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A tárlattal indítottak
JUBILEUM   Nyolcvan éve települt Tapolcára az első helyőrség

A teljes hétvégén, szom-
baton és vasárnap is gaz-
dag programmal várja az 
érdeklődőket a Tapolcai 
Hősök Napja, Honvédel-
mi és Rendvédelmi Nap.  
A rendezvénysorozathoz 
szervesen kapcsolódik a 
hétfőn megnyitott Repülő 
képek című kiállítás.

Nyolcvan évvel ezelőtt, 
1937. májusában vette kez-
detét a katonai repülés Ta-
polcán, azaz akkor települt 
ide az első katonai hely-
őrség. A Magyar Királyi 
Honvéd 3. Nehézbombázó-
Repülőezred alakulat pa-
rancsnoksága a mai polgár-
mesteri hivatalban kapott 
helyet, míg a Szombathely-
ről érkező repülőgépek az e 
célra kialakított repülőtéren.  
Ettől kezdve volt Tapolcán 
állandó helyőrség egészen a 
2006-os felszámolásáig. A 
kerek nyolcvan éves jubile-
um alkalmából a város ön-
kormányzata és a Tapolcai 
Honvéd Kulturális Egye-
sület komplex programsoro-
zattal készült, amelynek első 

állomása a Repülő képek cí-
mű kiállítás megnyitója volt. 
A Tamási Áron Művelődési 
Központban látható tárlat 
három szekcióból áll. Az 30-
40-es éves repülő tisztjei és 
altisztjei által viselt egyen-
ruhák, korabeli archív fotók, 
valamint Vincze Ferenc 
amatőr képzőművész repü-
lőgépeket megjelenítő fest-
ményei fogadták a látoga-
tókat. Az érdeklődőket Hor-
váth Gábor, a Tapolcai Hon-
véd Kulturális Egyesület ve-

zetője köszöntötte, majd 
Hangodi László főmuzeoló-
gus elevenítette fel a nyolc-
van esztendővel ezelőtti ese-
ményeket, s mutatta be a ki-
állítás anyagát, s nem utolsó 
sorban a festmények alko-
tóját. Vincze Ferenc Kunhe-
gyesen született. Gyermek-
kora óta szerelmese a repü-
lésnek, s ez vezetett ahhoz, 
hogy jelentkezzen a szolno-
ki Katonai Szakközépisko-
lába repülőgép szerelői 
szakra. Szolgálati éveiben 

közelről ismerte meg a gép-
madarakat, amelyeket aztán 
egy ideje már a vásznon is 
megmutat a közönségnek. 
A Tapolcai Hősök Napja, 
Honvédelmi és Rendvédel-
mi Nap a hétvégén gazdag 
programmal várja az érdek-
lődőket. Horváth Gábor ar-
ról is tájékoztatta lapunkat, 
hogy vasárnap tábori misét 
is tartanak Hősök Napja tisz-
teletére. A misét Földi István 
esperes plébános, tábori lel-
kész celebrálja.               (szj)

Randevú Tapolcával

A katonaélet dalai szóltak

Tapolcáról származó, a vá-
rosból induló sikeres gazda-
sági, közéleti szereplőket hí-
vott meg az önkormányzat 
egy közös beszélgetésre, vá-
rosnézésre. A múlt pénteki 

találkozóra való érkezés a 
városháza meglátogatásával 
kezdődött, ahol Dobó Zoltán 
polgármester fogadta a ven-
dégeket. (Folyt. az 5. oldalon 
„Jól sikerült...”címmel)  (szj)

Két tapolcai és hét ven-
dég daloskör adta elő re-
pertoárját az idei Katona-
dal Fesztiválon. A hagyo-
mányőrző eseménynek 
és az azt követő fogadás-
nak a Tamási áron Műve-
lődési Központ adott ott-
hont szombaton.  

Az esemény fellépőit, ven-
dégeit, a közönséget Barczá-
né Tóth Boglárka, a művelő-
dési intézmény vezetője kö-
szöntötte, majd Lévai József 
alpolgármester, egykori ka-
tonaként is méltatta a ren-
dezvényt. Kiemelte, hogy a 
katonadalok az elmúlt év-
századok alatt nem csak 
gyarapodtak, de nemzeti 
kinccsé is váltak. A megnyi-
tót követően elsőként Kar-
dos Marcell a Nagyboldog-

asszony általános iskola ha-
todikos tanulója adott elő 
egy katonadalokból összeál-
lított szép énekcsokrot, majd  
a házigazda diszeli Csobánc 
Népdalkör, később a zánkai, 
a marcali és a többi vendég 
dalárda műsora csendült fel 
a Tamásiban. A legjobb pro-
dukciókat a közönség taps-
sal és ovációval jutalmazta 

és gyakran együtt is énekelte 
a fellépőkkel. Jövőre Bala-
tonfűzfő veszi át a fesztivál 
vendéglátójának szerepét öt 
évre, ezért a műsorokat kö-
vetően Lévai József és Kócs 
Ida a Csobánc Népdalkör 
vezetője a bokréta felkötésé-
vel jelképesen átadta a sta-
fétabotot Marton Béla fűzfői 
polgármesternek.              (tl)

„Mobilizált”
nemzedék?
Napjaink monitorhoz 
kötött világában külö-
nösen fontos a rend-
szeres mozgás, vala-
kinek a séta, másnak 
a kocogás, a bicikli-
zés, az úszás, bár-
mely lehetőség. Min-
den korosztálynak 
szüksége lenne rá, de 
talán az egészséges 
életmód, az arra irá-
nyuló igény kialakulá-
sa szempontjából a 
gyerekeknél a legfon-
tosabb. Hogy kisza-
kadjanak kicsit az in-
ternet világából, és a 
valóságban tapasztal-
ják  meg a mozgás 
örömét, főként, ha az 
társaságban, baráti 
körben történik. A mi-
nap egy kisebb csa-
pat iskolás lány a ke-
rékpárúton a görkor-
csolyázást gyakorol-
ta. Jó érzés volt látni, 
hogy a maguk örömé-
re kimentek a szabad-
ba. Aztán közelebb 
érve kissé elszomo-
rodtam. Mindegyik 
lány kezében ott fitye-
gett a  mobiltelefon...

          Szijártó János

A vendégek közösen megtekintették a városi strandot 
a múlt pénteki program részeként    Fotó: Szijártó János

Horváth Gábor, Hangodi László és Vincze Ferenc a hétfői kiállítás megnyitóján  a 
Tamási Áron Művelődési Központban                                                 Fotó: Szijártó János

A házigazda Csobánc Népdalkör a színpadon    Fotó: tl.
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Új csarnokot avattak
Új, közel négyszáz négy-
zetméteres raktárcsarno-
kot avatott a Tapolcán 
működő és immár 12 éve 
stabilan munkát adó Rho-
dius Magyarország Kft. a 
napokban.

A fejlesztést, üzemlátoga-
tással egybe kötve Gerald 
Trümper ügyvezető igazga-
tó mutatta be Dobó Zoltán 
polgármesternek, illetve a 
sajtó képviselőinek hétfőn.
Az ügyvezető tájékoztatójá-
ban kifejtette, hogy az új, 
acélszerkezetes csarnokban 
a négyszáz négyzetméteres 
alapterület komoly tárolási 
kapacitásbővülést, mintegy 
250 raklaphelyet eredmé-
nyezett számukra. Most a 
polcrendszert alakítják ki a 
szakemberek, és rövidesen 
teljes mértékben a termelést 
segíti a két épület között ki-
alakított létesítmény. A be-
ruházás 40 millió forintba 
került, a polcrendszer továb-
bi 5 millióba, valamint 10 
millióból újították fel egy 
másik csarnokukat. A meg-
növekedő raktárkapacitás a 
termelés számára biztosít 
újabb teret, ami egyrészt egy 

Fejlesztésre is jut idén pénz

Gerald Trümper ügyvezető igazgató mutatta be Dobó 
Zoltán polgármesternek az új csarnokot           Fotó: szj.

zatnak megfelelően alakult. 
- A szervezet 910 ezer forint 
bevételből gazdálkodott a 
tavalyi évben, melyből mű-
ködésre 852 ezer forintot 
fordított. Az elmúlt évekből 
120, majd 70 ezer forintnyi, 
kötelezettségekkel terhelt 
maradvány összeggel zárta 
az évet, amely még az idei 
évben felhasználásra kerül- 
derült ki a beszámolóból, 
amelyet egyhangúlag elfo-
gadott a testület. A nemzeti 
önkormányzat ezután a bel-
ső ellenőrzésről készült éves 
jelentés tapasztalatait hall-
gatta meg, amelyből kide-
rült, hogy lényegi probléma 
nem merült fel, jogszabály-
sértés nem történt. Gyakor-
latilag kisebb pontosításo-
kon kívül a jelentés rendben 
találta a nemzeti önkor-
mányzat pénzügyeit, pénz-
ügyi kapcsolatait, könyvve-
zetését. Vegyes ügyek között 
tárgyalta a testület a nem-
zetiségi önkormányzat szá-
mítógépes infrastruktúrájá-
nak fejlesztését, melyre  tel-
jes egyetértésben 250 ezer 
forintot különítettek el.     (tl)

Összeült a napokban a 
tapolcai Német Nemzeti 
Önkormányzat a helyi 
polgármesteri hivatal első 
emeleti tanácstermében, 
ahol többek között elfo-
gadták a szervezet pénz-
ügyi beszámolóját.

Az ülést Molnár Attila elnök 
nyitotta meg, aki beszámo-
lójában elmondta, hogy gaz-
dálkodásuk kiegyensúlyo-
zott, pénzügyi, szakmai 
problémáik nem voltak az 
elmúlt időszakban, a költ-
ségvetés pedig az előirány-

Molnár Attila elnök (középen) szerint kiegyensúlyo-
zott a Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodá-
sa Tapolcán                                                      Fotó: Töreky L.

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 29. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Június 5. 14.00-16.00

Tapolcai Nevelésügyért 
kitüntetést adományo-
zott a tapolcai képvise-
lő-testület az idei város-
napi ünnepségen Fodor-
né Csöglei Erika gyógy-
pedagógus - logopédus, 
a Veszprém Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat 
Tapolcai Tagintézmé-
nyének igazgatója ré-
szére, széles körű szak-
mai tevékenysége, áll-
hatatos logopédiai mun-
kája elismeréséül. 1983. 
augusztus 2-án került az 
akkori Nevelési Tanács-
adóba, ahol logopédus- 
gyógypedagógus mun-
kakörben nyert kineve-
zést. Diplomáját 1984-
ben a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Ta-
nárképző Főiskolán sze-
rezte meg oligofrénpe-
dagógia-logopédia sza-
kon. A 80-as, években 
munkáját elsősorban a 
beszédjavítás és a beis-
kolázást segítő előkészí-
tő és korrekciós terüle-
ten végezte. 1997-től 
megbízást kapott az ak-
kori Nevelési Tanácsa-
dó vezetésére, amelyet 
azóta is a kollégák és a 
szülők felé tanúsított 
nagyfokú empátiás oda-
fordulással irányít. Köz-
oktatás vezetői Szak-
vizsgáját a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gaz-
daságtudományi Karán 
szerezte meg 2000. júni-
us 30-án. A Szegedi Tu-
domány Egyetemen a 
Kistérségi tanügyigaz-
gatási szakértői szakon 
2007-ben végzett. Szak-
mai elismertsége túlnőtt 
a város határain, máshol 
is szívesen hagyatkoz-
nak  véleményére.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Fodorné 
Csöglei 
Erika
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új technológia elindítását, 
másrészt további munkahe-
lyeket jelent. Ez a termelő-
zóna közel 200 négyzetmé-
teren ad otthont az újfajta 
technológia befogadására. A 
németországi székhellyel 
rendelkező Rhodius Ma-
gyarország Kft. termékeinek 
fő profilját a huzal és drót-
háló megmunkálásából ké-
szült drótszövet alkotja, 
amely termékpalettájának 
minden egyes elemében fel-
lelhető. Termékeinek döntő 
hányada elsősorban az autó-
ipar, azon belül is a légzsák-
gyártó vállalatok piacának 

szolgálatában áll. A 2016-os 
évben több mint 50 millió le-
gyártott szűrőbetét értékesí-
tésével, a most már 30 éve 
csúcsminőséget produkáló 
tevékenységének köszönhe-
tően, a cég minden légzsák-
gyártó vállalat előtt ismert. 
Tevékenységét tekintve Eu-
rópában egyedülállónak 
mondható. 
Az említett új technológi-
ának köszönhetően a már 
széles körben ismert szűrő-
betétek mellett, a személy-
gépkocsik biztonsági övé-
hez gyártanak fontos alkat-
részeket.                          (szj)

http://www.tapolca.hu


Pályázati lehetőségek
Tapolca tizenhárom pá-
lyázatot nyújtott be, ösz-
szességében közel 4 mil-
liárd forint értékben a Te-
lepülés és Területfejlesz-
tési Operatív Programban 
(TOP) megjelent lehető-
ségek kihasználása érde-
kében. Ez jelenleg az 
egyik legnagyobb volu-
menű forráslehetőség az 
önkormányzatok számá-
ra, ám a pozitív elbírálás a 
megyei önkormányzat tá-
mogatása nélkül elkép-
zelhetetlen.

Arról kérdeztük Fenyvesi 
Zoltánt, hogy milyen esélyei 
vannak a már beadott tapol-
cai pályázatoknak, fejlesz-
tési elképzeléseknek, illetve 
ő miként látja a város pil-
lanatnyi helyzetét, az itt élők 
jövőképét? A Veszprém me-
gyei közgyűlés alelnöke el-
sőként azokat az időnként 
hallható vélekedéseket cá-
folta, amelyek a pályázatok 
politikai alapon történő elbí-
rálásáról szólnak. - A pályá-
zatok először egy szakmai 
szűrőn esnek át, amelybe 
senki nem szólhat bele, itt 
kizárólag az Államkincstár 
pontrendszere alapján dől el 

a folytatás. Ha azt mondom, 
hogy egyes pályázatok ese-
tében kiesett Balatonfüred, 
Pápa, Tapolca, Sümeg, ak-
kor látható, hogy nem politi-
kai alapon születnek dönté-
sek. Ha csak Várpalotát né-
zem, ott a beadott 11 pályá-
zatból öt nyert, a szintén fi-
deszes Balatonalmádinak 
pedig csak kettő pályázata 
kapott támogatást. Tapolca 
várhatóan négy nyertes pá-
lyázatot mondhat magáé-
nak, ez összességében nem 
rossz arány. A TOP-os keret 
felosztása során természete-
sen figyelembe kell venni a 
hátrányos helyzetű térségek 
felzárkózásának segítését, 
és főleg azt, hogy a rendel-
kezésre álló források mindig 
lényegesen kisebbek, mint a 
támogatási igények – fogal-
mazott Fenyvesi Zoltán.
Az alelnök a megyei önkor-
mányzat szerepvállalása 
kapcsán kifejtette, hogy 
minden egyes pályázatot tá-
mogattak, amelyet szakmai-
lag megalapozottnak tartot-
tak. - A döntés azonban nem 
itt születik meg. A folyamat 
úgy néz ki, hogy a megyei 
önkormányzat által felállí-
tott bizottság - amelynek 

csak olyan tagjai lehetnek, 
akiknél az összeférhetetlen-
ség nem áll fenn, azaz nem 
polgármester, nem képvise-
lő érintett településen - fog-
lal állást adott esetben, ami a 
megyei közgyűlés elnökére 
nézve kötelező. A következő 
lépcső a kétfős döntés-elő-
készítő bizottság, amelynek 
a közgyűlés elnökén kívül 
tagja még Oláh Gábor regi-
onális fejlesztési programo-
kért felelős helyettes állam-
titkár. Ha mindketten támo-
gatják az adott pályázatot, 
akkor nyert, ha csak egyi-
kük, akkor már nem.
Amint az már az alelnök tá-
jékoztatójának elején is el-
hangzott, Tapolca várhatóan 
négy nyertes TOP-os pályá-
zatot tudhat magénak. Zöld 
utat kaphat a Batsányi János 
Gimnázium hőszigetelésére, 
épület-felújítására benyúj-
tott pályázat, mintegy 290 
millió forintos értékben. Az 
intézmény fejlesztése kie-
melten fontos az itt élőknek, 
a középiskolás korú gyere-
keknek és szüleiknek, hi-
szen egyértelműen előny a 
helyben való tanulás lehe-
tősége. A szegregációval 
sújtott terület fejlesztéséhez 
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Fenyvesi Zol-
tán, a Veszp-
rém megyei 
közgyűlés alel-
nöke hangsú-
lyozta, hogy a 
pályázatokat 
szakmai ala-
pon bírálják 
el      Fotó: szj.

A természet normál mene-
te emberi tevékenység 
útján megváltoztatható. A 
kertészek például a jól is-
mert oltás technikájával 
képesek elérni, hogy egy 
bizonyos fán akár több 
gyümölcsfajta is megte-
remjen. Van olyan is, mi-
kor a kertész hibázik és a 
fa egyik fele a nemkívá-
natos faj termését hozza, 
míg a másik a célzott átol-
tás gyümölcsét. Na de, 
hogy egy barackfán málna 
teremjen? Hajgató István  
édesanyja tapolcai házá-
nak kertjében fényképezte 
le az elmúlt napokban ezt a 
mellékelt képen is látható 
méretes kajszibarack fa-
törzset. Érdekesség, hogy 
a fa odvából egy hama-
rosan termőre forduló 
málnabokor növekszik 
már egy jó ideje. A tulaj-
donos kezdetben a néhány 

centis oda nem illő nö-
vényt megpróbálta eltávo-
lítani, de az olyan erősen 
gyökeret vert a gazdafá-
ban, hogy azt csak lenyes-
ni lehetett volna. Jogos le-
het a kérdés, hogy miként  
lehetséges ez a jelenség? 
Valamiképpen málnamag 
került a mélyedésbe és ott 
némi tápanyagra lelve, 
gyökeret növesztett és 
most részben korhadékon 
él? Esetleg más a helyes 
megfejtés?  Ki tudja?

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaTöreky László

     újságíró

Zenekari különdíjasok
tapolcai Badison Aegyüttes nyerte az Aj-

kán rendezett Hanghullám 
tehetségkutató verseny ze-
nekari különdíját.
A rockzenét játszó csapat a 
május 14-én rendezett dön-
tőben a hősökre és a legen-
dákra emlékeztette a közön-
séget és a persze a zsűri 
tagjait is. Saját feldolgozás-
ban idézték meg a színpadon 
David Bowei-t, Prince-t, 
Somló Tamást. A fiúk gon-
doskodtak róla, hogy a hall-

gatóság figyelme egy percre 
se lankadjon. Produkciójuk 
magával ragadta a nagyér-
deműt.
A Badisonról Horváth Fe-
renc, az együttes vezetője la-
.punknak elmondta, hogy 
2016 nyarán alakultak egy-
fajta sajátos rock quartett-
ként. Zenéjüket a mai tren-
deknek megfelelően formál-
ják és különleges előadás-
módban prezentálják mind-
azoknak, akik ezt szívesen 
fogadják és hallgatják. 

A Badison 
(balról): Fekete 
István (gitár), 
Horváth 
Ferenc (dob), 
Gácsi István 
(ének), Bella 
András 
(basszus)  

Fotó: Archív

Amint az kiderült, az ajkai 
színpadon sokan fogadták, 
hallgatták őket szívesen. A 
zenekar tagjai: Gácsi István 
(Csicsa) énekel, Fekete Ist-
ván (Pittu) gitározik, Bella 
András (Andriska) basszus-
gitáron játszik, míg Horváth 
Ferenc (Franky) dobol.
Szép gesztusként a Badison 
a különdíjjal megnyert stú-
dióidőt odaajándékozta egy, 
a vetélkedőn szintén szerep-
lő, erdélyi énekesnek, Grán-
csa Ferencnek.                (szj)

KULTÚRSAROK

70 millió forintot kaphat a 
város, továbbá egy szociális 
épület kialakításához, mint-
egy 80 milliót - a beruházás 
az ÉFOÉSZ közreműködé-
sével készülhet majd -, vala-
mint az orvosi ügyelet felújí-
tására közel 20 millió forint 
várható. Egy pályázat eseté-
ben megszületett a döntés, 
három elbírálása viszont 
még folyamatban van.
Fenyvesi Zoltán szólt Tapol-
ca turisztikai lehetőségeiről 
is, amelyet a városvezetés is 
a prioritások között tart szá-
mon. - A gyógyhely-pályá-
zatról jelenleg csak annyit 
tudok, hogy Tapolca esélyes 
annak elnyerésére, ez pedig 
alapvetően lendítené fel az 
idegenforgalmi potenciált a 
városban. Hasonlóan ko-
moly hatást gyakorolna Ta-
polcára a Balatoni kerékpár-
úthoz való közvetlen csatla-

kozás, de lenne lehetőség a 
jelenlegi kerékpárút-hálózat 
bővítésére is. Például a Ta-
polcát Gyulakeszivel össze-
kötő útvonalon, vagy éppen 
a Tapolca és Diszel közötti 
szép kerékpárút folytatása a 
Csobánc és Hajagos hegyek 
mentén egészen Káptalan-
tóti határáig. Ezekre nyilván 
forrásokat kell keresni, ám a 
célok alapján érdemes ebbe 
energiát fektetni - hangsú-
lyozta.
A laktanyai terület ipari célú 
infrastrukturális fejlesztésé-
nek megvalósítását, annak 
több milliárdos nagyság-
rendje miatt csak több lép-
csőben tudja elképzelni az 
alelnök, a tanuszoda-projekt 
kapcsán pedig azt mondta, 
hogy továbbra is aktuális a 
kormány terve, miszerint 
minden járási székhelyen 
építenek egyet.             (szj)



Klímatisztítás ózonnal
EGÉSZSÉG   Évente egyszer érdemes elvégeztetni az eljárást
Az ózon az egyik legerő-
sebb fertőtlenítő és oxi-
dáló anyag, amely haté-
konyabb a klórnál. A mik-
roorganizmusok nem tud-
nak immunitást felépíteni, 
nem úgy, mint az a hagyo-
mányos vegyszerek ese-
tében előfordulhat.

Ez az alapja az ózonos autó-
klíma tisztításnak, amelyről 
Bogdán Vince tapolcai szer-
viztulajdonos tájékoztatta 
lapunkat.
- Az autóklíma tisztítás so-
rán a jármű utasterébe he-
lyezzük a nagyteljesítményű 
ózongenerátort. A gép egy 
átlagos személyautót képes 
15 perc alatt vegyszer nélkül 
fertőtleníteni, visszamaradó 
ózon, vagy káros anyag nél-
kül. A légkondicionáló be-
rendezés megtisztul, az autó 
baktérium, és vírusmentes 
lesz, valamint a kellemetlen 
szagok is eltűnnek. A 15 
perces kezelés megfelelő, ha 
csak a klímatisztítás a cél. 
Ha azonban az utastérben 
kellemetlen szag is van, 
szükséges lehet a 30 perces 

Bogdán Vince: az ózonos tisztítási eljárás hatékony és 
nem igényli a klímaberendezés megbontását   Fotó: szj.

Ellenőrizzük a bringát!
Itt a kerékpárszezon, ren-
getegen ülnek biciklire, 
ám nem árt az óvatosság.

A tapolcai Bringacentrum 
vezetője, Zentai Lajos sze-
rint fokozottan ügyelni kell a 
gumikban lévő nyomásra, 
érdemes azt akár hetente, de 
legalább kéthetente ellenő-
rizni. - A legfontosabb azon-
ban biztonságos megállás. 
Ehhez pedig jól működő fé-
kekre van szükség. A ke-

rékpáron két, egymástól füg-
getlenül működő féknek kell 
lennie. Ez a testi épségünket, 
biztonságunkat szavatolja, 
komolyan kell venni. Ha az 
egyik már nem fog rendesen, 
azonnal javítani szükséges, 
nem szabad várni - mondta a 
szakember, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy a kerekeken 
kötelező a sárga küllőpriz-
ma, elöl a fehér színű lámpa, 
hátul a piros színű, és nem 
utolsó sorban a csengő.   (szj)

Zentai Lajos: A fékek, a gumik ellenőrzése a legfonto-
sabb ilyenkor                                                 Fotó: Szijártó J.

Hirdetés

Minden korábbi ellenőrzés 
hatékonyságát felülírja a 
kormány szerint az év végén 
induló új rendszer, amely 
megállítás nélkül bármilyen 
jármű gazdáját akár 500 
ezer forintos bírsággal sújt-
hatja. Nem a sebességet, az 
autók súlyát méri majd - írja 
a vezess.hu internetes por-
tál. - 2017 végéig várhatóan 
lezárul az objektív bírságo-
lásra alkalmas rendszer tel-
jes körű kiépítése – vála-
szolta a "Vezess" kérdésére 
a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium (NFM) arról az 
új, 89 ellenőrzési pontból 
álló hálózatról, amit tavaly 
október óta építenek or-
szágszerte. A tehergépko-
csik mellett a személyautók 
súlyellenőrzésére is alkal-
mas, és ha szükséges, utób-
biak üzembentartóit is bün-
tető kapuhálózatból 10 
helyszínen már befejezték a 
kivitelezési munkákat, eb-
ből 9 hitelesítését jelenleg is 
végzik. A 89 mérőhelyből 
74 az útdíj-ellenőrzési (UD) 
rendszerhez tartozó kapuk-
ra épül, kettőt VJT-portálra  
(változtatható jelzésképű 
tábla) szerelnek, a maradék 
13 kontrollpontnak pedig 
teljesen új tartószerkezetet 
állítanak az utak fölé.  A jár-
műveket figyelő és azono-
sító kamerákon kívül szen-
zorokat építenek az útbur-
kolatba, valamint felállíta-
nak egy „központi hatósági 
ellenőrző rendszert” is.

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további 
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére 
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS 
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD 
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi 
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft 
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft 
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk,  referenciafilmek készítése, rendezvények, kon-
ferenciák programjának rögzítése, (akár több kamerával is)

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne 
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már 
nem lesz eszköz, amely lejátszaná! 
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek, 
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

eljárás alkalmazása - hang-
súlyozta a szakember. 
Majd hozzá tette, a  klíma-
tisztítás általában fertőtlení-
tő hatású, baktériumölő hab, 
vagy spray segítségével tör-
ténik. - A mi újdonságnak 
számító módszerünkkel nem 
használunk vegyszert a fer-
tőtlenítéshez, csak ózont, 
amit a kezelés végén vissza-
alakítunk oxigénné. Ennél a 
tisztítási eljárásnál ráadásul 
a klímarendszer megbontá-

sára sincs szükség, a bakté-
riumok és gombák elpusztí-
tását az egész autó utasterét 
betöltő nagykoncentrációjú 
ózon végzi. A fertőtlenítés 
vegyszer felhasználása nél-
kül, környezetbarát módon 
történik, így különböző 
anyagokra érzékenyek, al-
lergiások, kisgyermekesek, 
gyengébb immunrendszer-
rel rendelkezők számára kü-
lönösen ajánlott. Nem kell 
tartani a tisztítószerekben 

előforduló olyan anyagok-
tól, melyekről sokszor csak 
évekkel később derül ki ká-
ros hatásuk. A klíma tisztí-
tása során felhasznált ózont 
a gép a folyamat végén 
visszaalakítja oxigénné, így 
a tisztított jármű azonnal 
használatba vehető. Meg-
bízható, rendkívül hatékony 
és gyors módszer az utastér 
és a klímaberendezés együt-
tes tisztítására, melyet leg-
alább évente egyszer java-
solt elvégeztetni - fogalma-
zott a szakember.
Fontos tanácsként még azt is 
elmondta, hogy amikor elér-
tük az úticélt, ne állítsuk le 
azonnal a motort, mert ez ki-
csit „sokkolhatja” az AC 
rendszert. Először kapcsol-
juk ki a klímát járó motor 
mellett, ezt akár már megál-
lás előtt megtehetjük. Ki-
kapcsolás után hagyjuk a 
ventillátort közepes-magas 
sebességen működni. Ez 
megszárítja a párologtatót és 
környékét, így nem tudnak 
elszaporodni a baktériumok, 
és nem lesz kellemetlen szag 
sem a kocsiban.            (szj)
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A kutató diák elismerése

Csank Péter-
né és tanítvá-
nya, az orszá-
gos második 
helyet elérő 
kutató diák, 
Kiricsi Dániel              

        Fotó: szj.

A Kutató Gyerekek Or-
szágos Konferenciáján 
Kiricsi Dániel 2. helyezést 
ért el Térképjelek gyerek-
szemmel című pályamun-
kájával, előadásával.

A Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola Batsányi Já-
nos Magyar – Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Tagintézmé-
nyének 8. osztályos diákját 
Csank Péterné tanárnő ké-
szítette fel, segítette a ko-
moly kutatómunkát igénylő 
dolgozat elkészítésében.
- Nap, mint nap találkozom 
jelekkel, szimbólumokkal. 
Megragadott a téma, ezért 
kezdtem a térképjeleket 
vizsgálni - indokolta a téma-

választást Dániel, aki célul 
tűzte ki a látás, a térképol-
vasás, a térképjelek közötti 
összefüggések feltárását. A 
konferencián a természettu-
dományi szekcióban a kuta-
tásmódszertani elemeket 
tartalmazó előadások között 
mutathatta be pályamunká-
ját a tapolcai fiú, amellyel 
kivívta a zsűri elismerését.
Érdekesség, hogy teszt se-
gítségével végzett kutatása 
tanulságaként azt vonta le, 
hogy a tanulók elsősorban 
nem az iskolában szerzett tu-
dás alapján ismerik, vagy 
nem ismerik a térképjeleket, 
hanem inkább az otthonról 
és az életből hozott informá-
ciók alapján.                    (szj)

Újabb zenei morzsák Jól sikerült 
a randevú
(Folytatás az 1. oldalról)
A  Tapolcáról származó, in-
nen induló sikeres gazdasá-
gi szereplők számára Dobó 
Zoltán polgármester a város-
házán bemutatta a telepü-
lésről készült filmet, s ezzel 
együtt a várost is. A közös 
filmnézés után után a részt-
vevők bemutatkoztak, 
mindannyian szóltak tapol-
cai kötődésükről, illetve ar-
ról is, hogy milyen lehető-
ségeket látnak itt a város fej-
lődése kapcsán. Az ígéretes 
beszélgetés után a Hotel 
Gabriellában ebédeltek a 
vendégek, természetesen ki-
fejezetten tapolcai ételekkel 
kínálták őket. 
A továbbiakban közösen 
megtekintették az Econix 
Kft. tapolcai telephelyét, a 
tavaly átadott, de a teljes 
szezonra idén először meg-
nyitó városi strandot. Itt a 
létesítmény működése, üze-
meltetése kapcsán kaptak 
bőséges tájékoztatót a ven-
dégek. Az egész napos ren-
dezvény a Tamási Áron Mű-
velődési Központban tartott 
fogadással zárult .           (szj)

 négy évtizede Tapolcán Atanító zenetanár hat évvel 
ezelőtt jelentette meg a zenei 
ismereteket népszerűsítő első 
rímes-tanulságos, sok humor-
ral fűszerezett verseit Rím egy-
szerű zenei morzsák címmel a 
hangszerekről, az alapvető ze-
nei ismeretekről, táncokról, 
amelyeket tanítványai számára 
és a maga örömére írt.  A köny-
vet kottaidézetek és Szepesi 
Katalin ötletes, találó rajzai 
színesítik.
A kedvező visszajelzések to-
vábbi versfaragásra bíztatták, 
és két évvel ezelőtt készült el a 
Rímes zenetörténeti morzsák 
című verses könyve, amelyben 
bemutatja a különböző zenei 
korszakokat, stílusirányzato-
kat, műfajokat a legfontosabb 
zeneszerzőkkel és műveikkel, 
számos kottapéldával. 

A most megjelent harmadik kö-
tete a Rímes új zenei morzsák, 
újabb hangszerekről, zeneel-
méletről szól. Ebben a verses-
kötetben a magyar néphagyo-
mányban használt 22 hangszert 
és tíz más érdekes hangszert 
mutat be tanítványai Czintula 
Dóra és Csiszár Katinka kiváló 
rajzaival. 
- A hegedű, cimbalom, ütőgar-
don, tekerőlant és más hangsze-
reket játékosan megverselve is-
merhetjük meg. A népzene 
mindig közel állt hozzám, hi-
szen már több évtizede alapí-
tótagként furulyázom a Veszp-
rém megyei Nyirettyű Népze-
nei Együttesben - mondta mun-
katársunknak Mózner Miklós.
A tíz más érdekes hangszer kö-
zött találhatjuk a kasztanyettát, 
balalajkát, pánsípot. A zeneel-
méleti részben a hangközök, 
hangzatok, hangsoroktól  kezd-
ve a felhangokig a legfonto-
sabb zenei ismereteket rímelte 
meg, 63 kottapéldával illuszt-
rálta a Kodály-módszer szolmi-
zációs jelzéseit is felhasználva.
Ezek a rendhagyó versesköny-
vek nemcsak a zenetanuló ifjú-
ságnak szólnak, hanem élveze-
tes módon mindenki számára 
érhetővé teszik az alapvető ze-
nei ismereteket.
Mindhárom verseskötetet Né-
meth István Péter tapolcai köl-
tő lektorálta.
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Kórházlátogatás, tapasztalatcsere 
A Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara Veszprém 
Megyei Területi Szervezete 
minden évben megrendezi a 
megye egészségügyi szakdol-
gozói számára a Kórházlátoga-
tás-tapasztalatcsere Szakmai 
Napot.
Az idei év befogadó intézmé-
nye a Deák Jenő Kórház volt. A 
Szakmai Nap megtartására áp-
rilis 21-én került sor, amelyre a 
megye 7 kórházából érkeztek 
szép számmal szakdolgozók, 
köztük ápolás vezetők, osztály- 
és részlegvezető főnővérek. 
Vendégeink között köszönthet-
tük Kurucz Katalint a MESZK 
Veszprém Megyei Területi 
Szervezet elnökét, valamint 
Vinkler Lajosné korábbi elnö-
köt is. Mind az idelátogató ven-
dégek, mind pedig kórházunk 
szakdolgozói, szervezői nagy 
várakozással tekintettek e ne-
ves esemény elé. A Deák Jenő 
Kórház, mint struktúraváltó in-
tézmény mutatkozott be, feli-
dézve a kórház történelmének 
múltját, történéseit, változásait, 
elérkezve a jelen kórházához.
Intézményünk felépítését és az 

abban folyó szakmai munkát az 
ápolásvezetők, főnővérek, ve-
zető asszisztensek, valamint a 
szakdolgozók mutatták be szín-
vonalas előadások formájában.
A Tüdőgyógyászati Rehabilitá-
ciós Osztály eredményes mun-
káját pedig az osztály pszicho-
lógusa ismertette.
Ezt követően került sor a kór-
ház tényleges bemutatására. 
Vendégeinket sétára invitálva 
kalauzoltuk el valamennyi di-
agnosztikus és terápiás részle-
günkre. Büszkén mutattuk meg 
az egyedülálló Gyógybarlan-
got, ahol szakdolgozóink érde-
kes beszámolókat tartottak a 
barlang kialakulásának törté-
netéről, a barlang jellemzőiről, 

valamint mind az egészséges, 
mind a légzőszervi betegség-
ben szenvedők szervezetére 
gyakorolt jótékony hatásairól.
A kórházat bejárva nagy esz-
mecserék közepette sok tapasz-
talat is gazdát cserélt. Ezt kö-
vetően érkeztünk el a zárszóig, 
a Szakmai Nap értékeléséig, 
ahol dr. Lang Zsuzsanna fő-
igazgató számolt be a kórház 
pályázatairól, kitűzött és meg-
valósult céljairól. Büszkén be-
szélt szakdolgozó csapatáról, 
akiknek a munkája lehetővé tet-
te a pályázatok és építkezések 
ideje alatt is a zavartalan és fo-
lyamatos betegellátást. Itt kö-
szönve meg a műszaki csapat, 
az irodai dolgozók és a takarító 

A tapolcai szakmai nap résztvevőinek egy csoportja

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Május 25 - 31. 

csütörtök – szerda

27. szombat 13:30                                      
1200,-Ft

28. vasárnap 16:00
Hupikék törpikék – Az 

elveszett falu 2D  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 87 perc

...
25-26. csütörtök–péntek, 28-

31. vasárnap-szerda 17:30  
1400,-Ft   

27. szombat  17:00
Kincsem                                                     

Színes, magyar romantikus 
kalandfilm

Hossz: 121 perc 
...

25-26. csütörtök–péntek, 28-
31. vasárnap-szerda  19:45 

1400,-Ft    
27. szombat 19:15

A KARIB-tenger kalózai: 
Salazar bosszúja 3D                                         
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-kaland
Hossz: 130 perc 

Végső búcsú Resch Mihálytól
Hosszan tartó, türelemmel viselt betegségben elhunyt Resch 
Mihály, Tapolca korábbi alpolgármestere.
1935. augusztus 28-án született Székesfe-
hérváron egy négygyermekes közalkalma-
zotti családban. Általános iskolai tanulmá-
nyait Székesfehérváron és Pakson folytat-
ta, majd a középiskolát Fertődön végezte 
el 1952-ben. Ezután kertészeti technikus-
ként dolgozott az Állami Gazdaságban 
egészen sorkatonai szolgálata megkezdé-
séig, amit Győrben és Tapolcán teljesített, 1957-es leszerelé-
séig. Ez évben felvételt nyert a Mezőgazdasági Akadémiára, 
melynek elvégzése után 1961-ben agrármérnöki diplomát 
szerzett. Termelőszövetkezetben dolgozott, majd a szakmérnö-
ki diploma megszerzése után a Balaton-felvidéki Vizitársulat 
Tapolca alkalmazásában volt nyugdíjazásáig mint termelési-
rányító, építésvezető.
1991-ben kapcsolódott be Tapolca közéletébe, és három egy-
mást követő ciklusban volt a képviselő -testület tagja a Keresz-
ténydemokrata Néppárt színeiben. 1994-1998 között alpol-
gármesteri tisztséget töltött be. Ebben az időszakban újságíró-
ként gyakran találkoztam Misi bácsival, aki mindig szívesen 
válaszolt bármely kérdésre, e szempontból is komolyan vette 
közéleti szerepvállalását. Humora, jó kedélye soha sem hagyta 
el, élmény volt vele beszélgetni. Igaz, több éve már, otthonában 
találkoztam vele utoljára. Már nehézkesen mozgott, de a gon-
dolkodása, szelleme friss volt. A közéletet, a politikát figyelem-
mel kísérte, örök optimistaként. Aztán idén május 8-án végleg 
elköltözött. Felesége, négy gyermeke és 12 unokája mellett 
gyászolja őt a város vezetése, barátai és tisztelői is.           (szj)

szolgálat munkáját is. Dicséret-
tel igazolta az előadók felkészü-
lését, színvonalas előadásait.
Az ápolási igazgató beszámolt 
a kórházban folyó szakmai 
munkáról, a szakdolgozók ma-
gas szintű szakképzettségéről, 
a Dekubitusz Team és Kézhy-
gienes Team szerepéről és fela-
datairól. Beszélt az ápolásve-
zetés munkájáról, az eddig elért 
eredményekről, az új beveze-
tett ápolási dokumentációról, 
és hangsúlyozta, hogy az elért 
eredmények közös kitűzött cé-
lok megvalósulásai. 
A zárszó után svédasztalos fo-
gadás várta a megye szakdol-
gozóit, ahol lehetőség nyílt a 
kötetlen beszélgetésre, ismer-
kedésre. Vendégeink a szakmai 
napot illetően pozitív visszajel-
zéseikkel jutalmazták a Deák 
Jenő Kórház szakmai csapatát, 
kifejezve gratulációikat, a 
szakmai munkát, a szakdolgo-
zó gárdát illetően, valamint el-
ismerésüket fejezték ki a tiszta-
sággal kapcsolatban is, amelyet 
a körút során tapasztaltak meg.
Vendégeink a nap végén egyedi 
készítésű ajándékokkal 
távoztak Kórházunkból.
        Szabados Istvánné
       megbízott ápolási igazgató

2017. május 27. - A Tapolca 
VSE Természetjáró szakosz-
tály szombaton munkatúrát 
tart. A sárga sáv felújítását kez-
dik meg Hegyesden. Találkozó 
a tapolcai autóbusz-pályaud-
varon május 27-én reggel 7.00-
kor. Az utazási költség teljes 
áron a hazaúttal együtt 500 Ft. 
Minden csatlakozni vágyót 
várnak.

    TÚRA



Kétszázan tekertek
Az Ovi-zsaru program ke-
retében szervezte meg a 
Tapolcai Kertvárosi Óvo-
da Barackvirág Tagintéz-
ménye, a Tapolcai Ren-
dőrkapitánysággal karölt-
ve a már hagyományos-
nak mondható, közel két-
száz főt számláló kerék-
pártúráját.

Csütörtök délután az óvo-
dások, és családtagjaik a Ka-
zinczy térről indultak el Ta-
polca-Diszelbe a kerékpárú-
ton, ahol egy kis frissítő és a 
Tapolcai Önkormányzati 
Önkéntes Tűzoltóság, és a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság járműbemutatója várta 
őket. Gáspár Györgyné in-
tézményvezetőtől megtud-
tuk, hogy nagy hangsúlyt 

Parkettafelújítás pályázatból
A Tapolca Városi Sporte-
gyesület TAO pályázatai ré-
vén megújul első lépésben, a 
kosárlabda szakosztályhoz 
kapcsolódva a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
Székhelyintézmény torna-
termének parkettája, 11,2 
millió forintból. 
A kézilabda szakosztályhoz 
kapcsolódva a Batsányi Já-
nos Magyar - Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Tagintézmény 
tornatermének parkettája is 
megszépülhet, 16,8 millió 
forintból.

n AUTÓ -  A tapolcai 
Szollár Norbert a közel-
múltban négy autó szla-
lom versenyen indult, 
mindenhol a dobogó 
legfelső fokára állha-
tott. A Devecseri, majd 
a Veszprémi Szlalomon 
is kategóriájában első 
helyezett lett. Hónap 
elején, a III. Kanizsa 
Garage Szlalom Kupán, 
Nagykanizsán kategóri-
ájában első, abszolút-
ban ötödik helyen vég-
zett. A Bakonyszent-
lászló Szlalom kupáról 
kategória második, ab-
szolút negyedik hellyel 
tért haza.                  (me)

n NŐI FOCI Veszp-
rém FC – TVSE – Hon-
véd 4:3. Az MTD Hun-
gária Megyei Női fel-
nőtt 19. fordulójában a 
tapolcai lányok  szép 
gólokat szereztek, de az 
egyéni hibák miatt nem 
sikerült a pontszerzés.

A munkálatok már megkez-
dődtek, viszont az újrapar-
kettázást követően nem ér-
nek véget, ezek után kö-
vetkeznek a tornatermek vi-
lágításkorszerűsítései,  kie-
gészülve a Kazinczy Ferenc 
Tagintézménnyel.
A felújítások anyagi részét a 
TAO támogatások 70 száza-
lékban, Tapolca Város Ön-
kormányzata pedig, mint fe-
lelős tulajdonos, szem előtt 
tartva a helyi gyermekek jö-
vőjét, 30 százalékos önerő-
vel biztosítja.                  (me)

Labdarúgó  beszámolók az utóbbi fordulókból
Labdarúgás – TIAC fiú U19, 
felnőtt, a május 7-14-20-án 
rendezett fordulókból.

Az MTD Hungária Megyei 
II.o. U19 férfi 26. fordulójában 
a Horváth Márk lőtte szabadrú-
gásból jött góllal vezetett az el-
ső félidőben a tapolcai csapat. 
Frang László elnök szerint az 
ezt követő érthetetlen rövidzár-
latot követően, melyet a ven-
dégcsapat kihasznált három 
szerzett gólra, már nem volt 
kérdéses az ellenfél győzelme. 
Tapolca – Egyetértés SE Ne-
messzalók 1:7. A tapolcaiak ez-
zel a bajnokság hajrájára nehéz 
helyzetbe hozták magukat a 
bajnoki címért vívott küzde-
lemben.
A folytatásban a felnőtt csapat 
Frang László szerint a peremar-
toni fiaskó miatt "csakazértis " 
hangulatban lépett a pályára és 
nagy elánnal kezdte a mérkő-
zést. A vendégek ellenállása 
csak az ötödik percig tartott, 
utána elindult a hazai csapat 
gólhengere, egymás után lőtték 
a szebbnél szebb gólokat. A 
negyvenötödik percben az 
eredményjelzőn 10:0 állt, a 
vendégek így vonultak 11 fővel 

és egy tartalékkal pihenőre, 
majd jelezték, hogy sérülések 
miatt hét főre fogyatkoztak, így 
nem tudják folytatni a játékot. A 
tapolcaiak közül aznap gólt 
szerzett Berki Dominik (4), 
Kiss Bence (3), Kulman György 
(2) és Péter Bence. 
A következő fordulóban az el-
nök értékelése alapján, az utób-
bi idők fiaskói után összesze-
detten, fegyelmezetten játszott 
az U19-es csapat, ez eredmé-
nyezte a magabiztos, megérde-
melt győzelmüket. Vaszar VSE 
– Tapolca 2:10. Gólszerzők De-
ák Szabolcs (5), Ladányi Ben-
degúz (2), Csonka Tamás (2) és 
Lájer Gábor. Rajtuk kívül jól 
játszott még Kertész Alfréd 
Zoltán, és Vadas Balázs. 
A következő mérkőzésen az ér-
tékelés alapján a felnőtt csapat 
végig nagy akarattal és elszánt-
sággal játszva megérdemelt 
győzelmet aratott a helyenként 
túl keményen játszó hazai csa-
pattal szemben Vaszar SE – Ta-
polca 1:2. Gólszerzők Kulman 
György és Dobján Adrián. Az 
egész csapat teljesítménye jó 
volt aznap.
Az U19-es csapat tartja a ta-
bella első helyét. A hazai csapat 

végig bajnokesélyeshez méltón 
játszott és teljesen szétzilálta a 
vendégek védelmét, végül ha-
talmas gólaránnyal nyert, Ta-
polca – Sümeg VSE 14:0. Gól-
szerzők Deák Szabolcs (6), 
Csonka Tamás (4), Ulapcsik 
Levente (2), Ladányi Bendegúz 
és Rigó Lajos. Az egész csapat 
remekül játszott aznap.
A szomszédvári rangadón 
mindkét felnőtt csapat nagy el-
szántsággal vetette magát a 
küzdelembe Frang László érté-
kelése alapján. Hullámzó volt a 
játék, a csapatok felváltva ke-
rültek a másik kapuja elé, ami 
szögletekben mutatkozott meg, 
de a gólszerzés a vendégeknek 
sikerült. Egy ilyen pontrúgás 
után az elmélázó hazai védők 
között a mélységből érkező 
Kiss László lőtt a hálóba. 0:1, 
mely az első félidőben már nem 
változott. A második félidő har-
madik percében kettőre növelte 
előnyét a vendégcsapat. Egy 
"könnyen " befújt tizenegyest 
Kiss László értékesített maga-
biztosan. Támadott a hazai csa-
pat és egy szöglet után szépített. 
Berki Dominik szöglete érintés 
nélkül vágódott a hosszú felső 
sarokba. A hazai csapat harcolt 

az egyenlítésért, de egy figyel-
metlenség elég volt ahhoz, 
hogy Kiss László megszerezze 
harmadik gólját. De még nem 
volt vége, a tapolcai Kiss Bence 
balról befelé indulva középen 
kicselezett három védőt és a há-
lóba lőtt. Tapolca ezután min-
dent megtett az egyenlítésért, 
de az eredmény már nem válto-
zott. A sérülések miatt három 
standard játékosát nélkülöző 
hazai csapat a mérkőzés képe 
alapján rászolgált volna a dön-
tetlenre, a végig harcos, küzdel-
mes, de sportszerű mérkőzé-
sen. Végeredmény Tapolca – 
Sümeg VSE 2:3. Tapolcai 
gólszerzők Berki Dominik és 
Kiss Bence. Rajtuk kívül a 
hazai csapatból Horváth Ádám, 
Pöllczmann Marcell teljesítmé-
nyét értékelte az elnök jónak. 
Az U19 illetve a felnőtt csapat 
edzője Kutasi Imre.          (me)

fektetnek arra az óvodában, 
hogy a szülőkkel, a család-
dal közös szabadidős prog-
ramot szervezzenek a gyer-
mekeknek, melyre ez egy 
kiváló lehetőség volt. A túrát 
megelőző hetekben játszva 
tanították az óvodásokat a 
biztonságos közlekedésre, 
az arra vonatkozó táblák fel-
ismerésére.
Molnár András rendőr őr-
nagy, indulás előtt néhány 
szót szólt a biztonságos köz-
lekedésről, majd vezetésé-
vel indult el a kerékpártúra. 
Az Ovi-zsaru programról el-
mondta, hogy a Fejér Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
által elindított, és mára már 
országos szintű programso-
rozatról van szó, amely Ta-
polcán kettő, Sümegen és 

Csabrendeken egy-egy óvo-
dában működik. A tematikus 
kézikönyv által irányított, 
bűn - és  baleset-megelőzési 
témájú program célja a gyer-
mekek áldozattá válásának 
megelőzése, biztonságérze-
tük erősítése, és annak elő-
segítése, hogy szükség ese-
tén tudjanak és merjenek se-
gítséget kérni a rendőrtől, je-
len rendezvény pedig a biz-
tonságos közlekedésre, és a 
közterületen való felelős-
ségteljes tartózkodásra irá-
nyul. 
A kapcsolattartó rendőrön és 
az óvónőkön túl a program 
során három bábu, Rendőr 
Robi, Rosszcsont Ricsi és 
Rozi segítik játékosan a 
program sikeres lebonyo-
lítását.                          (me)

A Tapolca Városi Sporte-
gyesület Sakk Szakosztálya 
pályázatot hirdet sakk szak-
osztályvezetői munkakör  
betöltésére. A munkaköri le-
írásért és részletes informá-

ciókért érdeklődni a Tapolca 
Városi Sportegyesületnél le-
het a 8300, Tapolca Alkot-
mány utca 7. címen. Pályá-
zat leadása ugyanitt 2017. 
június 10-ig .                 (me)

Sakk szakosztályvezetőt keresnek

Rövid hírek
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Molnár András, rendőr őrnagy felvezetésével indult a kerékpártúra Fotó: Májer Edit 
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Hírek azonnal!

Megkezdődtek a felújítások. A munkálatok első üteme 
a tornatermek parkettáját érinti  Fotó: Helyszíni felvétel



Őrzik a hagyományt
GYEPŰTIPRÁS Tizenötödik alkalommal rendezték meg Diszelben
Immár tizenötödik alka-
lommal rendezték meg a 
régi hagyományt felele-
venítő gyepűtiprást Tapol-
ca-Diszelben a Hajagos 
és Csobánc hegyeknél.

A résztvevők jelentős szá-
mából látható töretlen ér-
deklődés ezúttal is megerő-
sítette a szervezőket abban, 
hogy jól döntöttek, amikor 
elindították a rendezvényt. A 
szervezők, illetve a főszer-
vező Bakos György, a város-
rész önkormányzati képvi-
selője, a Holcsek családdal 
és Pető Piroska családjával 
együtt finom borokkal, po-
gácsával, és egyéb harapni-
valóval várta szombaton a 
kiindulási ponton, a temető 
melletti kereszteződésnél az 
érkezőket. Itt a több mint 
százfős csapat tagjai Bene 
Károly aktív közreműködé-
se mellett zamatos helyi bo-
rokat kóstoltak, haraptak 
hozzá pár falatot, majd meg-
indultak a hegyi pincék irá-
nyába. A résztvevők ezúttal 
is több helyszínt látogattak 

végig. Előbb Kranabeth Já-
nosék borait ízlelhették, 
majd Kóczián Tiborék, aztán 
Sajtos József, utána Szaba-
dos Béla birtoka követke-
zett. A finom nedűk kóstolá-
sa a Bakos család pincéjénél 

fejeződött be. Bakos György 
lapunk kérdésére a helyszí-
nen elmondta, a gyepűtiprás 
hagyománya az egykori sző-
lőbirtokosok tavaszi találko-
zóján alapszik, amikor kö-
zösen megállapították a bir-

tokhatárokat, azaz kitapos-
ták, kicövekelték a gyepűt. 
Ezt a régi szokást tartják 
életben, úgy, hogy közben 
megkóstolják a helyi gazdák 
finom borait. Az idén is nagy 
érdeklődés mellett.        (szj) 

A 12 éves tapolcai Peresz-
tegi Botond munkája előbb 
bekerült a legjobb 20 közé a 
Tündértoll meseíró pályáza-
ton, majd közönségszava-
zattal az első helyet szerezte 
meg. Mint megtudtuk, Ta-
polcza, a kis tündérlány cí-
mű meséjét eredetileg Ta-
polca 50. évfordulójára ké-
szítette tavaly, így termé-
szetesen a városról szól. Az 
ünnepélyes díjkiosztót má-
jus végén rendezik Veszp-
rémben. Botond díjazott me-
séjét online újságunkban, a 
www.tapolcaiujsag.hu-n ol-
vashatják.

Évzáró ünnepséget tar-
tott a Szent Erzsébet 
Óvoda a Tamási Áron Mű-
velődési Központban 
kedden.

A kicsik és a nagyobbak is 
kitettek magukért, szép mű-
sorral csaltak derűt szüleik, 
nagypapáik, nagymamáik 
arcára. Ezúttal a kis és kö-
zépső csoportosok egy ked-
ves tavaszi, énekes, játékos 
műsort adtak elő, a nagy-
csoportosok már egy kicsit 
komolyabb lakodalmast tán-
coltak és  játszottak el nagy 
átéléssel a közönség legna-
gyobb örömére. A gyerekek 

produkcióját megelőzően az 
óvoda vezetője, Zöldy And-
rásné szólt a szülőkhöz, 
majd elbúcsúzott Csizmadi-
áné Szabó Teréztől, Teca 
nénitől, aki 40 év óvodai 
munka után kezdheti meg 
kiérdemelt nyugdíjas éveit. 
Az eseményen részt vett 
Dobó Zoltán polgármester, 
aki kedves szavakkal búcsú-
zott Kiss Mariann Kornélia 
nővértől és a Szent Erzsébet 
óvodában szolgálatot telje-
sítő rendtársaitól.  Ők a Sze-
retet Lányai Társulata ma-
gyarországi képviselői, és  
hivatásuk  ideiglenesen el-
szólítja őket a városból.    (tl) 

Öt év után eredményes 
tisztújító, küldöttválasztó 
közgyűlést tartott a Vakok 
és Gyengénlátók Veszp-
rém Megyei Egyesületé-
nek tapolcai csoportja a 
polgármesteri hivatal ud-
vari tanácstermében.

Hagyomány az egyesület 
fontosabb ülésein, ünnepsé-
gein, hogy egy-egy helyi ok-
tatási intézmény gyermek-
csoportja műsorral kedves-
kedik a  tagságnak. Ezúttal, 
Zobokiné Varga Erika taní-
tó, fejlesztő pedagógus ve-
zetésével, a Kazinczy  Tag-
intézmény tanulóinak kife-
jezetten szépen, hitelesen 
előadott, anyák napi verses-
dalos kulturális  összeállítá-
sát hallgathatták meg a je-
lenlévők. Az igényes és 
megható műsor könnyeket 
és mosolyt egyaránt csalt az 
arcokra. 

Az eseményen szavazatké-
pes létszámban jelentek meg 
a tagok, akiket Gábor Ist-
vánné köszöntött. Az elnök 
megemlékezett az elmúlt év 
egyesületet érintő történése-
iről. Kiemelte, hogy a jelen-
leg 32 fős helyi tagság rend-
szeresen megtartotta a Wass 
Albert könyvtárban taggyű-
léseit, megünnepelte a Fehér 
Bot Napját, belföldi kirán-
dulásokat szervezett, tago-
kat látogatott és a megyei, il-
letve országos szervezeten 
keresztül ellátta azt az ér-
dekvédelmi munkát, amely-
re hivatott. Elhangzott, a 
tagdíjakon és egyéb támoga-
tásokon kívül, polgármesteri 
keretből működési támoga-
tást is kapott szervezet.
Az ülésen  távollétében is 
köszönetet mondtak a 20 éve 
megválasztott Deliága Ven-
delné vezetőségi tagnak, aki 
betegsége miatt idén lemon-
dott. Őt Murányi Imre váltja 
a vezetőségben. A tagság sza-
vazatai alapján Gábor Ist-
vánné elnök is bizalmat ka-
pott a következő évekre.   (tl)
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Megcélozták a hegyet és a pincéket szombaton a résztvevők         Fotó: Szijártó János

Derűt csalt a szülők, hozzátartozók arcára az óvodá-
sok kedves műsora a Tamásiban       Fotó: Töreky László

Díjazott mese

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 25,29,40,45,50Ft/db
Burgonya: 260-400 Ft/kg
Sárgarépa: 299 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
Vöröshagyma: 160 Ft/kg
Paprika: 680 Ft/kg
Paradicsom: 480-580 Ft/kg
Uborka: 350 Ft/kg
Körte: 680 Ft/kg

Heti SÜTI

Őszibarack
(lakodalmas barack)

Hozzávalók: 30 dkg cukor, 20 dkg 
margarin, 2 tojás sárgája, 10 evőka-
nál tej, 2 csg sütőpor,75 dkg liszt
Töltelék hozzávalói: gombócok 
belsejéből kikapart tészta, 15 dkg 
dió, ½-1 dl rum, 1 adag kávé, ugyan-
annyi tej, 2-3 evőkanál sárgabarac-
kíz, 1 csg vaníliás cukor, 15-20 dkg 
porcukor ízlés szerint, 15-20 dkg 
margarin, 1-2 evőkanál kakaó
Díszítéshez:1 db vérnarancs aroma, 
tojásfehérje, nagyszemű kristálycu-
kor
Barack tésztájának az elkészítése: 
A cukrot, a margarint, a tojások sár-
gáját kikeverjük, majd kanalanként 
hozzáadjuk a tejet, még azzal is jól 
elkeverjük és beleöntjük a liszttel el-
kevert sütőport, amit összegyúrunk. 
Apró gombócokat formálunk belőle. 
(kb.64 db) 180 fokra előmelegített 
sütőben sütjük. Amikor megsült, ki-
kaparjuk a gombócok közepét és 
összemorzsoljuk. 
Töltelék elkészítése: A töltelék hoz-
závalóit összekeverjük és hozzáad-
juk az összemorzsolt tésztát. Jól el-
dolgozzuk, ezzel töltjük meg a ba-
rackokat. Kívülről vérnarancs aro-
mával, majd tojásfehérjével kenjük 
meg, kristálycukorba forgatjuk. Dí-
szíthetjük bukszus levéllel.
             Kovács Pálné, Hegymagas

Évet zártak az óvodások

Tisztújítás, 
beszámoló, 
műsorral

Sikert aratott a kazinczys 
diákok műsora        Fotó: tl
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