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Ballagás, érettségi
BÚCSÚZÁS Érettségi után új fejezet kezdődik az ifjak életében
Közeledik a tanév vége,
sokan végleg befejezik
középiskolai tanulmányaikat. Őket búcsúztatták
szülők,
hozzátartozók,
barátok szombaton reggel a tapolcai városi ballagáson.
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Széchenyi István Baptista Gimnázium és Szakképző Iskola,
valamint a Szász Márton
Szakiskola
felsorakozott
ballagóit hagyományosan
ezúttal is a város fő terén, a
Szentháromság szobornál
köszöntötték. Kovács Melinda bevezető szavai után
Dobó Zoltán polgármester
búcsúzott az önkormányzat,
illetve a város nevében a tanulóktól. Beszédében hangsúlyozta, hogy a végzősöknek most már valamit majd
vissza kell adniuk a szülőknek, a nagyszülőknek, a pedagógusoknak abból a szeretetből, törődésből, odafigyelésből, amit eddig tőlük
kaptak. – Most már nektek
kell példát mutatni a fiata-

Közel száznyolcvan végzős sorakozott fel a Szentháromság téren
labb társaknak, hiszen korábban nektek is valaki megmutatta, hogy mi a helyes, és
mi a helytelen – mondta a
polgármester a diákoknak,
majd hozzáfűzte, ne feledjék, hogy a család, a város
mindig visszavárja őket. A
búcsúzó szavak után a ballagó osztályok az osztályfőnökök vezetésével visszasétáltak iskolájukba, ahol benső-

ségesebb hangulatban folytatódott a tanulók, és családtagjaik számára minden bizonnyal soha nem feledhető
pillanatokat jelentő ünnepség. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium két
osztályának
negyvenhat
végzőse búcsúzott el pénteken. A Széchenyi István
Szakképző Iskolából hét
osztály, száztizennyolc vég-

50 éves város

Fotó: Szijártó J.

zős diákja ballagott. Az intézményből szakácsok, pincérek, cukrászok, hegesztők, hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelők, valamint a
szakközépiskolai tanulók
(informatika, vendéglátás,
idegenforgalom).
A Szász Márton Szakiskola
tíz diákjával vett részt a
pénteki közös városi ünnepségen.
(szj)

Mást, többet
jelent utólag
Amikor az ember benne van, részese és része, akkor még nem
érzi jelentőségét, súlyát. Legalábbis nem
úgy ítéli meg mértékét, mint az indokolt
lenne. Azt sem látja
igazán, hogy mekkora mérföldkő, milyen
markáns választóvonal az a pár óra élete
két szakasza között.
Aztán hónapok, évek
telnek, és tisztul a
kép. Az a bizonyos
nap, az a feledhetetlen ünnep, amikor az
iskolától búcsúzni kellett, az utolsó közös
séta, majd az örök
biztonságot jelentő
család mértani középpontjában eltöltött
röpke délután édes,
keserű, szép és fájó
emlékké válik. Ami
évről évre újabb, mélyebb értelmezésben
buggyan elő az emberből. Mint az a
könnycsepp, ami akkor, régen, a saját ballagásán elmaradt.
Szijártó János

Jó szombat, borús vasárnap

Nincs tartozása az intézménynek

Városi családi majális,
Dobó Nap, május elsejei
programok,
műsorok,
koncertek, gyermekfoglalkozások, vásár a tóparton, dodzsem, ringlis a
déli elkerülő útnál, motoros-autós ügyességi verseny a laktanyában, egyszóval programdús volt a
Illusztráció: szj.
hétvége Tapolcán.

Mentőöv a kórháznak
A tapolcai Deák Jenő Kórház – köszönhetően fenntartója, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vis maior keretéből kapott támogatásnak – 24-24 millió forintot utalt át a város cégeinek,
a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft-nek és a Városgazdálkodási Kft-nek – közölte a hírt Dobó Zoltán. A

tapolcai polgármester külön
köszönte Rig Lajos országgyűlési képviselő közbenjárását, aki kilobbizta az államtitkárnál azt az összeget,
amit a kórház kért.
Az egészségügyi intézmény
vezetése jelezte lapunknak,
hogy az érintett tapolcai cégek felé immár nincs tartozásuk.
(szj)

inkon. Eredetileg is arra
gondoltunk, hogy a gyermekeken keresztül szólítjuk
meg a családokat, nekik kínálunk élményeket, játékos
elfoglaltságot- mondta el lapunknak a rendezvény főszervezője. Az elképzelés
beváltotta a reményeket, a
vasárnapi szomorkás idő

azonban ezúttal egy kicsit
ünneprontó volt, hiszen akkor már jóval kevesebben
látogattak ki a Malomtó
partjára. Igaz, a déli városrész nagy parkolójában üzemelő dodzsem, mint nagy
kedvenc, ezúttal is sokakat
vonzott. (Folyt. a 2. oldalon
„Esős...” címmel)
(tl)

Májusi eső aranyat ér, állítja
a népi bölcselet. De nem május elsején, mondhatnák a
szabadtéri programok szervezői. Illés Zsófia, a Tapolca
Kft munkatársa szerint, egy
nagyon jó szombatot követett egy -látogatószám szempontjából- jóval szerényebb
vasárnap. - Főleg a kisgyermekes családok vettek részt
sokan szombati programja- Vidámság, jó idő a tóparti majálison

Fotó: Archív
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Döntések sora
STRAND A testület meghallgatta a beszámolót

Őriné Szilvási Anna
A Széchenyi István
Baptista Gimnázium és
Szakképző Iskola jó hírnevének, szakmai tekintélyének megteremtése
érdekében végzett megbízható, korrekt, precíz
oktató-nevelő munkája
elismeréséül az önkormányzat Tapolcai Nevelésügyért
kitüntetést
adományozott
Őriné
Szilvási Annának. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán szerzett
magyar - ének-zene szakos általános iskolai tanári diplomát. Pályáját
Tapolcán, az akkori 3.
számú Általános Iskolában kezdte, amely ma a
Batsányi János Tagintézmény. 1991-től nyolc
éven át volt városi és területi ének-zene tantárgyi munkaközösségvezető. Feladatát hozzáértéssel, magas szakmai
színvonalon látta el.
Számos iskolai és osztályprogram szervezője
és lebonyolítója volt.
2000 augusztusától a
Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet munkatársaként igen szerteágazó
tevékenységet
folytatott.
2009-ben
mestertanári oklevelet
szerzett a Pannon Egyetemen. 2009 szeptemberétől a tapolcai Széchenyi István Baptista
Gimnázium és Szakképző Iskola tanára. Magyar nyelv és irodalom
tanár, osztályfőnök és
munkaközösség-vezetőként tevékenykedik .
2014-ben mesterpedagógus pedagógusminősítési fokozatot szerzett.

Elfogadták az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló rendeletet,
módosították a közterület
használatáról szóló szabályzókat, és tájékoztatót
hallgattak meg a képviselők a strand felújításának
jelenlegi állásáról a pénteki nyilvános ülésen.
A létesítmény megépítését a
közbeszerzési eljárás alapján az SZ-L BAU Kft. végzi.
A munkába a feladat összetettsége miatt alvállalkozókat is bevontak. A strand
újjáépítésének munkálatai a
kút teljes felújításával kezdődtek. Ezen kívül béléscsövezés, szivattyúcsere,
kútfejcsere és új kútakna
készítése is a projekt része. A
nagymedence elkészült, jelenleg a csempézést előké-

A strandberuházás befejezését nyárra ígérik Fotó: szj
szítő munkák zajlanak. A
csúszdamedence is kiállta a
víztartósági próbát, most a
gyermekmedencén a sor. Az
ülőmedencét utolsóként ellenőrzik. Itt még a vasbeton
szerkezetű, csempézett ülőpadok betonozása folyik.
A Tamási Áron Művelődési
Központban a testület döntött energiahatékonysági és
ipari területfejlesztési konzorcionális pályázat benyújtásáról, az aknaszlatinai

Esős majális volt
(Folytatás az 1. oldalról)
A Dobó Nap, a városrész ünnepe immár nyolc éves, és
rengeteg programmal készült, ugyanakkor más jellegűekkel mint a tóparti rendezvény. A három civil szervezet, a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület, a Tapolcai Autós Baráti Kör és a
Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület közös szervezésű majálisa az autó- és
motorsport, a modellezés
kedvelőinek kedvezett, de
gyermek, felnőtt táncprodukciók, rendőrségi biztonsági bemutató és a főzőverseny is színesítette a kínálatot. Reggel a májusfa állítás
nyitotta az eseménysorozatot. A „munkálatokban” Rig
Lajos a rendezvény fővédnöke, országgyűlési képviselő és Dobó Zoltán polgár-

mester is részt vett. Ugyanakkor a szomorkás idő, a borult, esősre fordult vasárnap
ezt a rendezvényt sem kímélte, a szervezők legnagyobb bánatára a vártnál jóval kevesebben látogattak ki
az eseményre. A főzőverseny is mindössze három
csapattal zajlott, de ahogy
azt a helyszínen valaki megjegyezte, így “a dobogós
helyezés legalább biztosítva
volt”. A legjobb pörköltet a
helyi Fidelitas főzőcsapata
prezentálta a zsűri szerint, a
második helyért járó oklevelet a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület szabadtéri szakácsai kapták, a harmadik helyért járó oklevelet
a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület vehette át, Dobó Zoltántól, Róth Lászlótól
és Horváth Gábortól.
(tl)

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Május 9. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Május 23. 14.00-16.00
Az autó- és motorsport is volt a Dobó-napon

Fotó: tl.

Szent Anna Óvoda támogatásáról, rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat
benyújtásáról és tárgyaltak a
tavalyi belső ellenőrzésekről készült összefoglalóról.
A vegyes ügyek között megszavazták a Tapolca Városi
Sportegyesület támogatását,
és tudomásul vették a Szász
Márton Általános Iskola, valamint a Tapolcai Járdányi
Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését.(s)

Parlamenti hírek
Rig Lajos - Tapolca és a térség
országgyűlési képviselője
- Az egészségügyben történő
átalakításokról, azok várható
hatásairól tartott sajtótájékoztatót a Parlamentben. A krónikus
ágyak kiszervezése a szociális
szférába újabb finanszírozási
gondokat okozhat majd a kórházakban, illetve ellehetetlenítheti azok működését. A tapolcai
kórház aktív ágyainak megszüntetése után ez egy újabb
óriási csapás lehet a kórházra,
illetve az ajkaira is komoly terheket róhat.
- Szakmai egyeztetés zajlott
Sümegen környékbeli orvosok
és Vona Gábor Jobbik-elnök
részvételével. Rengeteg problémáról szó esett, azonban Rig
Lajos szerint a legfontosabb
ezek közül az, hogy ma Magyarországon nincs valós politikai szándék az egészségügy
megreformálására. Egy olyan
átfogó egészségügyi programra lenne szükség, ami választási ciklusokon átívelően, pártpolitikától függetlenül keres
megoldást olyan halasztást
nem tűrő problémák megoldására, mint például az orvosok
itthon tartása. A teljesség igénye nélkül témaként felmerült a
hibás informatikai rendszer, az
orvosi kamara működése, a duális finanszírozás elve, a párhuzamos vizsgálatok következményei, a hálapénz és a rendszer finanszírozása. Párbeszédre és összefogásra van
szükség.

INFORMÁCIÓ
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:
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, Ady utca 1-3.
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
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Folytatódott a zászlóünnep
Immár 13 éves hagyomány Zalahalápon, minden év május elsején, az
Európai Unió zászlóinak
ünnepélyes felvonultatása, az Európai Uniós
Ünnepség. Az eseményen az EU válságos jelenéről és emiatt bizonytalan jövőjéről is fogalmaztak meg gondolatokat
a szónokok.
A település ismert tisztségviselői, pedagógusai, vállalkozói, képviselői által felvonultatott zászlórengeteg
az unió tagországainak egybetartozását, egybefonódott,
közös sorsát szimbolizálja.
A lobogók közül hármat, Zalahaláp, Magyarország és az
Európai Unió zászlóját árbocra is húzták a halápiak.
Az eseményen részt vett
Herczog Edit európai parlamenti képviselő, a zászlós
ünnepség legfőbb szellemi
gazdája. – Jó újra itthon lenni! Nekem Európa központja május elsején, immár tizenhárom éve Zalahalápköszöntötte a jelenlévőket
az EU park és a rendezvény
fővédnöke, aki szerint a cél,
az európai béke ezidáig be-

KULTÚRSAROK
Még egy városnak is dicséretére válna az a megélénkült kulturális élet, amely
mostanában Zalahalápot jellemzi. Nemrégiben kiállítással egybekötött irodalmi délutánt, legutóbb vasúttörténeti kiállítást, előtte kosárfonó tárlatot tekinthettek meg
a helyiek a településen. Hamarosan a szórakozásé lesz
a főszerep, május 14-én, egy
kellemes borút várja majd a
helyieket és az alkalomra
érkezőket.
A kiállításoknak „új”, ám
annál hangulatosabb helyszínt találtak a falu kultúrfelelősei, hiszen a nemrégiben visszavásárolt kastélyépület ódon falai, különleges
atmoszférája remek kiállítóhellyé teszik az épületet.
Takács Zoltánné kosárfonó
köre már hosszú évek óta
egyik különlegessége a falunak, sokan tanultak bele
általa a kosárfonás szakmai
fogásaiba, szebbnél-szebb
és nem mellékesen hasznos,
használható értékeket előál-

Folytatódott a tizenhárom éves hagyomány Zalahalápon idén május elsején is, ünnepélyesen felvonultatták
az Európai Unió zászlóit
Fotó: Töreky László
teljesült, miközben az EU
határain kívül háborúk zajlanak minden irányban.
- Negyvenmillió ember él
sátrakban, a külső határokon Ukrajnában pedig háború zajlik, amelyben magyarok is meghalnak- hangsúlyozta. Ez fokozza a mi válságunkat, félelmeinket, hiszen jogos a kérdés, mi lesz,
ha a stabilitás, a béke megbillen. Az EU-nak a béke
fenntartása a legfontosabb

feladata, jelenleg nem lehet
fontosabb cél! - hangsúlyozta. Herzog Edit beszédében
az angol kilépési szándékot
is megemlítette, véleménye
szerint Angliának az unión
belül van a helye és jövője is.
Bedő Lajos polgármester beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy Zalahaláp
EU-s parkjával, évente megrendezett zászlós ünnepségével nagyon sokat tesz az
európai eszme terjesztése

érdekében. A polgármester
azt mondta, hogy az EU-s
emlékpark köveinek áttelepítésére sportpályák kialakítása céljából volt szükség.
Kérte, a fákat, a márványtáblákat a továbbiakban is
óvják meg a helyiek. Az unióról szólva azt hangsúlyozta
Bedő Lajos, hogy az EU-s
pénzekre szüksége van az
országnak, Zalahalápnak,
hiszen a következő évek pályázatai újabb fejlődést és
sok új munkahelyet hozhatnak. Ha valóban munkahelyteremtésre fordítódnak
az uniós támogatások, nem
pedig kirakat-, és egyéb fölösleges beruházásokra, akkor szebb lehet a jövőnk - fogalmazott. - Szeretném
megélni, hogy gyermekeink Magyarországon találhassák meg a boldogulásukat! - fejezte ki reményét a
zalahalápi polgármester.
Május elsejét ezúttal Zalahalápon retró jelleggel, sörrel, virslivel, lángossal és
színpadi produkciókkal ünnepelték a helyiek. Előtte,
Anyák Napja alkalmából, az
anyukáknak gyermekműsorokkal kedveskedtek az óvodások és az iskolások.
(tl)

Kiállításokkal felpezsdített Zalahaláp
lítva. Ezek az értékek, gyönyörű és tartós bevásárló kosarak, demizson fonatok,
vagy fonott konyhai kellékek, lakásdíszítő elemek,
sok esetben műalkotás igényességű kézimunkák azt
bizonyítják, hogy egy szép
hagyományt, egy népi mesterséget, egy kultúrkincset
sikerült továbbörökíteni az
utódokra Zalahalápon.
Zentai Gábor nyugalmazott

művelődési központ igazgató vasúttörténeti fotókiállítása hasonlóan értékes, érdekes témával vonzotta a kastélyba a helyieket. A téma
természetesen a vasút, az elmúlt évtizedek, egy évszázadnyi idő, újságcikkekben
és Zentai Gábor fotóin megőrzött lenyomata. Közel kétszáz remek és hangulatos
fénykép, és nem utolsósorban Kocsor Ferenc nyugal-

mazott állomásfőnök ésszel,
szívvel, nagy lélekkel előadott
kiállításmegnyitója
árulkodott arról, hogy térségünk számára a vasút a gazdasági felemelkedést, a kinyílt világot, a benne dolgozók számára pedig magát az
életet jelentette, amelyet elfelejteni annak egyedisége,
különlegessége folytán máig nem tudnak és nem is
akarnak az érintettek.
(tl)

Rövid hírek
n ZENEISKOLA A Tapolcai Járdányi Pál
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola május 9-én,
10-én, és 12-én 14 és 17
óra között nyílt napot
tart, amelyre várja az érdeklődőket. A látogatók
betekinthetnek az iskola tanszaki termeibe, kipróbálhatják a hangszereket, megismerkedhetnek a tanárokkal, kérhetnek tanácsot jövőbeni zenei tanulmányokkal kapcsolatban. Május 20-án (péntek) 17
órakor a 2016/2017-es
tanévre előképzős és
hangszeres felvételit
tart a zeneiskola. Választható hangszerek:
furulya, trombita, kürt,
tenorkürt, klarinét, fuvola, zongora, hegedű,
gitár, magánének, harsona, tuba, fagott, oboa,
cselló, bőgő. A felvételire mindenki egy népdallal vagy gyermekdallal készüljön! (szj)

AVATÓ - A tapolcai gyülekezeti ház
(Halápi. 31.) ünnepélyes avatóját május 7-én
szombaton 11 órakor
tartja a Hit Gyülekezete. A rendezvény házigazdája Rónai Egon
lesz, fellép Friderika,
Lugosi Dániel Ali, Csík
Benedek és zenekara, az
avatóbeszédet dr. Mészáros István Lászlótól,
a Hit Gyülekezet ov.
ügyvezető igazgatójától
hallhatják érdeklődők.
n

(18.02)

(18.23)
(18.31)
(18.38)
(19.00)

Sokakat vonzott a kastélyba a vasúttörténeti fotókiállítás

Fotó: Töreky László
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...
A kormány az építőipar fellendülését várja az áfacsökkentéstől és az új családi otthonteremtő intézkedésektől, azonban a
szektorra egyre inkább jellemző munkaerőhiány számottevően csorbítani fogja az új kedvezmények hatásait. A válság
után a szakmunkások jelentős
része külföldre vándorolt a
jobb fizetések miatt, így mostanában még az - egyelőre - alacsony megrendelések mellett is
vadásznia kell a cégeknek a
munkaerőre. A fellendülő piaci
kereslet szükségszerűen kikényszeríti a béremeléseket,
amely folyamat kezdetét már
2015-ben is látni lehetett.
Mindez pedig a lakás, illetve
házépítések árát is számottevően emeli majd, vagyis az intézkedések hatására nem hogy
csökkennének, hanem növekednek majd a költségek- állapítja meg e havi cikkében a
portfolio.hu.
Nagy kérdés,
hogy miként, milyen bérekkel
tarthatók itthon a szakmunkások? Tapolcán és környékén is
érzékelik a munkáltatók a szakképzett dolgozók hiányát. (tl)

LAKÁS - OTTHON - KERT

2016. MÁJUS 6.

Mielőtt megvennénk
KERT Tanácsok fűkasza vásárlásához a szerviz tulajdonosától
Kertjeink, gyümölcsöseink megművelésének
egyre kevésbé nélkülözhető gépi eszköze a fűkasza. Kiváló minőségű
fűkaszákból óriási a kínálat, talán éppen ezért
állnak sokan tanácstalanul a szakboltok, vagy az
áruházak polcai előtt. Melyiket vegyem?
A kérdést Tapolca talán legtapasztaltabb kisgépszerviz
tulajdonosához, Kolontári
Gyulához intéztük.
- Minden márkának, minden
gépcsaládnak vannak ma
már kiváló gépei. A minőségre nem lehet panasz,
akármelyik ismert márka képes számunkra tartós, jó gépeket készíteni. A fűkasza
vásárlójának azonban két
szempontot mindenképpen
érdemes mérlegelnie. Van-e
az adott márkának hivatalos
szervize a közelben, illetve
ami ennél is fontosabb, hogy

Kolontári Gyula: „Lebeszéljük a vásárlót, ha nem a céljainak megfelelő méretű, teljesítményű gépet választ" Fotó:tl.

tudatosan az elvégzendő feladat nagyságához és jellegéhez vásároljon gépet. Értelemszerűen, ha napi rendszerességgel, mondjuk vállalkozóként nyolc-tíz órát
dolgozunk vele, akkor a kisebb teljesítményű, kevésbé
robusztus felépítésű fűkaszák nem fogják sokáig bírni
a megpróbáltatásokat. El-

lenben, ha a kiskertben, a
ház körül vágjuk a gazt, a füvet egy-két órát, akkor akár
egy néhány tízezer forintos,
olcsóbb, kisebb gép is megteszi. A hangsúly tehát leginkább a kihasználtság mértékén van. Érdemes kiegészíteni a tanácsot azzal, hogy
nem mindig tudjuk előre
megítélni, hogy mit és

mennyit fogunk dolgozni a
géppel. Érdemes inkább valamivel nagyobb teljesítményű motoros kasza mellett
letenni a voksunkat, hiszen a
feladathoz történő túlméretezés sosem árthat, jelentősen megnövelheti a gép élettartamát, késleltetheti a
meghibásodást. Ha valaki
betér hozzánk, és fűkaszát
akar, mindig azt kérdezzük
tőle először, hogy mire fogja
használni a kisgépet. Mindig lebeszéljük arról, hogy
túl kicsi, vagy túl nagy gépet
válasszon céljaihoz. A szerviz akkor válik jelentős
problémává, ha nincs a közelben. A kizárólag csak
szerződéses partnerek részére biztosított, internetes alkatrészrendelés, a gyártói
háttér nagyban segíti a gyors
és szakszerű hibaelhárítást osztotta meg tapasztalatait
lapunkkal a mezőgazdasági
kisgépek boltjának, szervizének vezetője.
(tl)

Hirdetés

06/87/412-289

Apróhirdetés
Tanár - gyűjtő 1945 előtti
könyveket, újságokat, képeslapokat, régiségeket vásárol.
Tel: 06-30/994-59-43

www.tapolcaiujsag.hu
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Turizmus és utcakép
Nem háttérbe szorítva az
ipari fejlesztések fontosságát, a városban a turizmus is
kiemelt figyelmet érdemel.
Ha pedig így van, akkor az
idelátogató
turistáknak
olyan megjelenést, hangulatot kell biztosítani, hogy élményekkel gazdagodva távozzanak, majd visszatérjenek, és másoknak is meséljenek Tapolcáról.
Az önkormányzat ennek szellemében vágott bele a belvárosi
épülethomlokzatok megújítását szolgáló kezdeményezésbe,
és Dobó Zoltán éppen a napokban jelentette be, hogy egy
újabb ingatlan szépült meg a főtéren. – Tapolca egyik vonzó
tulajdonsága a kisvárosi hangulat. Aki nagyobb városból érkezik, az itt egy csendes, kedves, barátságos településsel találkozik, ami jó érzéssel tölti el.
Nekünk ehhez olyan környezetet kell biztosítanunk, hogy ezt
az érzést, megerősítsük mindenkiben. Sajnos a helyenként
„háborús” állapotokat idéző
épületek rombolják az élményt,
rontják esélyeinket. A rossz állapotú ingatlanok az elmúlt harminc év hanyagságának nyomait hordozzák magukon, amit
mi szeretnénk mielőbb eltüntetni. Ezért kezdtük el a frekventált helyen lévő homlokzatok rendbe tételét, támogatók,
szponzorok bevonásával. Mára
három épület külseje szépült
meg, költségvetésen kívüli forrásból, közel húszmillió forint
bevonásával. Ez azért is érdekes, mert nem biztos, hogy enynyi pénzből egy önkormányzat
akár egy ilyen projektet is meg
tudna valósítani. A legújabb beruházásunk a régi ékszerbolt,
Hirdetés

illetve biztosító épületét érintette, amelynél a beruházó, és a
kivitelező is rendkívül igényes
munkát végzett, amiért külön a
köszönet illeti őket. Említenem
kell az Econix cégcsoportot, a
jó példával elöl járó Tarr Kft-t,
és vezetőjét, Tarr Jánost, az
SZL Bau-t, és vezetőjét Szencz
Lajost, Shiffer Attila cégét, illetve minden dolgozót, aki ebben fontos projektben részt
vett. További jó hír, hogy elkészült a régi postaudvarba vezető átjáró is. Itt lefalaztattunk
egy ajtót, amit addig hajléktalanok vécének használtak, to-

lapotánál fogva is többe kerül,
mint az összes többi, ráadásul a
bonyolult tulajdonviszonyok
tovább nehezítik a felújítás
tervezését, megkezdését.
Azt megtudtuk Dobó Zoltántól,
hogy beadták a pályázatot a
Kisfaludy utcában kialakítandó
közösségi térre vonatkozóan,
ami alapjaiban változtatná meg
a város lehetőségeit a turizmus
szempontjából. A strandfejlesztés jelenlegi állásáról a polgármester annyit mondott el, A városszépítők közgyűlésén Varga Károlyné, Benács
Fotó: Töreky
hogy augusztusban már fürdő- Lajos és Kozma Henrik alpolgármester
zőket szeretne ott látni. A laktanyai ingatlanokról is érdek-

Aktívak a városszépítők

A Tapolcai Városszépítő
Egyesület 2015-ös tevékenységét az aktivitás jellemezte-hangsúlyozta
Benács Lajos elnök az egyesület minapi közgyűlésén a
Wass Albert könyvtárban.

A barátságos és rendezett belváros alapvető feltétele annak,
hogy jól érezzék magukat a Tapolcára látogatók Fotó: szj.
vábbá ki is világítottuk az érintett szakaszt. Most jó áthaladni
rajta akár nappal, akár éjszaka,
egészen más érzés, mint látni az
összefirkált falat, az emberi vizeletről és ürülékről nem is
szólva – mondta a polgármester. Majd hozzátette, hogy az
idén még tervezik egy homlokzat megújítását, a Kossuth utcában. Ehhez pályázati pénzt is
igénybe tudnak majd venni. A
„legnagyobb falat” azonban a
volt „Keravill” épülete, ami ál-

lődtünk. Erről annyi információt kaptunk, hogy továbbra is
nagy az érdeklődés vállalkozói
részről, de a közművek hiánya
lassítja, gátolja a fejlesztéseket.
Másrészt vannak jó ötletek is,
például a hadipark, vagy éppen
a növény- és madárpark létesítése, csakhogy ezekhez a kétségtelenül komoly turisztikai
attrakciókhoz jelentős pénzügyi hátteret kellene biztosítani. Azaz, tőkeerős befektetőre
lenne szükség.
(szj)

Az egyesületi elnök szerint,
“mozgalmas és tartalmas” volt
a 2015-ös esztendő szervezetük
számára. Friss hírként, örömmel számolt be arról, hogy országos sikereket értek el a „Fiatalok az épített és természeti
értékek védelmében” városzszépítő pályázaton, ahol a legtöbb díjat tapolcai fiatalok
nyerték el és a kiemelt díj is
Tapolcára került. Az egyesület
fontos feladata a Batsányi kultusz ápolása, a „Batsányi Napok” lebonyolításában való
közreműködés, aktív szerep. A
helyi városszépítők ennek a
fontos kulturális örökségnek a
felszínen tartásához nagyban
hozzájárulnak,
legutóbb,
egyebek mellett, Németh István
Péter, Batsányi koszorúja című
kötetének támogatásával, megjelenésének elősegítésével. Az

egyesület városszerte legismertebb tevékenysége a virágosításhoz kötődik, a „Virágos Tapolcáért”, illetve a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom,
verseny 2015-ben is számos
díjjal jutalmazta a környezetre,
a kertek-, teraszok-, balkonok
szépségére igényes tapolcaiakat. Hasonló kezdeményezés
volt tavaly az „ Ünnepi díszbe
öltözött Tapolca” kreatív karácsonyi dekorálási mozgalom
elindítása is, amelynek szervezésébe, lebonyolításába, felkérésre bekapcsolódtak a tapolcai
városszépítők is. 2015-ben
folytatták az együttműködést
várpalotai-, pétfürdői-, sümegi
testvérszervezeteikkel, ezúttal
Sümegen találkoztak és cserélték ki tapasztalataikat. Benács Lajos kiemelte, hogy a
Tapolcai Városszépítő Egyesület nőklubja Varga Károlyné
Edit vezetésével igazi motorja
szervezetüknek. Rendszeres
gyűléseik, az általuk szervezett
előadások, a kül- és belföldi kirándulásaik, különösen aktív
közösségi tevékenységről árulkodtak.
(tl)
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Kokárdák
és koszorúk
A közönség márciusban
négy alkalommal láthatta
a Kokárdák és koszorúk
című zenés színművet a
Tamási Áron Művelődési
Központban. A maga nemében egyedi produkciót május 8-án vasárnap
18 órától ismét megtekinthetik az érdeklődők.
A dallamos rockzenével
elegyített színmű bemutatójának helyszíne ezúttal a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ lesz.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Május 5 - 11.
csütörtök – szerda
5 – 6. csütörtök – péntek, 9 11. hétfő – szerda 14:30
1000,-Ft
Leonardo Da Vinci: A
lángelme Milánóban
A művészet templomai
sorozat
Színes, szinkronizált olasz
dokumentumfilm
Hossz: 81 perc
7. szombat 14:15 1000,-Ft
8. vasárnap 14:00
ZOOTROPOLIS – Állati
nagy balhé
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 108 perc
5 – 6. csütörtök – péntek, 8 11. vasárnap – szerda 16:00
1000,-Ft
7. szombat 13:30
Ferenc pápa – Buenos
Airestől a Vatikánig
Színes, szinkronizált argentin
dokumentumfilm
Hossz:110 perc
5 – 8. csütörtök – vasárnap
18:00 1000,-Ft
Nagyfater elszabadul
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Hossz: 102 perc
9 – 11. hétfő – szerda 18:00
1000,-Ft
A Lovasíjász
Színes, magyar film
Hossz: 115 perc
5 - 11. csütörtök – szerda
20:00 1200,-Ft
AMERIKA KAPITÁNY:
Polgárháború 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció/kaland/sci-fi
Hossz: 146 perc

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Kerülővel a Mennyországba
P. Markó Marcell Szibérián át a kolostorig
rdekes könyvet kaptam recenÉ
zeálásra Reindl Erzsébettől,
Tapolca múltjának fáradhatatlan
kutatójától. A könyv dokumentum
az első világháborús társadalom
viszonyairól és azt megrázó katonai vereségek hatásáról az orosz
népre egy magyar hadifogoly szemével. Szerzője félig az elmesélő,
Markó Marcell tapolcai születésű
fiatal katonatiszt, későbbi ferences
barát és elmesélés lejegyzője egy
rendtársa, szintén szerzetes. Valószínű, stilizálója is.
A könyv első kiadója a Pápán élő
ferences közösség 1936-ban, a reprint kiadás a pápai Jókai Mór
Könyvtártól származik, 2010-ből.
Az elbeszélés Nicefor szerzetesi
nevet felvevő Markó Marcelltől
ered és közben a lejegyzőtől egy
suprareális, stílust fényező hatást
kap. Sőt valószínű, a Nihil obstat
lektori megjegyzésnek is része van
abban, hogy a naturalista történések elbeszélése pietista aurát is felvesz, amikor a történések a hőst
szerzetesi életre terelik.
Az elbeszélés tartalmazza az akkori fogolyélet minden ellentmondását. Amit a táborról táborra való
átköltöztetések rovására is lehet írni, és ezeknek gyászos következményeit. De tetten érhető az, hogy
a lejegyző itt-ott következetlenül,
rózsásabb színben írja le a hallottakat. Ezen apróbb hibák dacára a
könyv érdekfeszítő, szinte letehetetlen. Pallérozott stílusban lejegyzett megemlékezés.
Fontos először kiemelni a korabeli
katonai vezetés borzasztó bűneit.
Az emberi élniakarás mindent legyőző erejét, vele szemben a sors
kíméletlen fordulatait kompenzáló
emberi észt. És a véletleneket.
Az első világháború különösen véres emberveszteségeit, régi katonai
doktrínákat erőltető öreg hadvezérek okozták. Nyugati fronton a német vérrel nem takarékoskodó
Schlieffen főparancsnok által erőltetett sikertelensége a teljes frontot
átkaroló támadásnak. Nem sikerült! Az osztrák, magyar, cseh
erőkkel szemben pedig a wolhyniai orosz, kétségbeesett óriási
offenzíva olyanfokú emberveszteséget okozó győzelmet hozott,
hogy a cári oroszországi teljes szociológiai átállásnak, a kommünnek
lett okozója. Úgy emlegetik, mint a
Bruszilow wolhyniai áttörését. A
könyv hőse ebben a fejetlenségben
esett fogságba nyolcvanezer bajtársával együtt. Sajnos, azonnal
adódik újabb kori párhuzama ennek, a 2.Magyar hadsereg Don
menti tragédiája. A legelső következetlenséget az elbeszélésben akkor találtam, amikor az ellentámadásra elindított magyar katonák
rohamoztak meg egy beásott és védekező orosz egységet, erdei terepen. A rohamban résztvevő hősünk kezében nem a tiszti önvédelmi fegyverrel, revolverével rohant az ellenségre, hanem egyik
kezében rózsafüzért tart, másikkal
pedig skapuláréját simogatja inge
alatt. Egy ilyen lehetetlen szituáció
elbeszélése megrendíti a szöveg
hitelét, de megerősíti a lejegyző és
kiadó, hívő hátterét.
Nagyon szórakoztató a kényes ka-

A könyv dokumentum
az első világháborús társadalom viszonyairól és
az azt megrázó katonai
vereségek hatásáról az
orosz népre, egy magyar
hadifogoly szemével.
Szerzője félig az elmesélő, Markó Marcell tapolcai születésű fiatal
katonatiszt, későbbi ferences barát. Az elbeszélés tartalmazza az akkori fogolyélet minden ellentmondását

landokból való szabadulások furfangjainak nagyon emberi leírása.
Az élniakarást támogató eszesség a
legfőbb segítője a fogolynak. Nem
erőszakkal szabadulnak, hanem
furfangokkal. Egy erőszakos halált
is okoznak menekülés közben, a
lelketlen németajkú gazdálkodó
fehér kakasának megölésével és
jóízű elfogyasztásával.
Több a korban eltűrt, felzaklató
példája annak a feudális maradványnak, hogy a fogolytáborokban
a tisztek nem dolgozhattak. Sőt, ezt
tetézi, hogy tisztiszolgát is tarthattak maguknak, fogolytáboron belül. Borzasztó még, hogy a külföldi
vöröskereszt pénz és élelmiszer
adományait útközben az oroszok
dézsmálják, a felhasználása pedig
tiszti privilégium. Baka foglyok
élelmezésén is meglátszik az osztályellentét, övék leginkább szárított halból leves és vízben, legfeljebb vajas lében főtt köleskása. Az
elégtelen minőségű és mennyiségi
táplálkozás legyengíti foglyokat,
és utat enged a ragályos betegségeknek. Undorító pótcselekvés, fehérje szerzés az ürgehús és a kóbor
kutyák összefogdosása.
Ehhez hasonló megfigyelést is elbeszél a szerző. A fogolytáborban
azok a katonák, főleg dzsentri származásúak, akiket gyerekkorukban
úgy neveltek, hogy mindent készen
kaptak anyagi környezetükből, kiszolgálók hiányában elkoszosulnak, ruhájukat javítani képtelenek,
lerongyolódnak. Viszont akinek
valami mesterséghez képessége
van, annak segítségével könnyíthet
helyzetén. A nyelvtanulás, színházi
estek rendezése, művészkedés,
naplóírás, elhanyagolt, koszos barakkok rendbeszedése segíti a nehéz napok átélését hasznos tevékenységekkel. A vörösök győzelméig, dacára a táborok átszervezésének, a lakossággal való kereskedés és azok vásárlási igényeinek
elősegítése tűrhető állapotokat takar. Majd minden téren bekövetkezik a romlás, a forradalom miatt.
A Bruszilow „győzelem” következményeképpen kirobbanó forradalom, majd polgárháború katasztrofális változást okozott. A
váltakozó hatalom tulajdonosai a
fehérek és vörösök állandó harcának áldozatai a civilek is. Rettenetes annak az útnak az elbeszélése, amin a hazaszökni akaró négy
magyar végigmegy. Elhagyott csatatereken otthagyott és csonttá fa-

gyott halottak ezrei mellett vezet
útjuk. Fő oka, erőltetett rohamok
az akkor bevetett sorozatlövők, a
Maxim gépfegyverek ellen. Az elavult katonai doktrína lényege.
Ember gép ellen.
Kiemelt személy alig található a
szövegben. Név szerint az egyik
Habsburg Ferdinánd főparancsnok, akinek mulatozásait a tábori
telefonok közvetítik a frontszolgálatokhoz is. Elképzelhető ennek
demoralizáló hatása. A lelkeket
csak az olyan modern Háry Jánosok vidám elbeszélései emelik ki
néha az elfásultságból, mint az
adomázó Pusu bácsi. Mikor már
minden pohár betelt, Markó Marcell és három társa élelmet gyűjt és
nekivág a szökésnek, a hazavezető
több ezer kilométeres útnak. Az
utolsó, mindent eldöntő lökést a
menekülésre kazáni fehér győzelmet követő, cseh gárda magyarellenes gyilkos ténykedés adta. A
krasznojárszki központi fogolytábort éjszaka vörös és fehér besorozott fiatal orosz katonák egymás
elleni háborúskodása indította el. A
rendet katonai erővel helyreállítani
akaró cseh légió közbelépett. De
először kimondták, a két tábort a
magyar foglyok uszították egymásra. Összefogták a küzdő felek
közül a vörösöket és kivégezték
őket, tizenhét gyanúsított magyar
fogollyal együtt.
A további atrocitásokat az ott tartózkodó svéd vöröskereszt megbízottja, Brandström Elza fellépése
állította le. Ezután a négy magyar
hozzáfogott a szökés végső előkészítéséhez. Először búcsúztak el
élő barátaiktól. Majd a sírkertben a
nemrég elhunyt Gyóni testvérektől, Mihálytól és Gézától. Géza
utolsó versét, az előre megírt sírversét már a fejfáján olvasták:
„ Boldog, ki itt jársz, teéretted is.
Megszenvedett, ki lent nyugszik a
holt: Véres harcok verték fel hírét
De csak a béke katonája volt.”
Majd egy éjjel kiszöktek és útrakeltek. A végtelen úton életüket a
vörösök és főleg a vörösökhöz átállt magyar foglyokból verbuvált
elvtársak veszélyeztették. Majd az
életveszélyes folyóátkelések és a
fagyos szibériai éjszakák alatt, a
természet erőit győzték le. A menekülésük legszebb epizódját a szibériai sztyeppén gyalogló csapat
akkor élte át, amikor rájuk esteledett és egy távoli fénypont új erőt
adott a holtfáradt társaságnak. Mi-

kor elérték, látták, gerendákból
ácsolt orosz parasztház, ajtó felett a
gazda nevét bemutató táblácskával. Alexej Feodorovics Trubeckoj
állt rajta. Zörgetésükre kijött a
gazda, muzsikruhás hatalmas szál,
gondozott szakállú ember, aki
meglepetten invitálta őket beljebb.
Finom arcú felesége is megjelent,
Anna Pavlovna. A házaspár az igazi orosz vendégszeretettel fogadta
őket, és alkalmuk volt három napig
igénybevenni
vendéglátásukat,
míg újra indulniuk kellett. Búcsúzóul Markó Marcell egy emléket
akart adni a háziaknak. Elővette,
és nékik ajándékozta egy művész
fogolytársuk által kis falapra festett Madonna képét, amit édesanyjának szánt. Az ajándék fogadtatása fergeteges örömet váltott ki a
gazdából. Felkiáltott: „ Ah, Madonna della Sedia! Krasszivája Rafaelska Madonna.” Rohant át a másik szobába feleségéhez, megmutatni neki az ajándékot. A vendégeket meglepte, hogy egy muzsik
miként ismerheti a reneszánsz festészet egyik legszebb alkotását. A
házigazda ezután teljesen megnyílt, története mindent megmagyarázott. Trubeckoj hercegi családból származott és bekerült a legfelső körökbe, mert a II. Sándor cár
palotaőrségének, tehát testőrségének parancsnoka lett. Ámde a nihilisták 1880-ban, merényletben felrobbantották a cári palota ebédlőjét, a cári család akkor sértetlen
maradt. De koholt vádakkal felelőssé tették a merényletért a védelem parancsnokát, Trubeckoj
herceget és szibériai száműzetésre
ítélték. Aki akkor már egyik legelőkelőbb orosz család lányának,
Anna Pavlovnának férje volt. Ő
azután száműzött férjét követte a
szibériai száműzetésbe. Elmesélték, boldog fiatalságukban sokat
utaztak és látták az eredeti Rafael
festményt Olaszországban, de jártak a legtöbb európai fővárosban
is. Azonnal elhelyezték a házi ikon
mellett. Innentől a hazafelé vezető
úton történt, hogy titokban templomokat látogatva Marcellt megérintette az elhivatottság. Sőt,
egyik templomban a nehézségeik
alatt még ígéretet is tett az égieknek, ha hazajutnak, belép a kolduló barátok rendjébe, Szent Ferenc fiai közé.
Amikor a Madonna della Sedia történetét olvastam, szemem ráesett
egy elefántcsont lapocskára, művészi színvonalon megfestett kicsiny Madonna képünkre. Amivel
hajdan feleségemet ajándékoztam
meg, egyik házassági évfordulónkon. A mi Madonna della Sediánkra! Csodaszép mű, másolatban
is alkalmas arra, hogy hívő embereket a hit, esztétát a művészet katarzisával felemeljen. Ami még tetézte szellemi örömömet, megtaláltam a száműzött Trubeckoj herceg családjában a világhírű Trubeckoj Pável Petrovicsot, a Rodint
stílusában követő szobrászművészt. Ilyen családi háttér megerősíti bennem, hogy emberi tartást
csak jó nevelés és kultúra adhat.
Vagy töretlen hit.
A tapolcai Markó Marcell, aliász
Nicefor páter története erre jó
példa.
Dr Sáry Gyula
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Elsuhanó bringások
U23 Tapolcán is áthaladt a Carpathian Couriers Race mezőnye
A munka ünnepét megelőző napon méhrajként
„csapott le” a városra a
Carpathian Couriers Race, mely az egyik legrangosabb kerékpáros megmérettetés a huszonhárom év alatti korcsoport
számára Európában.
A versenyen több mint harminc csapat vett részt szerte
Európából. A százhatvanöt
fős mezőnyben a jövő nagy
versenyzőit köszönthettük,
többek között két magyar
csapat tagjait is. Idén harmadik alkalommal versengtek
Veszprém városában és a térségben a négy állomásos országúti kerékpárversenyen.
A bringások indító állomása
a megyeszékhely volt, ezt
követően továbbhaladtak
egy szlovák és két lengyel
helyszínre. A pénteki előfutamokat Veszprém belvárosában rendezték, ahol rendesen felborította a megszokott közlekedést, hiszen útlezárások, terelések nehezítették a haladást. A hivatalos
magyarországi
futamot
szombaton rendezték. A me-

Villámlátogatást tettek a városban az európai élvonal fiataljai
zőny 11:15 órakor indult el
Veszprémből, az Óváros térről, és a 145 km-es táv megtételét követően a versenyzők Pápán értek célba. A
szervezők kérésének megfelelően lankás-dombos pályát kellett keresni, amely
nélkülözi a komolyabb
szintkülönbségeket, így nagyon gyors versenyzőket
láthattak az érdeklődők, 45
km/h körüli átlagsebességgel. A verseny nem csak elsőrendű utakon zajlott, így
szinte az egész térség végigkövethette a versenyt. Az útvonal Pula – Halimba – Nyi-

rád – Zalahaláp – Tapolca –
Monostorapáti – Kapolcs –
Pula – Halimba – Nyirád –
Devecser – Noszlop – Bakonypölöske – Kup – Pápakovácsi – Pápa volt. Tapolca
határába, Zalahaláp felől
12:40 körül érkeztek meg a
versenyzők, hatalmas rendőri felvezetéssel és biztonsági intézkedésekkel. A rendőrök és a polgárőrök lezárták a Juhász Gyula utcát és a
77-es utat, hogy balesetmentesen biztosítsák az áthaladást. A Juhász Gyula utca
lejtésének köszönhetően közel 60-65 km/h sebességgel

Fotó: Havasi Gábor

száguldoztak a kétkerekűek.
A rendkívül látványos csapat a körforgalomba érve
Pula felé vette az irányt,
hogy aztán Pápán célba érhessen. A rangos U23-as országúti verseny első etapját
leggyorsabban a lengyel
Alan Banaszek teljesítette,
kevesebb mint három óra tíz
perc alatt. A viadal nagy véghajrát hozott, több bukás is
volt a szakaszon, a magyarok közül Moricz Dániel a
huszonkilencedik helyen ért
célba.
(hg)
www.tapolcaiujsag.hu
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Rövid hírek
n VÍVÁS - A legjobb
harminckettő jelentette
a végállomást a Rio de
Janeiro-i férfi párbajtőr
egyéni Grand Prix-n. Az
olimpiai tesztversenyen
Boczkó Gábor (17.) és
Somfai Péter (32.) jutott
el idáig, Imre Géza
(34.), Bányai Zsombor
(40.) Rédli András (52.)
a hatvannégyben búcsúzott.
(hg)
n KÉZILABDA
Utolsó helyen zártak a
női kézisek, de változtatni, fejlődni szeretnének, ezért alapítványt
hoznak létre. A Tapolca
VSE női kézilabda csapata a SZESE Győr gárdájával 26:35-öt játszott
a Csermák József Rendezvénycsarnokban. A
lányok az utolsó helyen
zárták az NB II. Északnyugati csoportját, pontot sajnos nem sikerült
szerezniük. Antal Anett
a góllövőlista harmadik
helyén áll, 118 góllal. A
képviselő-testület legutóbbi ülésén engedélyezte az alakulóban lévő Tapolcai Női Kézilabdáért Alapítvány részére a város nevének
használatát.
(hg)

Gombócból is sok Sümeg és Tapolca versenye
Csúfos vereségek a
veszprémiektől, győzelem Zalaerdődön és döntetlen Csabrendeken.

otthonába látogat a TIAC.
Bár az U19-es csapat öt pont
előnnyel vezeti a tabellát a
vendéglátó Veszprém előtt,
mégis beleszaladtak a fiatalok egy 8:0 vereségbe, Kálóczi Dánielt a játékvezető
az ötvenhetedik percben piros lappal kiállította.
A Tapolcai Öregfiúk FC Zalaerdődön vendégeskedett
és nyert 1:2-re a megyei negyed osztály, huszonegyedik
fordulójában. Mindkét gólt
Viski László szerezte, ezzel a
csapat előre lépett a negyedik helyre. A női focisták
Csabrendekre utaztak, ahol
küzdelmes mérkőzésen, 1:1
arányú döntetlen született. A
TVSE-Honvéd gólját Varga
Dóra lőtte.
(hg)

Tapolca és Sümeg testvérvárosi kapcsolatának
egyik komoly hagyományokkal rendelkező eseménye a két város lakóinak, fiataljainak közös
megmérettetése, az immár nyolcadik alkalommal megrendezett váltófutó verseny. A napokban,
a malomtó körül küzdöttek meg önmagukkal és
egymással a két város fiataljai.

hogy becsülettel, kitartással
küzdjenek önmaguk és városaik dicsőségére. A mintegy
másfél óráig tartó váltóverseny végül érdekes ered- A megyei első osztályú labményt hozott. A fiúknál az
darúgó bajnokság huszonáltalános iskolák és a középnyolcadik fordulójában a
iskolák küzdelmében is sübajnokesélyes Veszprém ottmegi győzelem született.
honába látogatott a tizenöUgyanakkor a lányoknál éptödik helyen álló TIAC. A
pen fordítva, a tapolcaiak
vereség elkerülésében csuvoltak gyorsabbak, s így ők
pán reménykedni lehetett,
kaphatták meg a leány kateazonban, hogy 14:0-ra győzgóriákban az első díjakat. A
nek a hazaiak talán senki
nemzeti szalagos, mindkét
nem gondolta. A félidőben
- A rendezvényre érkező he- város címerével, és Tapolca
már 7:0 volt az eredmény,
lyi és vendég általános-, ilSzabó Patrik hatot pakolt a
letve középiskolás tanulók a
tapolcai kapuba. Sajnos a
főtéri Szentháromság szobor
következő forduló sem kekörül gyülekeztek és Fábián
csegtet sok jóval, hiszen a
Katának, a Tapolcai Egészmásodik helyen álló Úrkút
ségfejlesztési Iroda munkatársának irányításával, bemelegítéssel
hangolódtak a
Természetjárók májusi programja versenyre. A fiatalokat
a renMájusban sem tétlenkednak autóbuszos kirándulás
dezvényszervezők nevében
a túrázók. A Tapolca VSE - 05.14. Kám - Jeli Arboré- Illés Zsófia, a térség képvitermészetjáró szakosztály tum - Kám
seletében pedig Rig Lajos A testvérvárosi futóverse- 05.28. Aszófő - Tihany - országgyűlési képviselő kö- nyen a tapolcai lányok
május havi túraterve:
- 05.07. Fertő-tó környéki Aszófő
szöntötte, arra biztatva őket, voltak gyorsabbak Fotó: tl.

új logójával ellátott érmeket
Rig Lajos, Németh Zoltán,
Sümeg képviselőtestületének tagja, valamint Kozma
Henrik alpolgármester adta
át a fiataloknak. Az általános
iskolás lányok kategóriájában a tapolcai Bárdos Lajos
intézmény diákjai győzedelmeskedtek, a sümegi általános iskola lányai előtt. Az általános iskolás fúknál éppen
fordítva, ott a Ramasetter diákjai győzedelmeskedtek a
Bárdos tanulói felett. Hasonló volt a helyzet a középiskolások versenyében is. Itt is
a lányoknál született tapolcai győzelem, gyorsabbak
voltak a batsányis lányok a
Kisfaludy gimnázium lányainál. A középiskolás fiúknál
a Kisfaludy gimnázium futói
remekeltek, maguk mögé
utasítva a Batsányi és Széchenyi iskola fiú váltófutóit
is. A verseny legjobb időeredménye a Kisfaludy gimnázium fiúcsapata számára
hozott dicsőséget.
(tl)
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BATSÁNYI NAPOK
n Május 8. 18:00 Kokárdák és
koszorúk - zenés, táncos színmű
2 felvonásban a VOKE Batsányi
János Művelődési és Oktatási
Központban
n Május 9. 13:00 Ünnepélyes
megnyitó a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Batsányi
János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményben
n Május 10. 10:00 „50 éves
Tapolca, 50 éves az iskolánk” évkönyv bemutatása a Batsányi
tagintézményben „Ültess fát a jövőért!” ünnepi műsorral egybekötött faültetés, emléktábla és
időkapszula elhelyezés a jövő
batsányisai részére. 14:30-kor
koszorúzás a Batsányi Emlékhelyeknél (Városi Múzeum, Panteon fal, Gabriella-szobor, Batsányi-szobor, szülőház)
n Május 11. 13:00 Batsányi
Népdalverseny a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási
Központban. 15:00-kor Németh
István Péter előadása „A Batsányi házaspár és a zene” címmel a
Batsányi János Tagintézmény
könyvtárában
n Május 12. 13:00 Batsányi
szavalóverseny a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási
Központban. 17:00-kor Batsányi
Gála a Tamási Áron Művelődési
Központban
n Május 13. 9:30 Koszorúzás
Batsányi János mellszobránál
10:00 Tiszteletadás Batsányi János és Baumberg Gabriella sírjánál a régi temetőben. Emlékező
beszédet mond Németh István
Péter költő, majd gyertyagyújtás
n Május 17. 14:00 A Batsányihét ünnepélyes zárása a Batsányi
tagintézményben
Szervezők: Tapolcai Városszépítő Egyesület Batsányi Emlékbizottsága, VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási Központ, Batsányi tagintézmény,
Batsányi János Gimnázium

FILMAJÁNLÓ
E hónapban kerül a tapolcai mozi műsorára a „Hajnali láz", egy magyar, svéd,
izraeli koprodukcióban készült és Gárdos Péter rendező nevével fémjelzett
film. A történet röviden:
Miklós 117 lánynak ír levelet, hogy megtalálja az igazit. Végül a 19 éves Lili személyében össze is jön a
várva-várt szerelem, ám kiderül, a fiú tüdőbeteg, csak
néhány hónapja van hátra… Nagyon szép, jól megkomponált film, jó a zene
és a színészek közül sem
lóg ki senki, nagyon élveztem - írja az interneten egy
mozirajongó, a Szamárköhögés (1987), illetve A
skorpió megeszi az ikreket
reggelire (1993) című, sokak számára emlékezetes
élményt jelentő filmek rendezőjének új filmjéről. (tl)
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Környezet, szépség
NYÍLT NAP A Folly arborétum gazdag programmal várt mindenkit
Nyílt napra várta az érdeklődőket a badacsonyörsi Folly arborétum és
borászat szombaton.
A színes programokhoz kellemes nyárias idő párosult,
így nagyon sokan látogattak
el Tapolcáról is a csodálatos
környezetben elhelyezkedő
arborétumba.
A vendégeket a tulajdonosok képviseletében Folly
Réka fogadta, illetve köszöntötte a bejáratnál. A látogatók megismerhették, bejárhatták az arborétumot, de
a gyerekek örömére póni lovaglásra, arcfestésre is adódott lehetőség és a kalandpark is várta az érdeklődőket. Volt még sakkverseny,
kézműves foglalkozás, néptánc, és zene. Fellépett a
Tördemic Néptáncegyüttes,
a Kükapu Néptánc Együttes,
a Rézangyalkák, a Zajongó
zenekar, a Happy Dixiland
Band és az F.R.B. zenekar.
Folly Réka ajánlójában azt
írta: „arborétumunk nem
egyszerűen egy arborétum a

Nyílt napot tartottak a badacsonyörsi Folly arborétumban szombaton Fotó: Szijártó
sok közül. Nem csupán különleges cédrusok és ciprusok gyűjteménye, hanem a
családunk története, több
generáció elkötelezett munkájának és kitartásának
eredménye”. Méltán lehet

SZEM - PONT
Vannak könnyen érthető és kevésbé érthető bűnesetek.
Számomra, s talán sok más tapolcai városlakó számára
is a temetői virág-, mécses- vagy éppen koszorú lopás az
egyik legérthetetlenebb „típusa"mások megkárosításának. Úgy gondolom, valamiféle furcsa, kissé sérült lelkivilág kell hozzá, hogy valaki a kegyelet virágaiból húzzon hasznot, vagy azokat áthelyezze saját hozzátartozójának sírjára, esetleg saját kertjébe ültesse, netalán
gondosan vízzel feltöltött vázájába tegye. A kár nem
nagy, ugyanakkor a megkárosított számára különösen
fájdalmas esemény. Hasonló a történet. Legutóbb, ahogy városvédő Pallasz Athéné kezéből a lándzsát-,
úgy lopták el Csermák József emléktáblája mellől, a nevét viselő városi rendezvénycsarnok dolgozói által kihelyezett koszorút. Az esetről
Illés Zsófia a csarnok munkatársa számolt be lapunknak, és kérte adjunk hírt a
számára és munkatársai számára egyaránt érthetetlen és
felháborító esetről. A napokban pótolták, új koszorút
kapott a névadót ábrázoló
emléktábla. Csak remélni
tudjuk, hogy a helyén is marad, senki nem lát sem üzleti
lehetőséget, sem „vagány”
Csermák József emlék- tréfát az ellopásában. Merthogy - egészen biztosan állíttáblája és az újonnan
hatjuk - nincs benne egyik
kihelyezett koszorú
(tl)
Fotó: Töreky László sem.

büszke a fiatal hölgy, hiszen
nem sok arborétum van,
amely fennállásának több,
mint száz évében végig egy
család kezében volt. Dédnagyapja, dr. Folly Gyula ültette az első fákat, az akkor

fél hektárnyi részen. Ma
mintegy 130 fenyőfajjal, 20
lomblevelű fafajjal, és ennél
valamivel több örökzölddel,
és lombhullató cserjefajjal
találkozhatnak itt a botanika
iránt érdeklődők.
(szj)

Heti SÜTI
Mákos Rácsos
150 fokon - nem légkeveréssel sütjük!
Tésztához: 30 dkg liszt, 15 dkg
kristálycukor, 25 dkg margarin, 1
csomag sütőpor, 2 tojás sárgája, pici tej
Töltelékhez: 30 dkg mák, 10 dkg
Rama, 1 csomag vaníliás cukor, 1
dl tejföl, 2 db tojás sárgája, 4 db tojás fehérje, 25 dkg porcukor (kristálycukorral is jó)
A tésztába valókat összedolgozzuk, 1/3 –részét félretesszük a rács-

hoz. A tölteléket összekeverjük,
majd a tojások habját óvatosan
hozzáadjuk. A rácsokat tojás sárgájával kenjük!
Libinyi Istvánné, Tapolca

Rendőrségi hírek Piaci információk
Lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított
eljárást a Tapolcai rendőrkapitányság V. Á. helyi lakos ellen, miután Zalahaláp
egyik ingatlanának drótkerítését átvágva behatolt az ingatlan udvarába és ellopott
egy motorkerékpárt. A férfit
a rendőrök lopás bűntettének megalapozott gyanúja
miatt állították elő a Tapolcai Rendőrkapitányságra,
tudtuk meg Juhász Kinga
megelőzési főelőadótól.

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 25 - 50/db
Burgonya: 200 Ft/kg
Sárgarépa: 250 Ft/kg
Zeller: 280 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Paprika: 980 Ft/kg
Paradicsom: 660 Ft/kg
Uborka: 550 Ft/kg
Karalábé: 160 Ft/kg
Karfiol: 650 Ft/kg
Cukkini: 550 Ft/kg
Padlizsán: 650 Ft/kg
Citrom: 690 Ft/kg
Banán: 480 Ft/kg

