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Kellemes zsongás a víznél zenével, borral és vásárral

A pénteki kellemetlen hideg idő sem akadályozta
meg, hogy immár tizenegyedik alkalommal megkezdődjön a Tapolca Tavasz fesztivál.
A programok a FrimFram
Duo produkciójával kezdődtek pénteken este egyfajta
ráhangolásként, majd másnap folytatódtak a Malomtó partján a fesztivál eseményei, amely délutánra a
napsütéssel a tavaszi hangulatot is meghozta. A népművészeti és kézműves sétány, valamint a fanyüvő
családi játékpark egész napos programként várták a
vendégeket, míg a színpadon kora délutántól érkeztek
a fellépők. Először Farkas
Mihály gitárműsora, majd
Tibi bohóc gyermekeknek
szóló produkciója – a kettő
között kézműves foglalkozás is zajlott – kötötte le a
közönség figyelmét, illetve a
Scast Trió mutatkozott be. A
rendezvénysorozatot Dobó
Zoltán polgármester nyitotta
meg, s kívánt kellemes ki-

A festői szépségű Malom-tó sokakat kicsalt a hétvégi programokra
kapcsolódást a fél hat körülre már egészen szép létszámban megjelent, főként
helybeliekből álló publikumnak. A szombati napon
még két koncert szerepelt a
műsorban, a Creative Sound
System, illetve a Mongoose
Limit. Vasárnap délelőtt családi ügyességi játékok kezdődtek, a délutáni progra-

mot 14 órakor Sajcz Gábor
harmonikás nyitotta. Utána
kézműves foglalkozás, Rosta Géza gyermekműsora, a
Bean Cereal, a Jazzy Cherry,
végül a Retro Voice szórakoztatta a nagyérdeműt.
Hétfőn Ribizli bohóc várta
az érdeklődőket, ebéd után
Farkas Mihály gitárműsora,
utána kézműves foglalko-

Fotó: szj.

zás, a Hobby zenekar, és a
Blackjack Duo retro Party
szerepelt a kínálatban. Ezen
kívül légvárak, kalandpark,
városnéző kis vonat, kosárhinta, póni lovaglás, valamint a Déli Városkapu Parkban a Horváth Vidámpark
szolgáltatásai biztosította a
kikapcsolódás lehetőségét a
hosszú hétvégén.
(szj)

Tolvaj(ok) a
fesztiválon
„Elveszett” a tapolcai
Alsó-tó partján egy fekete bőr hátizsák,
swarovskival kirakott
fekete bőr pénztárcával, okiratokkal, telefontöltővel, ezüstszínű neszesszerrel, pávatoll mintás határidőnaplóval,
lakáskulccsal – írja elkeseredésében a közösségi oldalon a tapolcai iparművész hölgy,
aki a tavaszi fesztiválon saját termékeit
mutatta be, s kínálta
eladásra. Ám járt ott
olyan is, akit nem az
iparművészet, és nem
is a fesztivál program-,
illetve szolgáltatáskínálata érdekelt. Sötét
szándékkal érkezett,
s lopta el egy tehetséges, szorgalmas fiataltól az általa megteremtett
értékeket.
Amiért
keményen
megdolgozott. Felháborító, elkeserítő, de
napjainkban sajnos
iparággá nőtte ki magát a tolvajlás.
Szijártó János

A bor körül forgott a világ
Vasárnap színes program, estig tartó jó hangulat zárta a huszonötödik alkalommal megrendezett Szent György-hegyi napokat.
Hatalamas sebességgel érkeztek, s távoztak

Fotó: szj.

Csak egy nagy suhanás
Nemzetközi kerékpárverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás volt érvényben egy rövid ideig Tapolcán
kedden. A Carpathian Couriers Race nemzetközi kerékpárverseny résztvevői hatalmas rendőri biztosítás mellett, motoros felvezetéssel
érkeztek be Tapolcára a Halápi úton, majd a körforgalomból a Juhász Gyula utcát
érintve a Kossuth Lajos ut-

cán keresztül érték el a
Veszprém felé vezető útszakaszt. Az egész jelenség egy
óriási suhanás érzetét keltette a külső szemlélőben,
ahol fantasztikus sebességgel haladó biciklisek népes
csoportja, megszámlálhatatlan számú motorkerékpár és
szervizautó
kíséretében
egyik dimenzióból a másikba léptek. Pár pillanat jutott
csak a nézelődőknek. (szj)

Lengyel kápolnához, ahol
szabadtéri szentmise, ünnepi műsor várta a résztvevőket. Az idei, negyed évszázados jubileumi rendezvény
méltó volt a hagyományokhoz, az érdeklődés, a progra-

mokon való részvétel pedig
megerősítette a szervezőket
abban, hogy a Szent Györgyhegyi napoknak nem csak
szép múltja, de jövője is van.
(Összeállításunkat az 5. oldalon olvashatják)
(szj)

A múlt kedden megnyitott
rendezvénysorozat többek
között zarándokútra csábította a jelentkezőket, csütörtökön ínyenc randevú szerepelt a programban, pénteken
boros konferenciát tartottak,
szombaton pedig hagyományosan a borutak (Raposkáról a Szent Mihály Borút,
Kisapátiból a Bazaltorgona
Borút, Hegymagasról a
Szent György Borút) bejárása volt a fő attrakció. A vasárnapi felvonulás a 9 órai A Szent György-hegyi napok zárásaként a résztvevők
gyülekező után indult a felvonultak a hegyre, ahol estig tartó programok bizFotó: Szijártó J.
hegymagasi kultúrháztól a tosították a jó hangulatot
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Művér és sikoly a csarnokban
A közelmúltban rendezte
a 46. Felmenő rendszerű
elsősegélynyújtó verseny
Tapolca területi fordulóját
a Magyar Vöröskereszt,
az Országos Mentőszolgálat közreműködésével,
a Csermák József Rendezvénycsarnokban.
Öt csapat, több kategóriában
mérte össze tudását Ajkáról,
Tapolcáról, és Tüskevárról
négy kárhelyen zajló szimulációs gyakorlatok során, illetve egy elméleti totó kitöltésében. Az állomásokon,
forgórendszerben minden
csapat találkozhatott a beavatott szereplők „előadásában" művérrel szemléltetett
vénás vérzéssel, ájult járókelővel, üvöltő alkartöröttel,
ijedt fejsérülttel, rosszulléttel küzdő cukorbeteggel, vele együtt pedig kétségbeesetten hisztériázó barátnővel. A szituációkat, valamint
a benne szereplő sérülteket
legjobb tudásuk alapján ke-

Újraélesztési gyakorlat az elsősegélynyújtó versenyen
zelték, illetve látták el a diákok, a Tapolcai Mentőállomás dolgozói pedig egy előre meghatározott szempontrendszer alapján értékelték
őket. Az eredményhirdetésnél szóban is kitértek a csapatok gyakori hibáira, hiányosságaira.
A helyiek közül gyermek kategóriában első a Nagybol-

sabbnak egy új piaci nyitva
tartás kipróbálására. Az üzletek mellett, a „megszokott" piaci árusokon kívül a
távolabbról, például Veszprémből, vagy Várpalotáról
érkezettek is kínálták portékájukat, kivételesen helypénz nélkül.
A megkérdezett turisták és
helyi nézelődők pozitívan
fogadták a kezdeményezést
és reménykednek a folytatásban.
(me)

Esti bevásálárás a piacon. Van rá igény
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
- Lévai József alpolgármester
Május 8. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Május 15. 14.00-16.00

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:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

dogasszony Római Katolikus Általános Iskola csapata, második a Szász Márton
Általános Iskola csapata,
ifjúsági kategóriában első a
Batsányi János Gimnázium
és Kollégium csapata, felnőtt kategóriában pedig első
a Széchenyi István Baptista
Középiskola csapata. Az első helyezettek tovább jutot-

Fotó: Májer Edit

tak a májusi, devecseri megyei döntőbe.
Fekete Istvánné, a Magyar
Vöröskereszt Veszprém megyei
elsősegély-nyújtási
koordinátora kiemelte, hogy
a verseny egyik fő célja, minél fiatalabb korban megismertetni a gyerekekkel a társadalmi segítségnyújtást és
annak fontosságát.
(me)

Esti nagybevásárlás a piacon
Több mint kétszázan látogattak el április végén, a
„HU11-0012- A1-2013 Egészséges Tapolca, Egészség
Gazdaság" projekt utolsó,
Piac és Vásárcsarnokba
szervezett programjára, az
esti nagybevásárlásra.
Év elején a helyiek és környékbeliek körében közzétett kérdőív válaszaira alapozva döntöttek úgy a szervezők, hogy a péntek este
mutatkozik a legalkalma-
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8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Fotó: szj.

Az érdeklődők megismerkedhetnek a tanárokkal is

Zeneiskolai nyílt nap és felvételi
A Tapolcai Járdányi Pál
Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola 2017. május 11, és
12 -én 14 és 18 óra között
várja az érdeklődőket az
iskola épületében.

A látogatók betekinthetnek
az iskola tanszaki termeibe,
kipróbálhatják a különböző
hangszereket, megismerkedhetnek az itt tanító tanárokkal, tanácsot kérhetnek a
gyerekek jövőbeni zenei tanulmányaival kapcsolatban.
Fotó: me. A zeneiskola május 26-án

A Tapolcai Városszépítő Egyesület Batsányi Emlékbizottsága, a VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási Központ, a Batsányi János nevét
viselő intézmények és Tapolca
Város Önkormányzata idén is
megrendezi a Batsányi Emléknapokat.
A program: Május 9. (kedd)
14.30 óra - Emlékséta, koszorúk elhelyezése és tisztelgés a

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
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:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete

pénteken tartja az előképzős
és hangszeres felvételit a
2017/2018-as tanévre szintén az intézményben (Tapolca, Deák F. u. 16.).
Választható hangszerek: furulya, fuvola, oboa, klarinét,
szaxofon, fagott, trombita,
kürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütő, hegedű, cselló, bőgő, gitár, magánének, zongora. Fontos tudnivaló,
hogy a felvételire minden jelentkezőnek egy népdallal,
vagy egy gyermekdallal kell
készülni!

Batsányi-napok kezdődnek
Batsányi
emlékhelyeknél
(Iskolamúzeum. Pantheon fal,
Gabriella szobor, Batsányi János szobra, szülőház)
Május 12. (péntek) 9.30 óra Megemlékezés a költő mellszobránál. Helyszín: VOKE
Batsányi János Művelődési és
Oktatási Központ
10 óra- Tiszteletadás Batsányi

János és Baumberg Gabriella
sírjánál a Régi temetőben
Május 8-14 között a TBLÁI
Batsányi János Általános
Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvű Tagintézmény tartja
éves tanulmányi versenyeit és
kulturális bemutatóját.
Május 11. (csütörtök) 17 óra
Batsányi Gála - Tamási ÁMK.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
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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Tapolcai összefogás
NYEREMÉNY Négyszázezer forint városszépítésre, kuponokból
A Tesco áruházlánc, a tapolcai önkormányzat, a
pályázatot benyújtó helyi
városszépítő egyesület
nőklubja és legfőképpen
a jó szándékú vásárlók
együttműködésének
eredményeként tapolcai
győzelem született a 400
ezer forint nyereménnyel
járó “teszkós” kupongyűjtő versenyben.
Az ünnepélyes eredményhirdetést a tapolcai nagyáruházban tartották a múlt pénteken. Amint arról lapunk
már hírt adott, a Varga Károlyné Edit vezette nőklub is
elindult a „Tesco-Gyermekeink Jövéjéért” elnevezésű
pályázatán és bejutott azon
civil szervezetek közé, amelyek részt vehettek a keszthelyi, tapolcai és sümegi
áruházakban zajló programban. Az elmúlt két hónapban
a vásárlók a pénztáraknál
kuponokat kaptak, melyek-

I

mmár nem először fordul
elő, hogy ismeretlenek
kutyát kötnek ki az Assisi
Szent Ferenc Állatmenhely
kapujához. Az elmúlt vasárnap is ez történt, egy nagyobb testű, harcias, chip
nélküli ebet láncoltak a bejárathoz. Erről Ulrike Vollner és Trümperné Bogdán
Mariann tájékoztatta lapunkat a napokban.
Az állatmenhely és az azt
működtető, támogató alapítvány vezetői, aktivistái arról
számoltak be, hogy sajnos
több alkalommal jártak már
így. Ilyenkor a hátsó kapun
tudnak bejutni, és belülről
próbálják valamilyen módon a kikötött kutyát elkapni. Ha szelídebb, és elfogadja az étket, akkor szerencséjük van, ha harcias, és
támad – mint a legutóbbi –
akkor már nehezebb a dolguk. - Nincs altatólövedékes
puskánk, se más eszközünk,
ilyen esetre, segítséget az állatorvostól, illetve a rendőrségtől kérhetünk. A városban működő kamerarendszer egyik kamerája egyébként figyeli a kaput, de az a
gond, hogy a mostani
esetnél nem látszott a
cselekmény a belógó ágak

Balról, Varga Károlyné Edit klubvezető és Lévai József alpolgármester Szabadi
Ildikótól a helyi Tesco üzletvezetőjétől vehették át a nyereményt
Fotó: Töreky L.
kel értékes pontokhoz segíthették hozzá az általuk preferált pályázót. A három
helyszínen leadott kuponok
száma alapján végül a tapolcai pályázat nyert, összes-

ségében több, mint 15 ezer
szavazattal támogatták a vásárlók a tapolcai nőklub céljait. Szabadi Ildikó a tapolcai áruház üzletvezetője lapunknak elmondta, áruhá-

zuk országosan 61 körzetet
jelölt ki, minden körzetben
három pályázó szervezet indulhatott el a versenyben és
minden körzetben egy program vihette el a nyereményt.

Kutyás gondok a menhelyen
miatt. A bale-setveszélyen
túl az is nagy gond, hogy
nekünk az ilyen helyzetek
kezelésére nincs külön
keretünk. Tapolcával állunk
hivatalosan gyepmes-teri
szerződésben, de a környékbeli
településekkel
nincs ilyen megállapodásunk. Pedig az említett módon kikötött ebeket jellemzően a város határain kívülről szállítják ide - tudtuk
meg Ulrike Vollnertól.
- Az egyértelműen szabálysértés, ha valaki másra terheli rá kutyáját, főleg úgy,

hogy a kötelezően előírt chip
sincs benne. Mindezt megteheti felelőtlenül és sajnos
büntetlenül. Az elkövetőt
nem érdekli, hogy nekünk ez
egyfajta veszélyhelyzet, hiszen nincsenek biztonsági
ruháink,
felszereléseink,
megfelelő
képzettségünk
ahhoz, hogy harci kutyákat
fogjunk be. Mi állatvédők
vagyunk, próbálunk segíteni
a magányos ebeken, de a törvényi előírások betartatása,
ami munkánkat segítené,
már nem a mi kompetenciánk. Az önkormányzatok-

nak kellene ellenőrizni a
közigazgatási határainkon
belüli ebtartás szabályosságát, beleértve a chip-ek meglétét. Ha ez mindenhol szabályosan működne, akkor az
ilyen problémák sokkal ritkábban fordulnának elő,
esetleg megszűnnének - tette
hozzá Mariann.
Azt is megtudtam a két
hölgytől, hogy Tapolca a
gyepmesteri szolgáltatásért
fizet az állatmenhelynek, de
a faluk nem. A kutyák nagy
része viszont máshonnan érkezik ide. Pillanatnyilag
százharminc fölötti az állaUlrike Vollner: Nem veszélytok
létszáma, csak az idén
telen befogni a harcias kutyáhúsz
gazdátlan, chip nélküli
kat és még költséges is
ebet fogadtak be. Ez pedig
költség, hiszen a járműhasználat, majd az oltás és a chippel való ellátás, ivartalanítás
pénzbe kerül. Éppen ezért a
tapolcai mintára a vonzáskörzet településeitől szívesen fogadnának némi működési támogatást. Mert nekik
alapvetően nem hatósági feladatuk a gazdátlan ebek beszállítása, a munkát mindketten önkéntesként végzik.
Abból gazdálkodnak, amit

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” felhívása 2016 óta
országszerte támogat különböző helyi kezdeményezéseket, legyen szó a lakókörnyezet szebbé tételéről,
fiataloknak szóló oktatásról,
vagy hátrányos helyzetű emberek segítéséről. A város
önkormányzatát képviselő
Lévai József alpolgármester
szerint, a nőklub győzelme
újabb bizonyítéka annak,
hogy a tapolcaiak egy-egy
ügy mellett össze tudnak
fogni egymással és célok
mentén képesek együttműködni külső szereplőkkel is.
A nőklub nyertes programja
a „Nagyszülők és Unokák”
címet viselte és azt tűzte ki
célul, hogy az áruház környékén lévő buszmegállók
környékét fák és cserjék ültetésével tegyék szebbé.
Mindezt felnőttek és gyermekek aktív részvételével és
az áruház dolgozóinak segítségével. A program része
még a Bárdos Lajos iskola
környékén elpusztult fenyőfák pótlása, az iskolai játszótér elemeinek bővítése, illetve szelektív szemétgyűjtők
kihelyezése is. A nyereményt
az országos program lezárása után vehetik át.
(tl)
az alapítvány hoz, illetve a
várostól kapott összegen túl
az egyéb adományok segítik
a működést. Ha fizetésért
dolgoznának, a mostani
pénz nem fedezné a menhely
fenntartási költségét, igaz,
még így sincsenek könnyű
helyzetben. Igyekeznek segíteni az állatokon, de rengeteg a munka, alig győzik.
Ulrike elmondta, az egyik
falu polgármestere azzal
hívta fel, hogy van náluk egy
elszállítandó kóbor kutya,
ami ráadásul vemhes. A 15
ezer forintos kiszállási, elszállítási díjat viszont sokallta. Pedig ebből adott
esetben még a veszettség elleni oltást és a chipelést,
ivartalanítást is biztosítani
kell. Ha Tapolcán történik
hasonló eset, azt a gyepmesteri szerződés szerint, külön
térítés nélkül megoldják, beleértve az elhullott állatok
összegyűjtését is. A megnyugtató, hosszú távú megoldás egyszerűen kivitelezhető lenne, csupán a vonatkozó szabályzókat kellene
betartani az érintetteknek,
legyen szó bármely állampolgárról, vagy éppen önkormányzatról, polgármesteri hivatalról.
(szj)
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Huszonöt éves a hegy ünnepe
Huszonöt éve rendezik meg
töretlen lelkesedéssel a
Szent György-hegyi Napokat a hegyközség és az
érintett települések önkormányzatai, munkatársai.
A rendezvényhez kötődő, idei
szőlészeti-borászati szakmai
konferencia ezért részben a
múltra való emlékezésről, a
rendezvény létrejöttében és
működtetésében
érdemeket
szerzett szakmabeliek, szervezők és partnerek megbecsüléséről szólt. A csúcspontot azonban most is az aranyérmes borok kóstolója jelentette a Tamási Áron Művelődési Központban múlt pénteken. A konferenciára érkező szakmabelieket és családtagjaikat Knolmajer Ferenc a Szent György-

hegy Hegyközség elnöke köszöntötte. Az elnök felidézte
azt a negyed évszázada elindult
munkát, amely a Szent Györgyhegyi Napok létrehozásának
ötletétől, a mai napig életben
tartja a hegy, a helyi borász
szakma és gasztronómia ünnepét. Dobó Zoltán polgármester
szintén méltatta a szervezők
munkáját, amely 25 éve minőségi tartalommal képes megtölteni az eseményt. A konferencia
témáját, előadását ezúttal Varga Máté, a Varga Pincészet Kft.
szőlésze hozta. A fiatal szakember egy hazánkban is megjelent, idegen-honos, a helyi szőlőket is fenyegető veszélyre, a
pettyes, vagy foltos-szárnyú
muslica kártételére, az ellene
való védekezés fontosságára
hívta fel a figyelmet. A jubile-

A Szent György-hegyi napok fő mozgatói: Knolmájer
Ferenc, Kulka Gábor, Tóth János Zoltán Fotó: Töreky
Hirdetés

um alkalmából emlékéremmel
jutalmazták a Szent Györgyhegyi Napok szervezésében,
életben tartásában fontos személyeket, ismert és sikeres borászokat, jelenlegi és korábbi
polgármestereket, tisztviselőket, szakmai intézmények vezetőit.
A borverseny legmagasabb
pontszámát Nyári Ödön késői olaszrizlingje kapta idén
Különdíjakkal fejezték ki megbecsülésüket az általuk legeredményesebbnek tartott borászok irányába a Szent Györgyhegyi falvak polgármesterei és
több tapolcai, illetve környékbeli vállalkozás is. A Szent
György-hegyi borok versenyének ünnepélyes eredményhirdetését megelőzően Kulka Gábor borász fogalmazott meg
gondolatokat az idei felhozatalról. Elmondta, 125 bor nevezett a versenyre, (a nagy számban megjelenő olaszrizling
mellett, mintegy 14 különböző
fajta), közülük 40 kapott nagyarany-, illetve arany érmet, ami
kiváló eredménynek számít.
Az elismert borász szakember
hangsúlyozta, nem a jószívű
borbírálat hozta ezt az eredményt, hanem szakmai szempontból kifejezetten jó minőségű borokkal érkeztek a versenyre a termelők.
(tl)

Marton József képviselő, korábbi hegybíró által vezetett csoport első állomása Ughy Jenő pincéje volt,
ahol 2016-os díjnyertes borokat kóstolhattak a résztvevők. Ez a társaság később a Marton, Gilvesy, Boksay és Török pincéknél kóstolt
Fotó: Töreky L.

Sok résztvevő a borutakon
A Szent György-hegyi Napok
borútjainak töretlen népszerűségét a szombat igazolta. A
több száz résztvevő, mintegy
két tucatnyi pincét látogatott
meg a Hegymagasról, Raposkáról és Kisapátiból induló
hegyjáró, borkóstoló túrán.
Az időjárás a borús előrejelzésekkel szemben végül kedvezett a rendezvényeknek, gyakran előbújó, majd eltűnő nap,
mérsékelten szeles idő, viszonylag kellemes hőmérséklet
kísérte a résztvevők útját.
Amint a megelőző években,
most is Hegymagasról indultak
el a legtöbben. A helyzethez

igazodva Tóth János Zoltán
polgármester faluja hagyományosan két csoportot indított,
értelemszerűen két útvonalon,
ezúttal Marton József és Varga
József vezetésével. A csoportok
a kultúrháztól indultak, a meglátogatott pincék között éppen
úgy szerepeltek kis családi pincék, mint nagyobb területeken
gazdálkodó ismert borászok
pincészetei. A három helyszínről indult, több órás borút végül
Kiss István pincéjénél ért össze,
ahol közös ebédre nyílt lehetősége az út során mámoros
jókedvre szert tett társaságoknak.
(tl)
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A földharc mesterei
JUDO Háromszáz küzdelem 92 résztvevővel egyetlen nap alatt
A Simon Judo Önvédelem
Szabadidő és Diáksport
Egyesület másodszorra
szervezte meg a Newaza
- földharc versenyt a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.
Kilencvenkettő versenyző
mérte össze erejét és tudását
a hétvégén, három tatamin,
több mint háromszáz küzdelemben. A helyieken és környékbelieken kívül jöttek
távolabbról is szép számban,
például
Veresegyházról,
Esztergomból,
Ajkáról,
Gyarmatról. Óvodásoktól,
felnőttekig mindkét nemben
érkeztek nevezők, a szervezők pedig kiemelték, nagyon
örülnek, hogy a résztvevők
mintegy negyven százaléka
nő. A versenyt Fazeas Tamás (6 dan) nyitotta meg, a
nevezést, és a mérlegelést
követően a verseny pedig a
Magyar Judo szabályai szerint zajlott, hat bíróval, sérülések nélkül.
A csapatverseny győztese a
Simon Judo Önvédelem
Szabadidő és Diáksport
Egyesület (206 pont), máso-

Több, mint háromszáz közdelem zajlott le 92 résztvevővel egy nap alatt. A verseny
kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtott a gyerekeknek
Fotó: Májer Edit
dik (VEJSE) a Veszprém (87 pont). Simon Mihály (6 dan), tatás, és reméli, hogy ha a
pont), harmadik a Dózsa Jó- a szervező egyesület elnöke Magyar Judo Szövetség józsef Judo Club Gyarmat (76 kifejtette, hogy a felnőttek- váhagyja, akkor a verseny
pont), negyedik a Veresi nek ez a verseny egy kiváló bekerülhet az éves naptárba,
Küzdősport Egyesület Ve- felkészülési-, a gyerekek- és mint évenkénti Magyar
resegyháza (61 pont), ötödik nek pedig egy tapasztalat- Bajnokság kerülhet megrena Fazekas Tamás Judo Club szerzési lehetőség, hogy dezésre. Az egyesület TaAjka (44 pont), hatodik a Pá- megélhessék, milyen nyer- polcán három iskolában és
pa Judo Club (15 pont), he- ni, vagy veszíteni. Tervei egy óvodában foglalkozik a
(me)
tedik a ZR Team Farkasok (7 közt szerepel ősszel a foly- gyerekekkel.

Országos bajnokok
Tapolcai sikerrel zárult a
Szombathelyen, április
elején megrendezett Országos Sakk Diákolimpia
csapatversenye.

A családias hangulatú kerékpártúra résztvevői

Fotó: Efi

Felhívás: „Kerekezz velünk!”

- Az alsós fiú kategóriában
indult harminckét csapatból
az első helyet, azaz az országos bajnoki címet sikerült megszereznie a Bodó
Boglárka, Horváth Barnabás, Kötéljártó Áron, Tóth
Csongor alkotta Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Is-

kola csapatának. Paréj József edző értékelése alapján
végig nagy küzdelem folyt a
debreceni csapattal, az utolsó fordulót mind a két csapat
22-22 ponttal kezdte meg. A
rivális csapat 2,5:1,5 arányban győzött, a tapolcaiak viszont 3:1 arányban nyertek,
így ők lettek 0,5 pont előnynyel a bajnokok. Tóth
Csongor 7 ponttal a II. táblán, míg Horváth Barnabás 8
ponttal a IV. táblán lett tábladíjas.
(me)

Az idei évre tíz kerékpártúrát hirdetett a tapolcai
Egészségfejlesztési Iroda,
Kerekezz velünk! címen, ebből a múlt hónapi, bemelegítő túra volt az első állomás. A családias hangulatú
kerékpározáson idősebbek
és fiatalabbak, férfiak és nők
is kitekertek Tapolcáról Diszelbe, majd vissza. Fábián
Katától, az EFI munkatársától megtudtuk, hogy a tava-

lyi évben birtokukba került
négy női, illetve férfi felnőtt
kerékpár, melyet bárki ingyen kölcsönkérhet az általuk szervezett túrákra, ha
nem rendelkezik kerékpárral, vagy nem az előírásoknak megfelelően felszerelt
kerékpárral. Ezzel a minden
korosztály körében közkedvelt, egészséges mozgásformát szeretnék népszerűsíteni.
(me)

Kézilabda - DSE

polcai Bárdos Lajos Általános Iskola szoros küzdelemben maradt alul a badaFotó: Bodóné Szilvia
csonytomaji Tatay Sándor
Általános Iskola csapata el- Országos bajnokok (balról) Horváth Barnabás, Tóth
len, 19:16 arányban.
(me) Csongor, Kötéljártó Áron és Bodó Boglárka

A múlt hónapban szervezték
a DSE IV. korcsoportos lány
kézilabda körzeti diákolimpiát a Csermák József Rendezvénycsarnokban. A Ta-
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Rövid hírek
n VÍVÁS - Múlt hó-

nap elején, a Plovdivi
junior világbajnokságon bronzérmet nyert
férfi párbajtőr egyéni
versenyen a Tapolcáról
indult Siklósi Gergő
(edző: Dancsházy-Nagy
Tamás, válogatott edző:
Eitner Kinga). Csapatban szintén a bronzérmet sikerült elhozni, ezzel pedig ötödik junior
világbajnoki érmét szerezte meg.
(me)
n TENISZ - A tavasz
beköszöntével beindul
az élet a Városi Sportés Szabadidő Centrum
felújított teniszpályáin.
A futball pálya mögött
négy salakos, két aszfaltos pálya díjmentesen várja az érdeklődőket. A Tapolca Városi
Sportegyesület labdarúgó, valamint kézilabda
szakosztályai mellett a
tenisz szakosztály is
várja a csatlakozni vágyókat.
(me)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombaton
mintegy húsz km-es túrát szervez, minden érdeklődő számára a Lesenceistvánd - Pusztamezői - szőlőhegy-Zalaszántó útvonalon. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron május 6-án, reggel 7.25kor, a busz 7.35-kor indul. Az utazási költség
teljes áron a hazaúttal
együtt 1180 Ft.
(me)
Hirdetés
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Rendőrségi hírek
n ELFOGÁS - A Tapolcai Rendőrkapitányság járőrei 2017. május 2-án délután Tapolca belterületén igazoltatták P. László tolnai lakost. Az intézkedés során a
rendőrök megállapították,
hogy a férfival szemben a
Körmendi Járásbíróság körözést bocsátott ki és elfogását rendelte el lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfit
a rendőrök előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vétele miatt a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság fogdájába szállították - tájékoztatta
lapunkat Nagy Judit megelőzési főelőadó
n TELEFONOS CSALÓK - Az elmúlt időszakban Tapolcán és a környező
településeken ismét elszaporodtak a telefonon elkövetett csalások. A tettesek legtöbbször mobiltelefon szolgáltató képviselőjeként hívják fel áldozataikat, akiket
egy állítólagos nyereményről értesítenek. A nyeremény
átvételének
feltételeként
szabják, hogy a telefonon
kapott utasításoknak megfelelően, egy ATM-nél, telefonfeltöltést kell végrehajtani egy meghatározott
számra. A kért feltöltések
összege 5.000 forinttól akár
200.000 forintig is terjedhet.Általában biztosítják a
sértetteket, hogy a megadott
számra feltöltött összeg, a
nyereménnyel együtt, néhány perc múlva megjelenik
a bankszámlájukon. A megcsillogtatott
nyeremény
nagysága eddig több esetben
alkalmasnak bizonyult arra,
hogy a kételkedők bizalmát
megnyerje.
n ELTILTÁS hatálya alatt
vezette személygépkocsiját
egy 47 éves tapolcai férfi. A
járőrök Tapolcán, a Juhász
Gyula utcában ellenőriztek
egy gépjárművet és annak
vezetőjét 2017. május 1-jén
15 óra körül. Az intézkedés
során az egyenruhások megállapították, hogy a 47 éves
vezetőt a Tapolcai Járásbíróság a járművezetéstől jogerősen eltiltotta. A rendőrök
a férfit előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra
és vele szemben – őrizetbe
vétele mellett – szabálysértés elkövetése miatt eljárást
indítottak.

MOZAIK
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A legjobbak között
VERSENY A második helyen végeztek az országos döntőben
A tavalyihoz hasonlóan
idén is megrendezték az
ifjúsági katasztrófavédelmi vetélkedőt, amelynek
helyi fordulóját a Tapolcai
Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményében bonyolították le, majd
a veszprémi megyei verseny, utána Budapesten
az országos következett,
végig tapolcai részvétellel.
A kemény kihívást jelentő
megmérettetésben az általános iskolák között a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény csapata (tagjai:
Dér Bálint, Horváth Csaba,
Illés Ádám és Papp Bence,
felkészítő pedagógus: Horváthné Dér Erzsébet) bizonyult a legjobbnak. Ezután a
megyei verseny következett,
ahonnan szintén elsőként jutott tovább a kazinczys
együttes az országos döntőbe. A legjobbak között is
kiemelkedő eredményt értek
el Budapesten, ahol közel
maximum ponttal a második

Papp Bence, Dér Bálint, Horváth Csaba, szakmai mentorukkal Horváth András
tűzoltó alezredessel. Illés Ádám nem tudott jelen lenni, ő van a kis képen Fotó: szj.
helyen végeztek. A fiúkkal
és segítőjükkel, Horváth
András tűzoltó alezredessel
a Tapolcai Újság szerkesztőségében találkoztunk a hazaérkezés után. Amint a fiúk
elmondták, már harmadik
alkalommal vettek részt a
megyei döntőn. Azt tudták,
hogy elméletben erősek, de

Lopni akartak

Moziműsor

Bíróság elé állítás kezdeményezésével zárták a tapolcai rendőrök a lopás miatt indított nyomozást. Egy
29 éves csabrendeki férfi
és 35 éves élettársa 2017.
március 31-én a déli órákban egy tapolcai hipermarketből ruhaneműket, különböző kozmetikai termékeket és egy női táskát próbáltak eltulajdonítani több
mint 50 ezer forint értékben. A pénztártól való távozásuk után az üzlet biztonsági őre ellenőrizte a
kasszánál kapott blokkjukat, így kiderült, hogy a két
csabrendeki lakos bevásárlókocsijában van egy szatyor, melybe a kifizetetlen
termékeket rakták. A kiérkező járőrök a párt elfogták, a büntetőeljárást azóta
befejezték, az ügy iratait az
ügyészségnek átadták.

Tapolca Városi Mozi

Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Május 4 - 10.
csütörtök – szerda
6. szombat 13:00 1200,-Ft
7. vasárnap 14:00
Hupikék törpikék – Az
elveszett falu 2D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 87 perc
...
4 – 5. csütörtök–péntek, 7 –
10. vasárnap-szerda 16:00
1200,-Ft
6. szombat 16:30
Testről és lélekről
Színes, magyar film
Hossz: 116 perc
...
4 – 5. csütörtök–péntek, 7 –
10. vasárnap-szerda 18:00
1200,-Ft
6. szombat 18:30
Hogyan legyél latin szerető
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
...
4 – 5. csütörtök–péntek, 7 –
10. vasárnap-szerda 20:00
1400,-Ft
6. szombat 20:30
A galaxis őrzői 2. 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció/kaland/sci-fi
Hossz: 135 perc .

mégsem gondoltak az országos döntőn való részvételre,
mégis sikerült. Budapesten
is előzetesen arra számítottak, hogy talán a nagyon
erős mezőny első felében
végezhetnek. Ehhez képest
majdnem megnyerték a kemény próbát jelentő versengést. Baleset, katasztrófa

szimulációja, gyakorlati-, és
elméleti tudást igénylő megoldásokkal, az ország legjobbjai között. Horváth András szakköri keretekben oktatja az érdeklődőket az iskolában. Most bebizonyosodott, hogy a szakkör magas
szintű, és hasznos tudást ad
az ifjaknak.
(szj)

Házasságkötés
2017.04.10.
Pupos Norbert
és Földi Viktória
2017. 04. 22.
Lamport Gusztáv
és Kovács Ildikó
2017.04.22.
Petrics Tamás
és Tóth Bernadett

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30-40-45-50 Ft/db
Burgonya: 180-200 Ft/kg
Sárgarépa: 200-220 Ft/kg
Gyökér: 680 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
Vöröshagyma: 160 Ft/kg
Újhagyma: 180-200/csomó
Paprika: 680-690 Ft/kg
Paradicsom: 580-680 Ft/kg
Uborka: 399 Ft/kg
Tök: 399 Ft/kg
Alma: 250-280 Ft/kg
Körte: 640 Ft/kg
Földieper: 1580 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 480 Ft/kg
ONLINE ÚJSÁGUNK Szőlő: 1300 Ft/kg
www.tapolcaiujsag.hu Citrom: 650 Ft/kg

