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Fesztivál a tó partján
TAVASZ    Kellemes zsongás a víznél zenével, borral és vásárral

A pénteki kellemetlen hi-
deg idő sem akadályozta 
meg, hogy immár tizen-
egyedik alkalommal meg-
kezdődjön a Tapolca Ta-
vasz fesztivál.

A programok a FrimFram 
Duo produkciójával kezdőd-
tek pénteken este egyfajta 
ráhangolásként, majd má-
snap folytatódtak a Malom-
tó partján a fesztivál ese-
ményei, amely délutánra a 
napsütéssel a tavaszi hangu-
latot is meghozta. A nép-
művészeti és kézműves sé-
tány, valamint a fanyüvő 
családi játékpark egész na-
pos programként várták a 
vendégeket, míg a színpa-
don kora délutántól érkeztek 
a fellépők. Először Farkas 
Mihály gitárműsora, majd 
Tibi bohóc gyermekeknek 
szóló produkciója – a kettő 
között kézműves foglalko-
zás is zajlott – kötötte le a 
közönség figyelmét, illetve a 
Scast Trió mutatkozott be. A 
rendezvénysorozatot Dobó 
Zoltán polgármester nyitotta 
meg, s kívánt kellemes ki-

kapcsolódást a fél hat körül-
re már egészen szép lét-
számban megjelent, főként 
helybeliekből álló publi-
kumnak. A szombati napon 
még két koncert szerepelt a 
műsorban, a Creative Sound 
System, illetve a Mongoose 
Limit. Vasárnap délelőtt csa-
ládi ügyességi játékok kez-
dődtek, a délutáni progra-

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

zás, a Hobby zenekar, és a 
Blackjack Duo retro Party 
szerepelt a kínálatban. Ezen 
kívül légvárak, kalandpark, 
városnéző kis vonat, kosár-
hinta, póni lovaglás, vala-
mint a Déli Városkapu Park-
ban a Horváth Vidámpark 
szolgáltatásai biztosította a 
kikapcsolódás lehetőségét a 
hosszú hétvégén.             (szj)

Csak egy nagy suhanás

A bor körül forgott a világ

Nemzetközi kerékpárver-
seny miatt ideiglenes forga-
lomkorlátozás volt érvény-
ben egy rövid ideig Tapolcán 
kedden. A Carpathian Couri-
ers Race nemzetközi kerék-
párverseny résztvevői hatal-
mas rendőri biztosítás mel-
lett, motoros felvezetéssel 
érkeztek be Tapolcára a Ha-
lápi úton, majd a körforga-
lomból a Juhász Gyula utcát 
érintve a Kossuth Lajos ut-

cán keresztül érték el a 
Veszprém felé vezető útsza-
kaszt. Az egész jelenség egy 
óriási suhanás érzetét kel-
tette a külső szemlélőben, 
ahol fantasztikus sebesség-
gel haladó biciklisek népes 
csoportja, megszámlálhatat-
lan számú motorkerékpár és 
szervizautó kíséretében 
egyik dimenzióból a másik-
ba léptek. Pár pillanat jutott 
csak a nézelődőknek.     (szj)

Vasárnap színes prog-
ram, estig tartó jó han-
gulat zárta a huszonötö-
dik alkalommal megren-
dezett Szent György-he-
gyi napokat.   

A múlt kedden megnyitott 
rendezvénysorozat többek 
között zarándokútra csábí-
totta a jelentkezőket, csütör-
tökön ínyenc randevú szere-
pelt a programban, pénteken 
boros konferenciát tartottak, 
szombaton pedig hagyomá-
nyosan a borutak (Rapos-
káról a Szent Mihály Borút, 
Kisapátiból a Bazaltorgona 
Borút, Hegymagasról a 
Szent György Borút) bejárá-
sa volt a fő attrakció. A va-
sárnapi felvonulás a 9 órai 
gyülekező után indult a 
hegymagasi kultúrháztól a 

Lengyel kápolnához, ahol 
szabadtéri szentmise, ünne-
pi műsor várta a résztvevő-
ket. Az idei, negyed évszá-
zados jubileumi rendezvény 
méltó volt a hagyományok-
hoz, az érdeklődés, a progra-

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

Tolvaj(ok) a
fesztiválon

„Elveszett” a tapolcai 
Alsó-tó partján egy fe-
kete bőr hátizsák, 
swarovskival kirakott 
fekete bőr pénztárcá-
val, okiratokkal, tele-
fontöltővel, ezüstszí-
nű neszesszerrel, pá-
vatoll mintás határ-
időnaplóval, lakás-
kulccsal – írja elkese-
redésében a közös-
ségi oldalon a tapol-
cai iparművész hölgy, 
aki a tavaszi feszti-
válon saját termékeit 
mutatta be, s kínálta 
eladásra. Ám járt ott 
olyan is, akit nem az 
iparművészet, és nem 
is a fesztivál program-, 
illetve szolgáltatáskí-
nálata érdekelt. Sötét 
szándékkal érkezett, 
s lopta el egy tehetsé-
ges, szorgalmas fia-
taltól az általa megte-
remtett értékeket. 
Amiért keményen 
megdolgozott. Felhá-
borító, elkeserítő, de 
napjainkban sajnos 
iparággá nőtte ki ma-
gát a tolvajlás.

          Szijártó János

Hatalamas sebességgel érkeztek, s távoztak     Fotó: szj.

A festői szépségű Malom-tó sokakat kicsalt a hétvégi programokra              Fotó: szj.

A Szent György-hegyi napok zárásaként a résztvevők 
felvonultak a hegyre, ahol estig tartó programok biz-
tosították a jó hangulatot                           Fotó: Szijártó J.



A Tapolcai Városszépítő Egye-
sület Batsányi Emlékbizottsá-
ga, a VOKE Batsányi János 
Művelődési és Oktatási Köz-
pont, a Batsányi János nevét 
viselő intézmények és Tapolca 
Város Önkormányzata idén is 
megrendezi a Batsányi Emlék-
napokat.
A program: Május 9. (kedd) 
14.30 óra - Emlékséta, koszo-
rúk elhelyezése és tisztelgés a 
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Batsányi-napok kezdődnek
Batsányi emlékhelyeknél 
(Iskolamúzeum. Pantheon fal, 
Gabriella szobor, Batsányi Já-
nos szobra, szülőház)
Május 12. (péntek) 9.30 óra - 
Megemlékezés a költő mell-
szobránál. 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.

Művér és sikoly a csarnokban
A közelmúltban rendezte 
a 46. Felmenő rendszerű 
elsősegélynyújtó verseny 
Tapolca területi fordulóját 
a Magyar Vöröskereszt, 
az Országos Mentőszol-
gálat közreműködésével, 
a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban.

Öt csapat, több kategóriában 
mérte össze tudását Ajkáról, 
Tapolcáról, és Tüskevárról 
négy kárhelyen zajló szimu-
lációs gyakorlatok során, il-
letve egy elméleti totó kitöl-
tésében. Az állomásokon, 
forgórendszerben minden 
csapat találkozhatott a bea-
vatott szereplők „előadásá-
ban" művérrel szemléltetett 
vénás vérzéssel, ájult járóke-
lővel, üvöltő alkartöröttel, 
ijedt fejsérülttel, rosszullét-
tel küzdő cukorbeteggel, ve-
le együtt pedig kétségbe-
esetten hisztériázó barátnő-
vel. A szituációkat, valamint 
a benne szereplő sérülteket 
legjobb tudásuk alapján ke-

Újraélesztési gyakorlat az elsősegélynyújtó versenyen                           Fotó: Májer Edit

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Május 8. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Május 15. 14.00-16.00
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zelték, illetve látták el a diá-
kok, a Tapolcai Mentőállo-
más dolgozói pedig egy elő-
re meghatározott szempont-
rendszer alapján értékelték 
őket. Az eredményhirdetés-
nél szóban is kitértek a csa-
patok gyakori hibáira, hiá-
nyosságaira. 
A helyiek közül gyermek ka-
tegóriában első a Nagybol-

dogasszony Római Katoli-
kus Általános Iskola csapa-
ta, második a Szász Márton 
Általános Iskola csapata, 
ifjúsági kategóriában első a 
Batsányi János Gimnázium 
és Kollégium csapata, fel-
nőtt kategóriában pedig első 
a Széchenyi István Baptista 
Középiskola csapata. Az el-
ső helyezettek tovább jutot-

tak a májusi, devecseri me-
gyei döntőbe.
Fekete Istvánné, a Magyar 
Vöröskereszt Veszprém me-
gyei elsősegély-nyújtási 
koordinátora kiemelte, hogy 
a verseny egyik fő célja, mi-
nél fiatalabb korban megis-
mertetni a gyerekekkel a tár-
sadalmi segítségnyújtást és 
annak fontosságát.         (me)

Esti nagybevásárlás a piacon
Több mint kétszázan láto-
gattak el április végén, a 
„HU11-0012- A1-2013 Egész-
séges Tapolca, Egészség 
Gazdaság" projekt utolsó, 
Piac és Vásárcsarnokba 
szervezett programjára, az 
esti nagybevásárlásra.
Év elején a helyiek és kör-
nyékbeliek körében közzé-
tett kérdőív válaszaira ala-
pozva döntöttek úgy a szer-
vezők, hogy a péntek este 
mutatkozik a legalkalma-

sabbnak egy új piaci nyitva 
tartás kipróbálására. Az üz-
letek mellett, a „megszo-
kott" piaci árusokon kívül a 
távolabbról, például Veszp-
rémből, vagy Várpalotáról 
érkezettek is kínálták porté-
kájukat, kivételesen hely-
pénz nélkül.
A megkérdezett turisták és 
helyi nézelődők pozitívan 
fogadták a kezdeményezést 
és reménykednek a folyta-
tásban.                             (me)

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, megismer-
kedhetnek az itt tanító taná-
rokkal, tanácsot kérhetnek a 
gyerekek jövőbeni zenei ta-
nulmányaival kapcsolatban.
A zeneiskola május 26-án 

pénteken tartja az előképzős 
és hangszeres felvételit a 
2017/2018-as tanévre szin-
tén az intézményben (Ta-
polca, Deák F. u. 16.).
Választható hangszerek: fu-
rulya, fuvola, oboa, klarinét, 
szaxofon, fagott, trombita, 
kürt, tenorkürt, harsona, tu-
ba, ütő, hegedű, cselló, bő-
gő, gitár, magánének, zon-
gora. Fontos tudnivaló, 
hogy a felvételire minden je-
lentkezőnek egy népdallal, 
vagy egy gyermekdallal kell 
készülni!Esti bevásálárás a piacon. Van rá igény            Fotó: me.

Zeneiskolai nyílt nap és felvételi

Az érdeklődők megismerkedhetnek a tanárokkal is  

Fotó: szj.

http://www.tapolca.hu


Tapolcai összefogás
NYEREMÉNY  Négyszázezer forint városszépítésre, kuponokból
A Tesco áruházlánc, a ta-
polcai önkormányzat, a 
pályázatot benyújtó helyi 
városszépítő egyesület 
nőklubja és legfőképpen 
a jó szándékú vásárlók 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
eredményeként tapolcai 
győzelem született a 400 
ezer forint nyereménnyel 
járó “teszkós” kupongyűj-
tő versenyben.

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetést a tapolcai nagyáru-
házban tartották a múlt pén-
teken. Amint arról lapunk 
már hírt adott, a Varga Ká-
rolyné Edit vezette nőklub is 
elindult a „Tesco-Gyerme-
keink Jövéjéért” elnevezésű  
pályázatán és bejutott azon 
civil szervezetek közé, ame-
lyek részt vehettek a keszt-
helyi, tapolcai és sümegi 
áruházakban zajló program-
ban. Az elmúlt két hónapban 
a vásárlók a pénztáraknál 
kuponokat kaptak, melyek-

kel értékes pontokhoz segít-
hették hozzá az általuk pre-
ferált pályázót.  A három 
helyszínen leadott kuponok 
száma alapján végül a tapol-
cai pályázat nyert, összes-

ségében több, mint 15 ezer 
szavazattal támogatták a vá-
sárlók a tapolcai nőklub cél-
jait. Szabadi Ildikó a tapol-
cai áruház üzletvezetője la-
punknak elmondta, áruhá-

zuk országosan 61 körzetet 
jelölt ki, minden körzetben 
három pályázó szervezet in-
dulhatott el a versenyben és 
minden körzetben egy prog-
ram vihette el a nyereményt. 
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Balról, Varga Károlyné Edit klubvezető és  Lévai József alpolgármester  Szabadi 
Ildikótól a helyi  Tesco üzletvezetőjétől vehették át a nyereményt        Fotó: Töreky L.

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 kör-
nyékbeli településekkel 
nincs ilyen megállapodá-
sunk. Pedig az említett mó-
don kikötött ebeket jellem-
zően a város határain kí-
vülről szállítják ide - tudtuk 
meg Ulrike Vollnertól.
- Az egyértelműen szabály-
sértés, ha valaki másra terhe-
li rá kutyáját, főleg úgy, 

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

Ulrike Vollner: Nem veszély-
telen befogni a harcias kutyá-
kat és még költséges is

nak kellene ellenőrizni a 
közigazgatási határainkon 
belüli ebtartás szabályossá-
gát, beleértve a chip-ek meg-
létét. Ha ez mindenhol sza-
bályosan működne, akkor az 
ilyen problémák sokkal rit-
kábban 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 ér-
kezik ide. Pillanatnyilag 
százharminc fölötti az álla-
tok létszáma, csak az idén 
húsz gazdátlan, chip nélküli 
ebet fogadtak be. Ez pedig 
költség, hiszen a járműhasz-
nálat, majd az oltás és a chip-
pel való ellátás, ivartalanítás 
pénzbe kerül. Éppen ezért a 
tapolcai mintára a vonzás-
körzet településeitől szíve-
sen fogadnának némi műkö-
dési támogatást. Mert nekik 
alapvetően nem hatósági fe-
ladatuk a gazdátlan ebek be-
szállítása, a munkát mind-
ketten önkéntesként végzik. 
Abból gazdálkodnak, amit 

mmár nem először fordul Ielő, hogy ismeretlenek 
kutyát kötnek ki az Assisi 
Szent Ferenc Állatmenhely 
kapujához. Az elmúlt vasár-
nap is ez történt, egy na-
gyobb testű, harcias, chip 
nélküli ebet láncoltak a be-
járathoz. Erről Ulrike Voll-
ner és Trümperné Bogdán 
Mariann tájékoztatta lapun-
kat a napokban.
Az állatmenhely és az azt 
működtető, támogató alapít-
vány vezetői, aktivistái arról 
számoltak be, hogy sajnos 
több alkalommal jártak már 
így. Ilyenkor a hátsó kapun 
tudnak bejutni, és belülről 
próbálják valamilyen mó-
don a kikötött kutyát el-
kapni. Ha szelídebb, és elfo-
gadja az étket, akkor sze-
rencséjük van, ha harcias, és 
támad – mint a legutóbbi – 
akkor már nehezebb a dol-
guk. - Nincs altatólövedékes 
puskánk, se más eszközünk, 
ilyen esetre, segítséget az ál-
latorvostól, illetve a rendőr-
ségtől kérhetünk. A város-
ban működő kamerarend-
szer egyik kamerája egyéb-
ként figyeli a kaput, de az a 
gond, hogy a mostani 
esetnél nem látszott a 
cselekmény a belógó ágak 

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 se-
gíteni az állatokon, de ren-
geteg 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, el-
szállítási díjat viszont so-
kallta. Pedig ebből adott 
esetben még a veszettség el-
leni oltást és a chipelést, 
ivartalanítást is biztosítani 
kell. Ha Tapolcán történik 
hasonló eset, azt a gyepmes-
teri szerződés szerint, külön 
térítés nélkül megoldják, be-
leértve az elhullott állatok 
összegyűjtését is. A meg-
nyugtató, hosszú távú meg-
oldás egyszerűen kivitelez-
hető lenne, csupán a vonat-
kozó szabályzókat kellene 
betartani az érintetteknek, 
legyen szó bármely állam-
polgárról, vagy éppen ön-
kormányzatról, polgármes-
teri hivatalról.                  (szj)

A Tesco „Ön választ, mi se-
gítünk” felhívása 2016 óta 
országszerte támogat külön-
böző helyi kezdeményezé-
seket, legyen szó a lakó-
környezet szebbé tételéről, 
fiataloknak szóló oktatásról, 
vagy hátrányos helyzetű em-
berek 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 együttmű-
ködni külső szereplőkkel is.    
A nőklub nyertes programja 
a „Nagyszülők és Unokák” 
címet viselte és azt tűzte ki 
célul, hogy az áruház kör-
nyékén lévő buszmegállók 
környékét fák és cserjék ül-
tetésével tegyék szebbé. 
Mindezt felnőttek és  gyer-
mekek aktív részvételével és 
az áruház dolgozóinak segít-
ségével. A program része 
még a Bárdos Lajos iskola 
környékén elpusztult fenyő-
fák pótlása, az iskolai játszó-
tér elemeinek bővítése, illet-
ve szelektív szemétgyűjtők 
kihelyezése is. A nyereményt 
az országos program lezárá-
sa után vehetik át.             (tl)
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Sok résztvevő a borutakon

Marton József képviselő, korábbi hegybíró  által veze-
tett csoport  első állomása Ughy Jenő pincéje volt, 
ahol 2016-os  díjnyertes borokat kóstolhattak a részt-
vevők.  Ez a társaság később a Marton, Gilvesy, Bok-
say és Török pincéknél kóstolt                   Fotó: Töreky L.

A Szent György-hegyi Napok 
borútjainak töretlen népszerű-
ségét a szombat igazolta. A 
több száz résztvevő, mintegy 
két tucatnyi pincét látogatott 
meg a Hegymagasról, Rapos-
káról és Kisapátiból induló 
hegyjáró, borkóstoló túrán.
Az időjárás a borús előrejelzé-
sekkel szemben végül kedve-
zett a rendezvényeknek, gyak-
ran előbújó, majd eltűnő nap, 
mérsékelten szeles idő, vi-
szonylag 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 hagyomá-
nyosan két csoportot indított, 
értelemszerűen két útvonalon, 
ezúttal Marton József és Varga 
József vezetésével. A csoportok 
a kultúrháztól indultak, a meg-
látogatott pincék között éppen 
úgy szerepeltek kis családi pin-
cék, mint nagyobb területeken 
gazdálkodó ismert borászok 
pincészetei. A három helyszín-
ről indult, több órás borút végül 
Kiss István pincéjénél ért össze, 
ahol közös ebédre nyílt lehető-
sége az út során mámoros 
jókedvre szert tett társaságok-
nak.                                      (tl)

Huszonöt éves a hegy ünnepe
Huszonöt éve rendezik meg 
töretlen lelkesedéssel a 
Szent György-hegyi Napo-
kat a hegyközség és az 
érintett települések önkor-
mányzatai, munkatársai.

A rendezvényhez kötődő, idei 
szőlészeti-borászati szakmai 
konferencia ezért részben a 
múltra való emlékezésről, a 
rendezvény létrejöttében és 
működtetésében érdemeket 
szerzett szakmabeliek, szerve-
zők és  partnerek megbecsülé-
séről szólt. A csúcspontot azon-
ban most is az aranyérmes bo-
rok kóstolója jelentette a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pontban múlt pénteken. A kon-
ferenciára érkező szakmabeli-
eket és családtagjaikat Knol-
majer Ferenc a Szent György-

hegy Hegyközség elnöke kö-
szöntötte.  Az elnök felidézte 
azt a negyed évszázada elindult  
munkát, amely a Szent György-
hegyi Napok létrehozásának 
ötletétől, a mai napig életben 
tartja a hegy, a helyi  borász 
szakma és  gasztronómia ünne-
pét. Dobó Zoltán polgármester 
szintén méltatta a szervezők 
munkáját, amely 25 éve minő-
ségi tartalommal képes megtöl-
teni az eseményt. A konferencia 
témáját, előadását ezúttal Var-
ga Máté, a Varga Pincészet Kft. 
szőlésze hozta. A fiatal szakem-
ber egy hazánkban is megje-
lent, idegen-honos, a helyi sző-
lőket is fenyegető veszélyre, a 
pettyes, vagy foltos-szárnyú 
muslica kártételére, az ellene 
való védekezés fontosságára 
hívta fel a figyelmet. A jubile-

um alkalmából emlékéremmel 
jutalmazták a Szent György-
hegyi Napok szervezésében, 
életben tartásában fontos sze-
mélyeket, ismert és sikeres bo-
rászokat, jelenlegi és korábbi 
polgármestereket, tisztviselő-
ket, szakmai intézmények ve-
zetőit.

Különdíjakkal fejezték ki meg-
becsülésüket az általuk lege-
redményesebbnek tartott borá-
szok irányába a Szent György-
hegyi falvak polgármesterei és 
több tapolcai, illetve környék-
beli vállalkozás is. A Szent 
György-hegyi borok versenyé-
nek ünnepélyes eredményhir-
detését megelőzően Kulka Gá-

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

bor borász fogalmazott meg 
gondolatokat az idei felhozatal-
ról.  Elmondta,  125 bor neve-
zett a versenyre, (a nagy szám-
ban megjelenő olaszrizling 
mellett, mintegy 14  különböző 
fajta), közülük 40 kapott nagy-
arany-, illetve arany érmet, ami 
kiváló eredménynek számít.  
Az elismert borász szakember 
hangsúlyozta, nem a jószívű 
borbírálat hozta ezt az ered-
ményt, hanem szakmai szem-
pontból kifejezetten jó minő-
ségű borokkal érkeztek a ver-
senyre a termelők.                (tl)

A borverseny legmagasabb 
pontszámát Nyári Ödön ké-
sői olaszrizlingje kapta idén
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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 Rendez-
vénycsarnokban.

Kilencvenkettő versenyző 
mérte össze erejét és tudását 
a hétvégén, három tatamin, 
több mint háromszáz küzde-
lemben. A helyieken és kör-
nyékbelieken kívül jöttek 
távolabbról is szép számban, 
például Veresegyházról, 
Esztergomból, Ajkáról, 
Gyarmatról. Óvodásoktól, 
felnőttekig mindkét nemben 
érkeztek nevezők, a szerve-
zők pedig kiemelték, nagyon 
örülnek, hogy a résztvevők 
mintegy negyven százaléka 
nő. A versenyt Fazeas Ta-
más (6 dan) nyitotta meg, a 
nevezést, és a mérlegelést 
követően a verseny pedig a 
Magyar Judo szabályai sze-
rint zajlott, hat bíróval, sé-
rülések nélkül.
A csapatverseny győztese a 
Simon Judo Önvédelem 
Szabadidő és Diáksport 
Egyesület (206 pont), máso-

dik (VEJSE) a Veszprém (87 
pont), harmadik a Dózsa Jó-
zsef Judo Club Gyarmat (76 
pont), negyedik a Veresi 
Küzdősport Egyesület Ve-
resegyháza (61 pont), ötödik 
a Fazekas Tamás Judo Club 
Ajka (44 pont), hatodik a Pá-
pa Judo Club (15 pont), he-
tedik a ZR Team Farkasok (7 

pont). Simon Mihály (6 dan), 
a szervező egyesület elnöke 
kifejtette, hogy a felnőttek-
nek ez a verseny egy kiváló 
felkészülési-, a gyerekek-
nek pedig egy tapasztalat-
szerzési lehetőség, hogy 
megélhessék, milyen nyer-
ni, vagy veszíteni. Tervei 
közt szerepel ősszel a foly-

tatás, és reméli, hogy ha a 
Magyar Judo Szövetség jó-
váhagyja, akkor a verseny 
bekerülhet az éves naptárba, 
és mint évenkénti Magyar 
Bajnokság kerülhet megren-
dezésre. Az egyesület Ta-
polcán három iskolában és 
egy óvodában foglalkozik a 
gyerekekkel.                (me)

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

- Az alsós fiú kategóriában 
indult harminckét csapatból 
az első helyet, azaz az or-
szágos bajnoki címet sike-
rült megszereznie a Bodó 
Boglárka, Horváth Barna-
bás, Kötéljártó Áron, Tóth 
Csongor alkotta Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-

n VÍVÁS - Múlt hó-
nap elején, a Plovdivi 
junior világbajnoksá-
gon bronzérmet nyert 
férfi párbajtőr egyéni 
versenyen a Tapolcáról 
indult Siklósi Gergő 
(edző: Dancsházy-Nagy 
Tamás, válogatott edző: 
Eitner Kinga). Csapat-
ban szintén a bronzér-
met sikerült elhozni, ez-
zel pedig ötödik junior 
világbajnoki érmét sze-
rezte meg.                (me)

n TENISZ - A tavasz 
beköszöntével beindul 
az élet a Városi Sport- 
és Szabadidő Centrum 
felújított teniszpályáin. 
A futball pálya mögött 
négy salakos, két asz-
faltos pálya díjmente-
sen várja az érdeklődő-
ket. A Tapolca Városi 
Sportegyesület labdarú-
gó, valamint kézilabda 
szakosztályai mellett a 
tenisz szakosztály is 
várja a csatlakozni vá-
gyókat.                     (me)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szombaton 
mintegy húsz km-es tú-
rát szervez, minden ér-
deklődő számára a Le-
senceistvánd - Puszta-
mezői - szőlőhegy-Za-
laszántó útvonalon. Ta-
lálkozó a tapolcai autó-
busz-pályaudvaron má-
jus 6-án, reggel 7.25-
kor, a busz 7.35-kor in-
dul. Az utazási költség 
teljes áron a hazaúttal 
együtt 1180 Ft.        (me)

kola csapatának. Paréj Jó-
zsef edző értékelése alapján 
végig nagy küzdelem folyt a 
debreceni csapattal, az utol-
só fordulót mind a két csapat 
22-22 ponttal kezdte meg. A 
rivális csapat 2,5:1,5 arány-
ban győzött, a tapolcaiak vi-
szont 3:1 arányban nyertek, 
így ők lettek 0,5 pont előny-
nyel a bajnokok. Tóth 
Csongor 7 ponttal a II. táb-
lán, míg Horváth Barnabás 8 
ponttal a IV. táblán lett táb-
ladíjas.                             (me)

Felhívás: „Kerekezz velünk!”
Az idei évre tíz kerékpár-
túrát hirdetett a tapolcai 
Egészségfejlesztési Iroda, 
Kerekezz velünk! címen, eb-
ből a múlt hónapi, bemele-
gítő túra volt az első állo-
más. A családias hangulatú 
kerékpározáson idősebbek 
és fiatalabbak, férfiak és nők 
is kitekertek Tapolcáról Di-
szelbe, majd vissza. Fábián 
Katától, az EFI munkatársá-
tól megtudtuk, hogy a tava-

lyi évben birtokukba került 
négy női, illetve férfi felnőtt 
kerékpár, melyet bárki in-
gyen kölcsönkérhet az álta-
luk szervezett túrákra, ha 
nem rendelkezik kerékpár-
ral, vagy nem az előírások-
nak megfelelően felszerelt 
kerékpárral. Ezzel a minden 
korosztály körében közked-
velt, egészséges mozgásfor-
mát szeretnék népszerűsí-
teni.                               (me)

A múlt hónapban szervezték 
a DSE IV. korcsoportos lány 
kézilabda körzeti diákolim-
piát a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban. A Ta-

polcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola szoros küzdelem-
ben maradt alul a bada-
csonytomaji Tatay Sándor 
Általános Iskola csapata el-
len, 19:16 arányban.       (me)

Kézilabda - DSE

Rövid hírek
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Több, mint háromszáz közdelem zajlott le 92 résztvevővel egy nap alatt. A verseny 
kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtott a gyerekeknek              Fotó: Májer Edit

Országos bajnokok (balról) Horváth Barnabás, Tóth 
Csongor,  Kötéljártó Áron és Bodó Boglárka     

A családias hangulatú kerékpártúra résztvevői  Fotó: Efi 

Hirdetés

Fotó: Bodóné Szilvia



A legjobbak között
VERSENY  A második helyen végeztek az országos döntőben
A tavalyihoz hasonlóan 
idén is megrendezték az 
ifjúsági katasztrófavédel-
mi vetélkedőt, amelynek 
helyi fordulóját a Tapolcai 
Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézményé-
ben bonyolították le, majd 
a veszprémi megyei ver-
seny, utána Budapesten 
az országos következett, 
végig tapolcai részvétellel.

A kemény kihívást jelentő 
megmérettetésben az általá-
nos iskolák között a Tapol-
cai Bárdos Lajos Általános 
Iskola Kazinczy Ferenc Tag-
intézmény csapata (tagjai: 
Dér Bálint, Horváth Csaba, 
Illés Ádám és Papp Bence, 
felkészítő pedagógus: Hor-
váthné Dér Erzsébet)  bizo-
nyult a legjobbnak. Ezután a 
megyei verseny következett, 
ahonnan szintén elsőként ju-
tott tovább a kazinczys 
együttes az országos dön-
tőbe. A legjobbak között is 
kiemelkedő eredményt értek 
el Budapesten, ahol közel 
maximum ponttal a második 

helyen végeztek. A fiúkkal 
és segítőjükkel, Horváth 
András tűzoltó alezredessel 
a Tapolcai Újság szerkesz-
tőségében találkoztunk a ha-
zaérkezés után. Amint a fiúk 
elmondták, már harmadik 
alkalommal vettek részt a 
megyei döntőn. Azt tudták, 
hogy elméletben erősek, de 

mégsem gondoltak az orszá-
gos döntőn való részvételre, 
mégis sikerült. Budapesten 
is előzetesen arra számí-
tottak, hogy talán a nagyon 
erős mezőny első felében 
végezhetnek. Ehhez képest 
majdnem megnyerték a ke-
mény próbát jelentő versen-
gést. Baleset, katasztrófa 

szimulációja, gyakorlati-, és 
elméleti tudást igénylő meg-
oldásokkal, az ország leg-
jobbjai között. Horváth And-
rás szakköri keretekben ok-
tatja az érdeklődőket az is-
kolában. Most bebizonyoso-
dott, hogy a szakkör magas 
szintű, és hasznos tudást ad 
az ifjaknak.                    (szj) 

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

n ELFOGÁS - A Tapol-
cai Rendőrkapitányság jár-
őrei 2017. május 2-án délu-
tán Tapolca belterületén iga-
zoltatták P. László tolnai la-
kost. Az intézkedés során a 
rendőrök megállapították, 
hogy a férfival szemben a 
Körmendi Járásbíróság kö-
rözést bocsátott ki és elfo-
gását rendelte el lopás vét-
ség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt. A férfit 
a rendőrök előállították a Ta-
polcai Rendőrkapitányság-
ra, majd őrizetbe vétele mi-
att a Veszprém Megyei Ren-
dőr-főkapitányság fogdájá-
ba szállították - tájékoztatta 
lapunkat Nagy Judit mege-
lőzési főelőadó

n TELEFONOS CSA-
LÓK - Az elmúlt időszak-
ban Tapolcán és a környező 
településeken ismét elsza-
porodtak a telefonon elköve-
tett csalások. A tettesek leg-
többször mobiltelefon szol-
gáltató képviselőjeként hív-
ják fel áldozataikat, akiket 
egy állítólagos nyeremény-
ről értesítenek. A nyeremény 
átvételének feltételeként 
szabják, hogy a telefonon 
kapott utasításoknak megfe-
lelően, egy ATM-nél, tele-
fonfeltöltést kell végrehaj-
tani egy meghatározott 
számra. A kért feltöltések 
összege 5.000 forinttól akár 
200.000 forintig is terjed-
het.Általában biztosítják a 
sértetteket, hogy a megadott 
számra feltöltött összeg, a 
nyereménnyel együtt, né-
hány perc múlva megjelenik 
a bankszámlájukon. A meg-
csillogtatott 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 meg-
állapították, hogy a 47 éves 
vezetőt a Tapolcai Járásbí-
róság a járművezetéstől jog-
erősen eltiltotta. A rendőrök 
a férfit előállították a Ta-
polcai Rendőrkapitányságra 
és vele szemben – őrizetbe 
vétele mellett –  szabálysér-
tés elkövetése miatt eljárást 
indítottak.
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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.

Házasságkötés

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
Szőlő: 1300 Ft/kg
Citrom: 650 Ft/kg

Rendőrségi hírek

ONLINE ÚJSÁGUNK
www.tapolcaiujsag.hu 

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

Bíróság elé állítás kezde-
ményezésével zárták a ta-
polcai rendőrök a lopás mi-
att indított nyomozást. Egy 
29 éves csabrendeki férfi 
és 35 éves élettársa 2017. 
március 31-én a déli órák-
ban egy tapolcai hipermar-
ketből ruhaneműket, kü-
lönböző kozmetikai termé-
keket és egy női táskát pró-
báltak eltulajdonítani több 
mint 50 ezer forint érték-
ben. A pénztártól való tá-
vozásuk után az üzlet biz-
tonsági őre ellenőrizte a 
kasszánál kapott blokkju-
kat, így kiderült, hogy a két 
csabrendeki lakos bevásár-
lókocsijában van egy sza-
tyor, melybe a kifizetetlen 
termékeket rakták. A kiér-
kező járőrök a párt elfog-
ták, a büntetőeljárást azóta 
befejezték, az ügy iratait az 
ügyészségnek átadták. 

Lopni akartak Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
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 .   
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