormányzat mindent

Hirdetés

Moziműsor

Segítse adója 1%-ával a
tapolcai média munkáját!

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Április 21 - 27.
csütörtök – Szerda
21. csütörtök, 23 – 24.
szombat - vasárnap 14:00
1000,-Ft
26 – 27. kedd - szerda
Nyakas kakas
Színes, szinkronizált mexikói
animációs kalandfilm
Hossz: 98 perc
21 - 24. csütörtök –
vasárnap, 26 – 27. kedd szerda 16:00 1200,-Ft
25. hétfő 14:00
A dzsungel könyve 3D
Színes, szinkronizált
amerikai fantasy-kaland
Hossz: 105 perc
21 - 24. csütörtök –
vasárnap, 26 – 27. kedd szerda 18:00 1000,-Ft
25. hétfő 16:00
Jöttünk, láttunk,
visszamennénk 3. – A
forradalom
Színes, szinkronizált francia
filmvígjáték
Hossz: 110 perc
21 - 24. csütörtök –
vasárnap, 26 – 27. kedd szerda 20:00 1000,-Ft
25. hétfő 20:15
Hurok
Színes, magyar thriller
Hossz: 95 perc
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megtett a projekt megvalósítása érdekében, de az a másik fél hozzáállása miatt hiúsult meg, és ráadásul komoly presztízsveszteséget is
okozott, ezért keresik a
felelősöket. - Tudtunk nélkül, a hátunk mögött szervezte meg azt a másik gazdasági, befektetői kört, akik
most Sümegen pályáztak a
projekt megvalósítására. Pedig részünkről nincs változás, továbbra is érvényben
van az a testületi döntés,
amely még mindig fenntartja a projekt számára a 4,5
hektáros területet - mondta.
Császár László hozzátette,
szintén internetről szerzett
információi alapján kétszer
ötszáz millió forintot nyert
pályázaton a beruházó, s az
is tény, hogy Sümegen vásároltak területet, amit telephelyként be is jegyeztek.(szj)
A habüveg régi, használt
üvegből előállítható (újrahasznosított), könnyű,
formatartó, ellenálló hőszigetelő anyag. Ráadásul
költségtakarékos,
környezetbarát, és korszerű lehetőség padozatok, alapok és külső felületek hőszigetelésére.
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A hatodik félmaraton
FUTÁS Huszonegy kilométernyi kőkemény küzdelem az idővel
Jól sikerült a hétvégi, immár hatodik Tapolca Félmaraton. A városban sokak kedvenc sportja a futás, ám bőven érkeztek
más településekről is a
versenyre. Az előnevezők
száma a korábbi évekhez
hasonlóan, kétszáz körül
volt.
Elsőként vasárnap délelőtt
fél tizenegykor a kicsik startoltak el, hogy egy-két száz
méter után learathassák a
babérokat. A versenyhangulatot, a testmozgást, a futást,
nem lehet elég korán kezdeni. A felnőttek 11 órakor
hagyták el a startvonalat, útközben kellemes hőmérséklet javította a futók teljesítményét, ugyanakkor néha
erősebb szembe széllel kellett megküzdeniük.
A felnőtt nőknél Molnár
Szandra (Kőszeg) győzött. A
dobogó második és harmadik fokán, 1-2 perccel lemaradva a legjobbtól tapolcai
versenyző állhatott Komjáti
Zsófia és Baltáné Kiss Klaudia személyében. A férfiaknál született a legjobb idő

Mintegy kétszázan startoltak el a hatodik Tapolca Félmaratonon
(1:20:25) és jánosházi Balhási Ákos futotta. A rábapordányi Hegedűs Tamás a
második, a balatonedericsi
Illés Mátyás a harmadik helyen ért célba. A senior nőknél egy veszprémi és egy
zalaegerszegi első, illetve
második hely született, a
kategória harmadik helye

viszont Tapolcán maradt,
Kardos Beatrix jóvoltából. A
szenior férfiaknál egy nagykanizsai versenyző mögött
Deák József (Monostorapáti) és Vers Róbert tapolcai
versenyző ért másodikként,
illetve harmadikként célba.
A veterán nőknél nem született érmes helyezés, a fér-

Fotó: Töreky L.

fiaknál viszot Földesi József
másodiként ért célba egy budapesti futó mögött, a szintén tapolcai Hartmann István harmadik lett. Női váltóban a helyi Kométa csapat
harmadik helyet szerzett, a
férfiaknál a Rhodius 2 B lemaradt a dobogóról, negyedikként végzett.
(tl)
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Rövid hírek
n NŐI FOCI - Kemény mérkőzésen sikerült megszerezni a három pontot a női focistáknak. Gyarmati Renáta szép egyéni akciójával sikerült gólt lőni.
FAK-TVSE-Honvéd
0:1.
(hg)
n SAKK Az NB-I/B
osztályú sakkbajnokságban a Tapolca Rockwool VSE csapata a
Decs 1990 SE-vel 6-6os döntetlent ért el, magabiztos játékkal az esélyesebb
ellenféllel
szemben. A bajnokság
utolsó fordulója előtt a
Tapolca Rockwool VSE
46,5 pont a 7. helyen áll.
Az NB II.-es sakkbajnokság tizedik fordulójában a második helyezett Bányász SK Ajka 84 arányban győzte le a
Tapolca VSE Kölcsey
csapatát.
(hg)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
természetjáró
szakosztály szombati
túrája: Vinye - Alsó Cuha-szurdok – Vinye Cuha-völgy - PorvaCsesznek - Zirc. Találkozó a tapolcai buszpályaudvaron szombaton reggel 6.20-kor, a
busz 6.27-kor indul.

Tapolcai focivereség, majd szép vívósiker
Az elmúlt két hétben kétszer is kikapott a TIAC
megyei első osztályban
szereplő labdarúgó csapata.

Negyedik helyen zártak a gimnázium focistái Fotó: hg.

Nem sokon múlt a bronz
Kilenc csapat részvételével rendezték meg a Fair
Play Cup elnevezésű középiskolás labdarúgó torna tavaszi fordulóját Ajkán, ahol a tapolcai Batsányi János Gimnázium
tanulói negyedik helyezést értek el.
A csoportmérkőzések során
sikerült legyőzni a Molnár
Gábor Szakiskola Ajka csapatát 3:0 arányban, majd az
őszi torna győztesétől, a sümegi Kisfaludy focistáitól
0:2-es vereséget szenvedtek.

A gólarányokat számolgatva
a négy közé jutásért az ajkai
Bródy Imre Gimnáziummal
elegendőnek bizonyult az
1:1-es döntetlen is. A bronzéremért játszott mérkőzésen, a rendes játékidőben
nem dőlt el, hogy a Bánki
Donát Szakképző Iskola
labdarúgói vagy a tapolcaiak
örülhetnek, azonban a büntető hétméteres rúgásokkal
az ajkaiak nyakába került a
harmadik helyért járó érem.
A dobogóról hajszállal lecsúszó gimnazistákat Kalácska Ferenc készítette fel.

Előző lapszámunkban írtunk
róla, hogy tragikus események előzték meg a TIAC Ajka Kristály mérkőzést.
Az U-19 -es meccs közben a
tapolcai fiatalok edzője Kutasi Imre a kispadon szívinfarktust kapott, csak a játékosoknak és szurkolóknak,
illetve a mentők szakszerű
segítségnyújtásának
köszönhetően tudták megmenteni életét és szállítani az ajkai kórházba.
Ezen előzmények megfogták a felnőtt hazai csapatot.
Az ajkai együttes az első
félidőben két gólos előnyre
tett szert. A második félidőben egy teljesen más hazai csapat jött ki a pályára,
egymás után alakította ki
helyzeteket, de nem sikerült
az egyenlítés. A TIAC második félidei játékával meg-

érdemelte volna a döntetlent, azonban az eredmény
1:2 lett. Az elmúlt hétvégén
Herendre utaztak labdarúgóink, ahol 2:0 arányban kaptak ki a sereghajtótól. A
TIAC pillanatnyilag a tizenötödik helyen áll a tabellán.
Az ifisták a sokkoló, félbeszakadt mérkőzést követően
0:5-ös eredménnyel járultak
hozzá edzőjük mihamarabbi
felépüléséhez. A gólokat
Deák Szabolcs (2), Kiss Bence (2) és Kálóczi Dániel szerezte. Az U-19-es fiatalok
nyolc pont előnnyel vezetik
a bajnokságot a VFC USE
előtt.
Az SZ-L Bau Balaton Vívóklub tapolcai szakosztályának versenyzői az országos
diákolimpián Szolnokon is
kitettek magukért.
Összesen négy arany, négy
ezüst és öt bronzéremmel
térhettek haza a vívók, akik
az iskolájukat képviselték az
országos megmérettetésen.
A maratoni hétvégén elért
eredmények Szalay Gyön-

gyi és Szkalla Ilona edzők
felkészítő munkáját dicsérik. Eredmények: az első
korcsoportban 3. helyezett
Makkos Bence, a lányoknál
1. Simon Júlia, 2. Cserép
Dorina, 5. Varga Boglárka,
6. Koncek Lina Melodi.
Aranyérmet szerzett a Tapolcai Általános Iskola leány párbajtőr első korcsoportos csapata. A második
korcsoportban Simon Zsófia
3., Szalma Sára 7., Kovács
Bianka 8. lett, a Tapolcai Általános Iskola itt is győzedelmeskedett. A negyedik
korcsoportos fiúknál Kauker
Dominik ezüstérmes lett, a
tapolcai iskolások ebben a
korcsoportban is a legjobbnak bizonyultak, a lány
csapat második lett. Az ötödik korcsoportban Cséri Soma egyéniben és csapatban
is a dobogó második fokára
állhatott. Kalácska Botond
korcsoportjában, az ötödikben, 3. lett, Cséri Soma iskolája csapatával a harmadik
helyen végzett.
(hg)
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Rendőrségi hírek
n VÉDEKEZZÜNK
a
„besurranó” tolvajok ellen!
- adta ki közleményben a Tapolcai Rendőrkapitányság.
- Megérkezett a jó idő, a tél
után szívesen tárjuk ki az ajtókat, ablakokat, vagy éppen
a kerti munkákat végezzük a
jó levegőn. Sajnos ez az időszak kedvezhet a „besurranó” tolvajoknak! Érdemes
megfogadni az alábbi tanácsokat: Ha otthon vagyunk
is zárjuk be a kaput és a
bejárati ajtót, különösen, ha
az udvarban vagy a kertben
tevékenykedünk. Nem biztos, hogy észre vesszük a betolakodót! A kulcsot ne
hagyjuk a zárban, ne rejtsük
el a ház körül, ne akasszuk a
kapura! A bejárati ajtó közelében ne hagyjunk táskát,
pénzt, iratokat, kulcsokat,
egyéb értékeket! Ha csak rövid időre lépünk ki a házból,
akkor is zárjuk be a bejárati
ajtót, a kulcsot tartsuk magunknál! Szellőztetés alkalmával földszinti lakásunk,
kertes házunk helyiségeit ne
hagyjuk felügyelet nélkül!
n BEFEJEZTÉK a nyomozást - A tapolcai rendőrök
a napokban zártak le egy
betöréses lopás ügyében
folytatott nyomozást. A nyomozás adatai szerint a 46
éves I. J. és 23 éves M. G.
gyepükajáni lakosok megalapozottan gyanúsíthatóak
azzal, hogy 2016. február
19-én 17 óra körüli időben
betörtek egy gyepükajáni
családi házba, ahonnan egy
mikrohullámú sütőt tulajdonítottak el. A két férfi ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indított nyomozást a
tapolcai rendőrök a napokban befejezték, az ügyben
keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg
az illetékes ügyészségnek tájékoztatta lapunkat
Juhász Kinga a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési
főelőadója.

n A TAPOLCAI Rendőrkapitányság által meghirdetett „Kerékpáros Iskolai Kupa” közlekedésbiztonsági
verseny helyi fordulójának a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye adott
otthont, ahol a diákok elméleti KRESZ-ismereteikről,
majd kerékpáros tudásukról
adtak számot.
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Diákok vetélkedése
KIHÍVÁS Ügyességet, tudást igénylő feladatok vártak a fiatalokra
A tavalyihoz hasonlóan
idén is tizenhárom csapat
részvételével rendeztek
ifjúsági katasztrófavédelmi vetélkedőt a napokban.
Az immár hagyományos
versengés helyi fordulóját a
Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézményében bonyolították le.
A versenyen helyi és régióbeli csapatok vettek részt.
A gyerekek a szakemberek,
illetve szervezők tájékoztatója után az iskola udvarán
kialakított állomásokon mutathatták be tudásukat, felkészültségüket.
Egyebek
között számot adhattak az
elsősegélynyújtással kapcsolatos tudásukról, ismerniük kellett a magatartási
szabályokat rendkívüli időjárás esetén, a tálcatűz oltásának technikáját, és a tűzoltó eszközöket. Volt akadálypálya, mocsárjárás, homokzsáktöltés és számos, a
katasztrófavédelem témaköréhez tartozó izgalmas, ér-

Számos, a katasztrófavédelem témaköréhez tartozó izgalmas, érdekes feladat várt
a diákokra a mostani versenyen is
Fotó: Szijártó János
dekes feladat. A kemény kihívást jelentő megmérettetésben az általános iskolák
között a Tapolcai Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény Czintula Dóra -

SZEM - PONT
Az érdeklődés középpontjába került a Tapolcai Városi
TV főszerkesztője, Kovács Melinda, munkakörében bekövetkezett változás miatt. Lévai József alpolgármestert
arra kértük a helyi televízió hétfő esti adásában, hogy
tájékoztassa a nyilvánosságot a részletekről.
- Az önkormányzati törvény lehetővé teszi a polgármester számára tanácsadó alkalmazását. Erre a korábbi ciklusokban is volt példa, jellemzően pályázatokkal összefüggő feladatok segítése címén, Tapolcán Parapatics Tamás végzett ilyen státuszban tevékenységet. Kovács Melinda 2008 óta látott el a sajtóval kapcsolatos feladatkört
szerződéses keretek között a városban. Munkájával elégedett volt a korábbi vezetés és a mostani is. Mi szerettük
volna ezt a kapcsolatot szorosabbra fűzni, a hatékonyabb városmarketing érdekében, ezért gondoltunk arra, hogy Kovács Melindát a korábbi vállalkozói jogviszonyból „átemeljük” alkalmazotti státuszba. Kimondottan sajtóreferensként vettük föl, ez szerepel a névjegykártyán, ez áll irodájának ajtaján, s ez a feladatköre is mondta az alpolgármester. Kérdésünkre Lévai József
hozzátette, hogy a „tanácsadó” meghatározás a törvényben rögzített alkalmazási feltételt jelenti, de munkaköri megnevezése sajtóreferens, ami az alpolgármester szerint összefér a főszerkesztői pozícióval.
(szj)

Hétvégi modell és makett kiállítás
Vasárnap rendezik meg a II.
Modell és makettkiállítást a
Dobó lakótelep Közösségi
Házban és a laktanya alakuló terén. A hivatalos megnyi-

tó tíz órakor kezdődik, a belépés ingyenes - tájékoztatta
lapunkat a szervezők nevében a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület.

Szőke Viktória - Mátyás Dominik - Fazekas Marcell öszszeállítású csapata bizonyult
a legjobbnak.
A középiskolák versenyében tapolcai Batsányi János

Gimnázium szerezte meg az
első helyet.
A győztes együttes tagjai:
Ölvegyi Roland, Kalácska
Botond, Németh Ádám és
Szabó Gergő.
(szj)

Heti SÜTI
Diós kocka csokoládéval
és kávéval
Hozzávalók - Tészta: 5 db tojás,
12 dkg cukor, 10 dkg szitált finomliszt, 0.5 csomag sütőpor, 5
dkg darált dió, 1 csipet só, 1 ek
feketekávé
Krém: 25 dkg vaj (lehet margarin
is), 15 dkg porcukor (ízlés függő),
1 csomag vaníliás cukor, 1 ek rum
(elmaradhat), 2 ek őrölt kávé, 5 dkg
olvasztott étcsokoládé
Elkészítés - Tészta: A liszthez keverjük a sütőport és a darált diót. A
tojások fehérjét a sóval kemény
habbá verjük, majd felváltva a cukrot, a tojássárgákat beledolgozzuk.
Óvatosan hozzákeverjük a feketekávét, és egy keverőlapát segítségével a diós lisztet is. Egy 30×40
cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, és a masszát egyenletesen elterítjük benne. 180 C fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt
készre sütjük. A piskótáról kihűlés

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Burgonya: 180 Ft/kg
Sárgarépa: 250 Ft/kg
Zeller: 220 Ft/db
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Paprika: 990 Ft/kg

után eltávolítjuk a papírt, majd éles
késsel kettévágjuk. Az alsó lapra
kenjük a csokoládéval dúsított
krémet, ráfektetjük a másik lapot,
és a tetejére kenjük a kávés krémet.
Díszítésként megszórhatjuk darált
dióval. Tetszés szerinti nagyságú
kockákra vágjuk, és a kockák
közepére tehetünk egy egész szem
diót.
Krém: A szobahőmérsékletű vajat
alaposan kikeverjük a cukrokkal,
hozzádolgozzuk a rumot és az őrölt
kávét. Elfelezzük a krémet, és a
felébe beledolgozzuk a lehűlt,
vízgőz
felett
felolvasztott
csokoládét. Sütési hőfok 180°C,
sütési mód: alul-felül sütés, tepsi
mérete: 30 × 40 cm.
Fehér Sándorné, Tapolca

Paradicsom: 750 Ft/kg
Uborka: 440 Ft/kg
Karfiol: 660 Ft/kg
Karalábé: 160 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 300 Ft/kg
Mandarin: 480 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 480 Ft/kg

