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Rakétások találkozója
KATONÁK Megemlékeztek a tavaly óta elhunyt bajtársakról is
A hétvégén rendezték
meg az MN 1480 Baráti
Kör immár hagyományos
találkozóját
Tapolcán,
illetve Badacsonylábdihegyen.
A badacsonylábdihegyi üdülőbe pénteken délután érkeztek meg a távolabb élők, illetve a környékről is többen
jöttek az egykori bajtársakkal való találkozás okán. Az
elhelyezkedés után kötetlen
beszélgetés kezdődött, ahol
az egykori tapolcai rakétadandár tisztjei felidézték a
régi közös élményeket. Közben készült a finom vacsora,
a húsos káposzta, a marhalábszár pörkölt és a tárcsán
sütött hús.
Másnap a reggeli után Tapolcán koszorúztak a résztvevők a haditechnikai parkban. A Himnusz elhangzása
után Kovács Barnabás
nyugállományú alezredes,
az MN 1480 Baráti Kör
elnöke, a rakétadandár volt
törzsfőnöke köszöntött mindenkit, majd egy perces néma főhajtással emlékeztek

A hétvégén tartotta az MN 1480 Baráti Kör immár hagyományos találkozóját. A
közös fotó a helyőrségi emlékmű megkoszorúzása után készült Fotó: Szijártó János
meg az elmúlt találkozó óta
elhunyt bajtársakról. Hegedűs Sándor nyugállományú
ezredesről, Csányi József
ny. alezredesről, Pakay István ny. alezredesről, Máth
János ny. őrnagyról, Biczó
Attila ny. századosról. A
helyőrségi emlékmű megkoszorúzását követően ismét buszra szálltak a rakétások és a badacsonyi kikötőig
utaztak. Katamaránnal hajóztak át Fonyódra, majd

vissza. Jól esett az ebéd Badacsonylábdiban és a rövid
pihenés is. Aztán délután
megérkeztek a tapolcaiak is,
így a közös fotózást is megejtették a Balaton partján.
A résztvevők egy remek
néptánc bemutatót láthattak,
majd az étteremben, a vacsora előtt Kovács Barnabás
mondott rövid tósztot. Dobó
Zoltán polgármester szintén
köszöntötte a jelenlévőket,
illetve részt vett az esemé-

nyen Lévai József alpolgármester is, aki valamikor az
alakulat tisztje volt. A koccintás, majd a vacsora után
tombolasorolás kezdődött,
illetve éjszakába nyúló beszélgetés, tánc, jó hangulat
kísérte a találkozót.
23 óra után a tapolcaiakat
autóbusz szállította haza, a
távolabb lakók pedig vasárnap reggel búcsúztak egymástól a jövő évi viszontlátás reményében.
(szj)

Hol vannak
a jó szakik?
A szakik ideje lejárt.
Na nem azért, mert
ma már nincs szükség egy jó szakemberre adott helyzetben, hanem azért,
mert lassan vadászni
kell rájuk, annyira kevesen vannak. A mobilabb,
vállalkozó
szellemű szakemberek jelentős hányada
külföldön dolgozik, és
sokan hosszabb távon is ott képzelik el
jövőjüket. Az itthon
maradottak
pedig
nem tudják ellátni a
nyakukba
szakadó
munkát. Érthető módon
a
nagyobb,
pénzesebb megbízatásokat vállalják, a kisebbekre nincs idejük, vagy nem is éri
meg nekik. Ismerősöm konkrét esetet
említve panaszkodik,
hónapokat kell várni
egy szerelőre, ha csöpög a csap, gond van
a villannyal. És ha
végre el is készül, a
munka minőségére
nincs garancia.
Szijártó János

A szeméttel kitömött ház
Visszataszító, szeméttelepnek használt családi
ház, autókkal eltorlaszolt
kapubejáró. Halmozottan
problémásnak élik meg a
mindennapjaikat a Csányi
László utca egyik közös
udvaros épületének lakói.
A gyerekek öröme határtalan volt

Fotó: Töreky L.

Igényes udvari játékok az ovinak
Birtokba vehették a közelmúltban elkészült udvari játékokat a Kazinczy-téri Barackvirág Óvoda apróságai.
A gyerekek szülei nem voltak szűkmarkúak, amikor
anyagi segítség kellett a
megvalósításhoz. Az ötletes
mászókákra, hintákra és más
játszótéri eszközökre a pénz
legnagyobb részét a gyere-

kek szülei adták össze, de
polgármesteri keretből, illetve személyes adománnyal
támogatta Dobó Zoltán polgármester és Rig Lajos országgyűlési képviselői ismondta el lapunknak Horváth Zoltánné a Tapolcai
Kertvárosi Óvoda vezetője.
Bővebb írásunkat online újságunkban olvashatják. (tl)

kokba gyömöszölt valamire
a ház bejárata előtt. - A
szomszéd időnként beviszi
magával a szemetet a házba.
Innentől fogva persze magánterületre került a szemét,
azt gondolják, így senkinek

semmi köze hozzá. A ház teteje nemrégen beszakadt,
ázik, bűzlik a sok odahordott
hulladék. Igazi patkánytanya lesz itt előbb-utóbb - véli
a panaszos. (Folyt. a 3. oldalon „Csúf...” címmel) (tl)

Azt mondják, az illetékesek
meghallgatják ugyan őket,
de nem tapasztalnak pozitív
változásokat. Legfeljebb néha elviszik, elvitetik a szomszéd orra elől a ház elé ömlesztett hulladékot. Valakik
rendszeresen nagy mennyiségű lomis szemetet raknak
le a kapubejárónk közelébepanaszolja Horváth László,
aki a közös udvaros tapolcai
ház egyik lakásában él. Most Mintha csak itt lenne a hulladéklerakó, időnként nais éppen ez történt - mutat gyobb kupacok érkeznek a helyi védelem alatt álló ház
egy méretes halomra, zsá- elé. Ha nem vitetik el, bekerül az épületbe Fotó: tl.
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Bevételek, kiadások
Módosították a 2017-es
költségvetéséről
szóló
rendeletet a pénteki nyilvános képviselő-testületi
ülésen.

Dr. Szommer Pálné
dr. Rehbein Edeltraud
A tapolcai önkormányzat
Tapolcai Egészségügyért
és Szociális ellátásért kitüntetést adományozott
Dr. Szommer Pálné dr.
Rehbein Edeltraud, a Deák
Jenő Kórház főorvosa részére, közel negyven éve
végzett megbízható szakorvosi munkája, empatikus hozzáállása, rendkívüli munkabírása elismeréséül.
Dr. Rehbein Edeltraud
1943. július 15-én született
Németországban. Az általános és középiskola tanulmányok elvégzése után az
orvostudományi egyetemet már Magyarországon
végezte. Rezidens orvosként egy évet Németországban töltött. majd Cegléden dolgozott 19701979 között. 1974- ben neurológiából,
1976-ban
pszichiátriából szakvizsgázott. Ezt követően került
Tapolcára. 1979 óta folyamatosan itt dolgozik, és a
rendelőintézetben a pszichiátriái gondozó és a neurológiai szakrendelést vezeti. Szigligeten telepedett le, jelenleg is ott él,
nagy tisztelet övezi. Addiktologiai szakvizsgáját
Budapesten 1992-ban szerezte. A főorvos asszony
közel negyven éve a rendelőintézet megbízható
szakorvosa, aki tevékenyen vesz részt az ambulancia munkájában. Nagy
tapasztalattal rendelkező
orvos, a mai napig élvezi a
betegek bizalmát, munkabírása rendkívüli. Munkáját maximális odaadással,
a betegek iránti empátiával
végzi, szaktudása kimagasló.

A változtatásra a beérkezett
többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítások miatt volt
szükség. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a
módosítás után 3 milliárd
953 millió 916 ezer forintra
emelkedett.
Az indoklás szerint Tapolca
2017. évi költségvetésében a
Magyar Államkincstár kimutatása alapján szerepeltetni kell a települési önkormányzatok működési támogatása jogcímén az előző
évről áthúzódó bérkompenzáció összegét, amely 1 millió 134 ezer forint volt. Az
idén áprilisig befolyt bérkompenzáció összegét a
központosított előirányzatok között szerepeltették, ez
3 mllió 520 ezer forint volt,
amely intézményi működési
tartalékba került. Vis maior
támogatás jogcímén 16 millió 309 eezer forint érkezett
az önkormányzathoz. A felmerült költségeket a tavalyi
évben már kifizették, ezért a
befolyt támogatás összegét
általános tartalékba helyezték. Sikeresen szerepelt a
város „A tapolcai szegregá-

Módosították a költségvetési rendeletet a legutóbbi
képviselő-testületi ülésen
Fotó: szj.
tum társadalmi felzárkózta- beszerzési kiadásait, a szetása” című projektben, mélyi jellegű kiadások formelyre konzorciumi partne- rását a közös hivatal részére
rükkel együtt 70 millió fo- átadták.
rintos támogatást nyertek. A A testületi ülésen számos
támogatási szerződést alá- más napirendben is döntötírták, a bevétel összegével tek a képviselők. Több más
pedig a működési célú álla- mellett a szociális ellátásokmi támogatásokat emelték ról, a gyermekétkeztetés témeg. A kiadásokat támoga- rítési díjainak megállapítátási szerződés alapján fel- sáról, valamint egyes családi
osztották az önkormányzat események lebonyolításáés a Szociális és Egészség- nak szabályairól, az azokért
ügyi Alapellátási Intézet kö- fizetendő díjakról szóló önzött. Az előterjesztésből ki- kormányzati rendeletek móderül, hogy az önkormány- dosításáról. Foglalkoztak a
zat kötelező jelleggel csatla- bárányhimlő elleni védőolkozik a központi kezelésű tási program elindításval, az
ASP központhoz, így az el- Országos Mentőszolgálat
számolható költségekre 8 Alapítvány támogatásával,
millió 790 ezer forint vissza alapítványi támogatások jónem térítendő támogatásban váhagyásával, a Wass Albert
részesült. A bevétel az ön- Könyvtár és Múzeum Alapíkormányzat számlájára be- tó Okiratának, Szervezeti és
érkezett, ezért a bevételi elő- Működési Szabályzatának
irányzatot emelték. Ezzel módosításával és elfogadták
egyidejűleg a pályázati for- az Assisi Szent Ferenc Állatrásból növelték az önkor- menhely Alapítvány 2016(szj)
mányzat dologi- és eszköz- os beszámolóját.

Egyeztetések a kórház kapcsán
Rig Lajos: A
kórház
funkcióbővítése
szükséges lenne

- A tapolcai kórház aktív ellátásának megszüntetése ma
is komoly problémát jelent a
lakosságnak. Az ajkai kórház leterheltsége óriási, mivel főleg az ajkai sürgősségi
osztályra kerülnek a tapolcai
Fogadóórák a városházán:
és sümegi járásból érkező
beteget - mindezt Rig Lajos
- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
országgyűlési
képviselő
csütörtökén (15.00-16.00 óra
mondta minapi tájékoztatóközött) a Tapolcai Közös Ön- jában, miután tárgyalásokat
kormányzati Hivatal udvari ta- folytatott Ónodi-Szűcs Zolnácstermében tart fogadóórát
tán államtitkárral.
- Lévai József alpolgármester
Előfordult, hogy nem tarJúnius 26. 14.00-16.00
tózkodott
mentő Tapolcán,
- Kozma Henrik Alajos
így
a
hozzátartozóknak
kelalpolgármester
lett
a
beteget
kórházba
vinni.
Július 3. 14.00-16.00

Legutóbb egy nyílt koponya
töréses gyermeknek nem
volt Tapolcán mentő, mivel
épp két ittas embert szállítottak az ajkai sürgősségire. A
gyermeket ezért a szülők
szállították az ajkai kórházba. Amennyiben a tapolcai
kórház sürgősségi fogadóhellyel bővülne, újra élet kerülne a tapolcai kórházba,
amely egy nagy lépés lenne
a 2012 kórházcsonkítás óta fogalmazott a képviselő.
Úgy vélte, az új funkció létrejöttével nőne a betegbiztonság, csökkenne az ajkai
kórház leterheltsége és nem
kellene a mentőknek minden esetben más kórházba
szállítani a beteget. - A plusz
kapacitásigény többlet finanszírozással járna a kórház számára. Az aktív ellátás
megszüntetése óta is folyamatosan küzd a kórház likviditási gondokkal, legutóbb

egy évvel ezelőtt, az államtitkár úrral folytatott tárgyalásaimnak köszönhetően sikerült rendezni a kórház
adósságállományát, mivel
már önkormányzati tulajdonú cégek (közétkeztetés,
távhő) működését veszélyeztette az, hogy a kórház
nem tudta kifizetni a számlákat. A kórházzal kapcsolatban több körben folytattam tárgyalásokat ÓnodiSzűcs Zoltán államtitkár
úrral, azért, hogy az aktív
ágyak felé vezető úton előrelépjünk, és első lépésként
egy sürgősségi fogadóhelyet
alakítsunk ki a kórházban. A
lakosság jogos igényeit és a
problémákat konkrét tényekkel támasztottam alá.
Ha ez létrejöhetne, akkor az
idős, egyedül élő betegek
hazajutásával sem lenne
probléma, hiszen a mentő
Tapolcára szállítaná őket.
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minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
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balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
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Bronzérmes kézis lányok
A Magyar Kézilabda Szövetség Gyermekbajnokságában, a Tóth László régió alsóházban a Tapolca VSEResolute U11-es csapata az
utolsó fordulókban is remekelt.
Bükkön 22:6-ra verték az
UFC Kőszeget, majd 21:11re a Celldömölki VSE csapatát. A legtöbb tapolcai gólt
aznap Fedő Petra (9) szerezte. Az utolsó előtti fordulót Mosonszolnokon játszották, ahol az első mérkőzésen, az ellenfél létszámhiánya miatt 10:0 Tapolca javára az Ősi Andreotti SE el-

len. A második mérkőzésen
alul maradtak 19:25-re a
Körmendi DMTE ellen. Kilenc góllal aznap a legeredményesebb tapolcai, Lovász Zsófia. A szezon utolsó
fordulóját Ősiben játszották,
az alábbi eredményekkel
TVSE- Resolute – Kilián
DSE Pápa 11:17, majd Lébényi KSE- TVSE- Resolute
14:20. A tapolcai csapatnak
a legtöbb, azaz kilenc gólt
Lovász Zsófia szerezte. Edző Antal Lászlóné. A csapat a
tabella 3. helyén zárt. Lovász Zsófia 87 góllal a góllövő lista 5. helyén végzett. (m)

Vége az U14-es
bajnokságnak

Áron (3) gólerősségével
megérdemelten
nyertek
TIAC VSE – Ugod SE 4:1.
Tapolca részéről gólt szerzett még Lendvai Márk.
A csapat vezetőségi értékelés alapján a jobb fizikumú
herendiekkel szemben az
ügyesen játszó tapolcaiak
megérdemelten szerezték
meg az egyik pontot, Herendi Porcelán SE – TIAC
VSE 4:4. Tapolcai gólszerzők Molnár Áron, Szekér
Balázs, illetve Lendvai
Márk (2). A fiatalok végül a
tabella
ötödik
helyén
fejezték be a szezonzt. Edző
Blaskovics Gábor.
(me)

Az MTD Hungária Megyei
U14 Nyugat 14. fordulójában megérdemelten nyert
a tapolcai csapat TIAC VSE
– Devecser SE 5:1. A következő fordulóban Frang
László elnök értékelése
alapján a tapolcai alakulat
végig partiban volt a hazai
csapattal, de a végére elfáradtak és két figyelmetlenség vezetett a vereséghez,
Úrkút SK- Tapolca VSE 6:4.
A következő mérkőzésen a
hazai tizenévesek Molnár

Csúf és nagyon büdös
(Folytatás az 1. oldalról)
Az elmodottakat igazolandó, ahogy belépünk a régi
épület boltíves bejáratán,
már látjuk is miért nem jó itt
élni. Itt-ott fekete zsákok
nagy halomban, szemben
egy félig nyitott ajtó, ahova
belesve jól látszik a csúf és
nem mellékesen büdös hulladékhegy, amely a beszakadt tetőn keresztül ázik is,
ha elered az eső. A helyzet
pikantériája, hogy kinn tábla
hirdeti, védett épületről van
szó. Persze ezúttal inkább
bizonyos lakók életvitelétől,
mentalitásától kellene megvédeni a házat, mint egy építészeti átalakítástól. A régi
megoldatlan probléma viszszataszító hellyé teszi Horváth Lászlóék és házuk többi
lakójának otthonát, pontosabban udvarát. De nem ez
az egy probléma, amit sérelmeznek. Kapubejárójukból
ugyanis személyautóval sem
lehet kifordulni vagy bejárni, ha a bejárójuk közelében,
vagy szemben autók állnak

az út szélén-állítják. - Különösen az idegenforgalommal erősebben érintett napokon gond, hogy a keskeny
utca másik oldalán nem tiltja
semmi a parkolást- panaszkodnak az itt lakók, akik úgy
érzik, hogy összetett, de
valós problémáikkal egyedül maradtak, nincs aki segítsen.
(tl)
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Ismét hadi fesztivál

A 2015-ös hadi bemutató egy pillanata
Fotó: szj.
A július 8-9-ei hétvégén zött egyenruházati, felszererendezik meg az idei hadi lési és fegyverzeti kiállítáfesztivált az egykori lak- sok a Magyar Királyi Hontanyai, honvédségi terüle- védség, a Magyar Néphadten, Tapolca és Lesence- sereg, a Vörös Hadsereg, valamint a második világhátomaj határában.
borús német haderő korszaErről a főszervező, Vitárius kaiból. Lesz frontkórház,
György tájékoztatta lapun- francia idegenlégiós kiállíkat már az előkészületek tás és börze, surranótárs taidején.
lálkozó, illetve több izgalMint elmondta, a háborús je- mas bemutató, továbbá RC
lenetek felidézésénél törek- tank és autó találkozó, "sétaszenek a korhű megjelenés- harckocsikázás",
airsoft,
re, és az események valóság- ezer négyzetméteren milihű bemutatására. Szomba- tary börze.
ton például afgán-szovjet Vitárius György külön kiecsatajelenetet láthat a kö- melte, hogy a rendezvény az
zönség, míg a vasárnap fő idősebb korosztály számára
látványossága minden bi- a közös nosztaligia és a régi
zonnyal az 1944-es második bajtársakkal való találkozás
világháborús ütközet lesz. lehetőségét, míg a fiatal geMindkét napon 10 órakor nerációnak különleges élvan kapunyitás, a helyszínen ményt nyújt, és nem mellépedig számos érdekesség kesen olyan eszközök megvárja a vendégeket a két har- ismerését, amelyre ma már
ci jeleneten túl. Többek kö- nem igazán van módjuk.(szj)

Zártak az U16-os
futballisták

Az MTD Hungária Megyei
U16 Nyugat 18. fordulójában a tapolcaiak kihagyták a
helyzeteket, az ellenfél így
elvitte a három pontot, TIAC
VSE – Herendi Porcelán SK
0:2. A következő fordulóban
az ellenfél kerekedett felül
nagy arányban, VFC USE –
TIAC VSE 20:1. A követező
mérkőzésen az elnök értékelése alapján a könnyelmű,
fegyelmezetlen játékuknak
köszönhetik a győzelem
elmaradását.
Döntetlen
maradt az állás TIAC VSE –
Sümeg VSE 5:5.
Ajka ellen Leipczig Kristóf
vezetésével biztos volt a hazai győzelem, Ajkai Kristály
SE – TIAC VSE 2:7.
Az utolsó fordulót győzelemmel fejezték be a tapolcaiak hazai pályán, 5:3
arányban az Úrkút SK ellen.
Hazai gólszerzők Leipczig
A félig nyitott ajtó mögött Kristóf (3), Molnár Benett
a csúf és nem mellékesen (2). A tabella nyolcadik helyén zártak. Edző: Blaskobüdös hulladékhegy
(me)
Fotó: tl. vics Gábor.

Rövid hírek
n SAKK - A Tapolca
VSE Sakk szakosztály a
május havi gyermek
sakk versenyét a Tamási
Áron Művelődési Központban rendezte. 8 indulóból A csoportban
hazaiak közül első Tóth
Csongor 5,5 pont, második Mátyás Donát 5
ponttal, harmadik Gergely Donát 5 ponttal. A
B csoportban első Dénes Márk 5 ponttal, második Mézes Máté 3
ponttal, harmadik Hajgató Zsombor 3 ponttal.
A C csoportban első
Szilvásy Zsigmond (4)
pont, második Tarsoly
Csanád 3,5 pont, harmadik Szabó Márk (3).
n

PEDAGÓGUSNAPI

tudósításunkból technikai hiba folytán kimaradt, hogy nyugdíjba
vonul a Batsányi Gimnázium és Kollégium
pedagógusa Kocsis Béláné. A tanárnőtől elnézést kérünk.

vélemény
Töreky László újságíró
A legtöbben a magasabb fizetés, a több szabadság, a könynyebbnek hitt munka, a munkakörülmények vagy az előrejutás reményében váltanak
munkát, munkahelyet. Olvasónk egész más okból tette
ezt. Ő fizikai dolgozóként egy
olyan környékbeli vállalatnál
helyezkedett el, amely több
rokon profilú céghez hasonlóan, munkaerőhiánnyal küzd.
Elmondása szerint, munkájára nem volt panasz, kollégáival is kifejezetten jó kapcsolatot ápolt. Talán ezért is
rázta meg munkahelyének
gyors elvesztése. Olvasónkat
egyébként nem rúgták ki, maga mondott fel, miután egy
középvezető minősíthetetlen,
személyeskedő hangnemben
ripakodott rá. Nem csoda,
hogy önérzetében súlyosan
sértve, kis híján a fizikai erőszakhoz fordult. Mindenki
szerencséjére, erre végül nem
került sor. A dolgozó szerint, a
munkavezető egy -a nagy
gépzaj miatt- félreértett mondat miatt tért ki a hitéből, és
anélkül, hogy érdemben meghallgatta volna őt, megalázó

helyzetbe
hozta a munkatársak előtt.
A felmondás azok után következett be, hogy igazára, sértett lelkére és a szerencsétlen
esetet tisztázni akaró erőfeszítéseire nem voltak kíváncsiak a szóban forgó cégnél…. Nem állítjuk, hogy a
munkahelyeknek a demokrácia otthonaivá kellene válniuk, hiszen a jól felépített, bevált munkahelyi hierarchia
hatékonyságot, eredményességet is jelent egyben. Azonban hatalmi pozícióból ezt az
értéket nem szabadna alábecsülni. A fizetésért kötelezően
elvégzett munka mennyiségét
és minőségét számon lehet
kérni a dolgozón, de csak a
kulturált tekintély-, és nem a
trágár, fenyegető, megalázó
hatalom hangján. A gyakran
alapvető megélhetésre is szűkös fizetés mellett, ez lenne a
minimum. Különben siránkozni sincs jogunk, ha nem
találunk épkézláb munkavállalót, aki itthon akarna dolgozni.
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ÚTKÖZBEN

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Változó sebességek

.

TÁBLACSERÉK Elég sokba kerülhet ha megszokásból vezetünk
Lassabban autózhatunk
több fontos főúton és egy
autópályán, utóbbin az állapota miatt. Az illetékesek folyamatosan változtatják a megengedett
tempót, ha szükséges -írja a vezess.hu internetes
portál.
Ötévenként minden hazai
közúton meg kell vizsgálni
az érvényes sebességhatárt a
közlekedési törvény szerint,
amit előírt rend szerint végeznek az útkezelők. De a
kötelező felülvizsgálatok
mellett a Magyar Közút Zrt.
(MK), a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a rendőrség
bármikor változtathat az
utak sebességhatárain a forgalmi adatok, a balesetszám,
az útminőség, és az üzemeltetési tapasztalatok birtokában.
Tavaly például 225 kilométernyi részt vizsgált át az

Gyakran változhatnak a sebességhatárok, érdemes számolni ezzel
MK a hazai gyorsforgalmi
úthálózaton (konkrétan az
M1-es, az M31-es, és az
M35-ös autópályán, valamint a 4-es autóúton), és
még 1300 kilométernyi szakaszt a különböző főutakon.
A vizsgálatok eredményeinek elemzése után főként
kisebb számokat tartalmazó

KRESZ-táblákra cserélték a
korábbiakat.
2016-ban a következő utakon módosítottak lefelé a sebességhatárokon: M1-es autópálya, jobb oldal (Bp-ről
nézve), 29-es és 31-es kmszelvény között, 130 km/óra
helyett 100 km/órára (Fejér
megye). M1-es autópálya,

Illusztráció: szj

jobb oldal, 39-es és 40-es
km-szelvény között, 130
km/óra helyett 100 km/órára
M1-es autópálya, bal oldal,
53-as km-szelvény és 49-es
km-szelvény között, 130
km/óra helyett 100 km/órára
M1-es autópálya, bal oldal,
46-os km-szelvény és 44-es
km-szelvény között 130

km/óra helyett 100 km/órára
M1-es autópálya, bal oldal,
27-es és 26-os km-szelvény
között, 130 km/óra helyett
100 km/órára.
27-es főút, 37-es kmszelvény, 90 km/óra helyett
70 km/órára (BAZ-megye),
25-ös főút, 56-os kmszelvény, 90 km/óra helyett
60 km/órára, 7-es főút, 32es km-szelvény, 50 km/óra
helyett 40 km/órára (Fejér
megye), 7-es főút, 91-es kmszelvény, 90 km/óra helyett
70 km/órára, 7-es főút, 95ös km-szelvény, 90 km/óra
helyett 70 km/órára, 102-es
főút, 20-as km-szelvény, 50
km/óra helyett 40 km/órára
(Pest megye).
811-es főút, 27-es kmszelvény, 90 km/óra helyett
60 km/órára.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
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!)

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, konferenciák programjának rögzítése, (akár több kamerával is)

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

06/87/412-289

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Tanuszoda Tapolcán
A június másodikai Magyar Közlöny adott elsőként hírt arról, hogy Tapolcán is megépülhet egy
állami fenntartású tanuszoda. A hír hátteréről, a
tervezett uszoda méretéről, megvalósításának
várható idejéről Lévai József alpolgármester tájékoztatta lapunkat.
Régi történet került egy minőségileg új fázisba- kommentálta a leendő uszodáról
szóló hírt a város alpolgármestere. - Nagy öröm
számunkra, hogy 26 magyarországi
településen,
köztük Tapolcán is tervez a
kormányzat tanuszoda beruházást. Külön köszönöm Rig
Lajos országgyűlési képviselő közbenjárását, aki tárgyalásai során, korábban a
miniszterelnökség illetékeseivel egyeztetett ez ügyben. Tőlük akkoriban már
megkaptuk a biztatást, hogy
egy tanuszoda érdekében
Tapolca számíthat a kormányzat támogatására. Kormányrendelet írja elő, hogy
a nemzeti infrastruktúra fejlesztés illetékeseinek fel kell
vennie a kapcsolatot a beruházásokban érintett önkormányzatokkal, többek
között az építési terület biztosításának, tisztázásának
kérdésében. Ilyen megkeresést ezidáig nem kaptunk,
ugyanakkor tettünk már lépéseket az uszoda érdekében. Felvettük a kapcsolatot
Hirdetés
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Vendégek az IPA-tól
Német IPA tagokból, tisztségviselőkből álló küldöttséget fogadott a minap a
Pelion szálloda aulájában
Rig Lajos országgyűlési
képviselő.
A csoport egy Magyarországra készülő népesebb, de
hasonlóan rendvédelmi dolgozókból álló gárda előhírnöke volt. A németeket Sándor László az IPA Magyar
Szekciójának etikai bizottsági tagja invitálta Tapolcára, hogy a város nevezetességeivel, természeti és
épített értékeivel megismertesse a külföldi kollégákat.
Rig Lajos országgyűlési
képviselő meleg szavakkal
köszöntötte a rendőrszervezet tagjait és hozzátartozóikat. Vezetőjüknek, Uwe
Wöllnernek pedig a kelet
berlini IPA szervezet tisztségviselőjének egy Tapolcára jellemző ajándékcsomagot adott át. A vendég vi-

szonzásképpen egy gyönyörű német középületeket ábrázoló művészeti kiadványnyal lepte meg a térség parlamenti képviselőjét.
A baráti eszmecsere során
kiderült, hogy a németek közül, fiatal korában Uwe
Wöllner hitvese már járt a
Balatonnál, ma is szívesen
emlékezik vissza a Magyarországon szerzett élményeire. Rig Lajos a vendégek figyelmébe ajánlotta Tapolca
legfontosabb látnivalót és
arra biztatta a német rendőr
küldöttség tagjait, hogy ismerjék meg ezeket a nevezetességeket és vigyék hírét
itt szerzett tapasztalataiknak. Mint megtudtuk, a néhány napig Magyarországon
tartózkodó IPA küldöttség
egy nagyobb német csoport
előhírnöke, így céljuk elsősorban a tapasztalatszerzés
Magyarországról, Tapolcáról, a Balatonról, az itteni
vendéglátásról.
(tl)

A strand és a gyár közötti zöldterület, ahol a jelenlegi
elképzelések szerint, megvalósulhat a tapolcai állami
tanuszoda terve
Fotó: Töreky László
a Rockwool vállalattal, mányzati megkeresésre már
elképezésekkel
amelynek gyáregysége terü- kiforrott
letén, egy 1800 négyzetmé- tudjunk előállni. Informáciternyi területrész jelenleg óink szerint, a típustervektől
önkormányzatunk birtoká- el lehet térni az egyedi saban van. Ezt a tulajdonunkat játosságok figyelembevétetudjuk elcserélni arra a gyár- lével. Figyelembe véve,
ral szomszédos és a cég tu- hogy hasonló beruházások
lajdonában álló ingatlanra, mennyi idő alatt szoktak
amely alkalmas a célra. Kü- megvalósulni, véleményem
lönlegessége a tervezett szerint, minimum három év
uszodának, hogy reménye- kell ahhoz, hogy megtörténink szerint, a Rockwoolban jen az első kapavágás az
keletkezett hulladékhő biz- ügyben. Nem kiemelt kortosíthatja majd az épület fű- mányzati beruházásról van
tését. Már korábban tárgyal- szó, tehát a megszokott enfolyamaton
tunk a gyár vezetésével, akik gedélyezési
pozitívan álltak elképzelése- kell, hogy átmenjen az
ink mellé. Az egyeztetéseket uszoda terve, ahogy a köza gyárral a továbbiakban is beszerzések sem kevés időt
folytatjuk, ahogy Sümeggel vesznek igénybe. A tervezett
is. A szomszédos város már létesítmény méretét tekintrendelkezik hasonló uszoda ve, hasonló adottságú vároépítési tapasztalatokkal, kí- sok uszodáinak mérete alapváncsiak vagyunk ezekre. ján, úgy 30x50 méteres alapJelenleg igyekszünk formá- területen valósulhat meg ba önteni az elképzelésein- tájékoztatta lapunkat Lévai A találkozó egyik emlékezetes pillanata. Balról, Uwe
Fotó: tl.
ket, ötleteinket, hogy a kor- József alpolgármester. (tl) Wöllner, Sándor László és Rig Lajos

6

- TAPOLCAI ÚJSÁG

OLVASÓINKTÓL

2017. JÚNIUS 23.

Volt egyszer egy rakétadandár...

H

a a laktanya felé autóznak,
és a kerítés mellett, őszülő, kopaszodó, pocakos bácsikákat láttok, amint nyújtogatják a nyakukat, emelgetik a
fényképezőgépüket, ne gondoljatok rosszra, egy volt rakétás látni akarja azt a helyet, amiről még családjának sem beszélhetett. A kerítés mögött államtitok lappangot, Magyarország legtitkosabb fegyverneme
volt itt egykoron.
Legendás alakulat, kemény és
férfias kiképzést kaptak a katonák. Az MN 1480 rakétadandár volt a hadsereg „Bábolnája”, „Rábája”! Világszínvonalon dolgoztak és ezt tudták az
elleneink is, és ha csak egy hajszállal, de hozzájárultak ahhoz,
hogy a hidegháború, hideg maradt. Róluk írok, a rakétadandár
hivatásos, és sorkatonáiról.
Vannak akik még ma sem mernek beszélni róla. Nem voltunk
egyik nemzetnél sem alávalóbb
katonák. Katonák voltunk! Az
MN 1480 Tapolca Rakétadandár katonái.

1962-1963. / I. rész
Németh Mihály elmondása
alapján.
1962. kora tavaszán a Duna
mellett hajtottak végre a lövészezreddel hadgyakorlatot,
Miska bá’ fiatal tiszthelyettesként a vezetési ponton dolgozott híradó beosztásban.
Megjelent egy autó, a benne
ülők magukhoz szólították és a

Az MN 1480 Tapolca Rakétadandár történetéről Kása Árpád nyugállományú főhadnagy juttatta el lapunknak
négy részből álló írását. Tervezett megjelenések: június
23. és augusztus 4. között
hadosztály harcálláspontra vitték, ahol közölték vele, hogy
hamarosan egy hathónapos tanfolyamon fog részt venni, nem
kell visszamennie gyakorlatra,
eltávozást kap, készítessen két
darab 4x4- es fényképet és a
megadott címre küldje el. Megfelelően lekáderezték, majd vonatra szálltak és Záhonyon keresztül elhagyták az országot,
1962. április hetedike volt ekkor. Két nap múlva érkeztek
meg Medvegybe, autóbuszok
várták őket, és még vagy hat
órát buszoztak egy ingoványos
mocsaras vidéken, elmondása
szerint a betonút hullámzott és
féltek.
A tábor nemzetközi volt, két
tolmácsot kaptak, a csehekkel
közösen ment a kiképzés de
volt ott két lengyel is, továbbképzésen.
Miska bácsit kidolgozó bemérőnek képezték ki, ekkor tudták
meg, hogy rakétások lesznek,

eddig azt mondták nekik, tüzér
kiképzést kapnak. Hétvégeken
kirándulhattak a közeli Novgorodba. Haza lehetett levelet írni, a borítékot nem volt ildomos
leragasztani, postafiókra írtak.
Csomagot is kaptak a hozzátartozóktól, az színesítette az
életüket.
Keményen kellett tanulni, a kiképzőjük, aki a kidolgozást tanította a tekerős számológépen,
a logaritmustáblát négy tizedesjegyig fejből tudta, többször
leellenőrizték, egyszer sem tévedett. Hat hónap után kerültek
haza, és visszamentek az alakulatukhoz. Ez novemberben
volt. A kiképzésükről nem beszélhettek és nem is mertek!
Jelentkezniük kellett Budapesten, egy úriszabóságra mentek
és hat óra múlva, mindegyikük
fekete páncélos ruhában volt,
és már várta őket egy busz, aztán megálltak Tapolcán a laktanyánál, ekkor tudták meg, hogy
itt fognak szolgálni.
Az itt szolgáló lövészezredet
Lentibe helyezték, Váradi Miklós tevékeny irányításával januárban megkezdődött a laktanya kialakítása. Több száz autó
murvát kellett elhordani a legénységi épület és főút környékéről. A 1480 várta a technika
érkezését, a laktanya készült.
Németh Mihály nyugalmazott
törzszászlós elmondása alapján
2007. februárban lejegyezte:
Kása Árpád nyugállományú
főhadnagy.
(Folytatjuk)

„Szomszédoltunk egy kicsit”
¨ OLVASÓNKTÓL - A
Tapolcai Városszépítő Egyesület keretein belül működő Nő
Klub több évtizede aktív szerepet tölt be a város életében.
Programjai az egész város lakói
részére elérhetőek.
A klub tagjai havonta találkoznak előadókkal, város vezetőivel és különböző témakörökben tájékozódnak az őket
érintő kérdésekben. Bármilyen
program van segítő kéz mindig
akad. Ez évben pályáztunk a
Tesco által kiírt „Ön választ, mi
segítünk” programra, melynek
keretében fákat és cserjéket
szeretnénk ültetni a város területén, sportelemmel bővíteni a
Bárdos iskolában elkezdett
kültéri sportjáték eszközöket,
valamint szelektív szemétgyűjtőket elhelyezni az ökoiskola
épületében. E pályázatot a város lakóinak támogatásával
megnyertük, s őszre megvalósítjuk. Pályázatot nyújtottunk
be a DM-által meghirdetett
programra is. Pályázatunkat
befogadták, a második kört
várjuk.
Programjaink egyik fontos
összekovácsoló eleme az évenkénti egész napos kirándulás.
Ebben az évben Dévény vá-

Áldatlan állapotokról, lassú, trehány munkáról írt olvasónk,
s mindezt képekkel is alátámasztotta

Energetikai felújítás 200 millióért
¨ OLVASÓNKTÓL
2016. októberében elkezdődtek
a munkálatok a mi lépcsőházunk, valamint a Kossuth utcai
ház oldalfalának állványozásával. Ennek következtében az
utcai bejárati ajtó csak résnyire
volt nyitható, de nem zárható.
Az udvarra oldalazva lehetett
kijutni, az ajtó szintén nem
zárható. A mai napig nem zárhatóak az ajtók (október-június). Állványozás után időnként
dolgoztak, majd nem volt senki
(időjárástól függetlenül) azután
lebontottak néhány szigetelést,
később új szakemberek jöttek,
ismét dolgoztak, jöttek-mentek.
Februárban a közös képviselő
értesítésben közölte, hogy szereltessük le a redőnyöket, mert
ugrik az állami támogatás. Február óta fekszenek a redőnyök a
lakásban... A néhányadik szakember-gárda befejezte a munkálatokat és lefestették a lépcsőházunk felét(!) június első
napjaiban. Igaz, egy erkélyt
nem festettek le, de az erkélyek
belső felét egyébként sem festik le. Négyzetméter alapján a
mi lakásunkért kb. 1,4 MFt-ot
kell fizetni (takarékosság?).
Festés után leszerelték az állványokat és állványozták a többi lépcsőházat.
Felhívtam a kivitelezőt, aki a
"Magyarországon lévő társa-

dalmi viszonyokkal" és számomra érthetetlen indoklással
igyekezett választ adni, hogy
miért készítettek el fél lépcsőházat október óta és hagyják
befejezetlenül - ugyanakkor az
épületegyüttes másik felén
folytatják a „nagyértékű” munkát? Ettől a lépcsőházi lakóközösségtől senki nem kért beleegyezést arra vonatkozóan,
hogy hozzájárulunk-e konténer, hulladék- és felújítási
anyagok tárolásához, szigetelőanyag szabásához, anyagok
gépi keveréséhez, parkolási
hely megszűnéséhez az egész
épületegyüttes részére kb. l
éves időtartamra!
Sajnálom, hogy 2 hónappal
ezelőtt (vagy már korábban)
nem tettem hivatalos bejelentést az Ajkai Tűzoltóságnál a 2
bejárati ajtó miatt (a közös képviselő felelős a tűzrendészeti
előírások betartásáért). Talán
ma már a mi lépcsőházunk teljesen kész lenne és szép sorban
haladna ez a széphangzású
Energetikai Felújítás lépcsőházról lépcsőházra.
A telefonbeszélgetés alkalmával megkértem a kivitelezőt,
hogy ne vigyen politikát a szakmai kérdésékbe. Elgondolkodtam...
Név és cím a szerkesztőségben

Ablakaink című tárlat kapcsán

E

A fontos összekovácsoló elem, az egész napos kirándulás idén
sem maradt el. Ezúttal Pozsony volt az egyik úticél
rának történetével és Pozsony Pozsonyban a vár látogatása
városának műemlékeivel is- volt a cél és a csodaszép franmerkedtünk meg. Ehhez kértük ciakert elámított bennünk. A
az önkormányzat támogatását, Szent Márton dómban is járamiért hálásak vagyunk.
tunk, rögzítve magyar emlékeJúnius 7-én 52 fővel indultunk inket. Sajnos az altemplomba
és egy gyönyörű élménnyel nem jutottunk be, de Pázmány
gazdagabban tértünk haza. Péter sírkövénél tiszteletünket
Megismerkedtünk a dévényi tehettük. Megcsodáltuk a továr történetével (mely termé- rony tetején lévő 300 kg-os maszetesen összefüggésben van gyar koronát. Pozitív benyomáhazánk történelmével. A három sokkal jó hangulattal indultunk
részből álló vár legfelső fokára haza. Útközben még a Luculis feljutottunk. Megnéztük az lus étteremben egy finom vaApácatornyot, a vártörténeti ki- csorával koronáztuk meg a naállítást és megcsodáltuk a Duna pot.
és a Morva találkozását.
Varga Károlyné

nagyon találó elnevezésű
amatőr képzőművészeti
kiállításra, mely négy település
lelkes alkotóinak új munkáit
mutatta be, örömmel mentem
el. Mert sokat vártam tőle. Már
a címre, melyre azonnal asszociációként ugrott be fantáziámba, az emberi két szemet világra nyíló ablakoknak foghatja fel. Ha így nézzük, szemüvegünk a keret, melybe a fantáziánk nyújtotta kép kerül, már
csak megfesteni kell. És itt következik a problémák sora.
Van-e pontos elképzelés a témáról, elég-e a képzettség a
megvalósítására, elme képes-e
összerakni műalkotássá a képzeletet festői elemeit? Műélvezettel álltam meg a hátulsó
sor két impresszionisztikus
olasz tája előtt, és mellettük egy
nagyon szép női alakot is felfedeztem tájban. A bejárati ajtó
melletti durván elnagyolt „al-

kotások” csak bosszantottak. E
két minőségi véglet között jó
volt látni, hogy a nagy átlagot a
szépség keresése vezette. Azaz
a tehetségek fejlődése nyilvánvaló! Legnagyobb öröm pedig
akkor ért, amikor a zsűri első
díjjal jutalmazta azt a tapolcai
alkotót, akinek mersze és tehetsége volt technikai újításával egy tökéletes lelki harmóniáját nyújtó megfogalmazását
bemutatni képzelt képeinek. Figyelmemet már előzőleg műveivel felkeltette, ismerősként
üdvözöltem a tiszta, szigorú
kompozíciót, belemerültem átgondolt színharmóniájába. Nagyon-nagyon várom a folytatását munkáinak, puritán egyszerűséggel, klasszikusan zárt
látvánnyal felépített, lelki harmóniát sugárzó, már művészi
képeit.
Dr. Sáry Gyula
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Sakk hírek
Sakk – TVSE – Rockwool,
NBI/B utolsó forduló – 2017.
április 9.
A sakk nemzeti csapatbajnokság I/B osztály Charousek
csoportjában a Tapolca Rockwool VSE utolsó fordulóját
játszotta a Tamási Áron Művelődési Központban, ahol a
helyi csapat vereséget szenvedett az ezüstérmes szombathelyi csapattól. Tapolca Rockwool VSE - HVSE Infraplan
5:7. A tapolcaiak közül egy
ponttal győzelmet szerzett
Kosztolánczi Gyula, Nagy Zoltán, és Érseki Tamara. Fél
ponttal döntetlennel zárt Jurácsik József, Buzás Bertalan,
Ács Márton, és Gyarmati János. A bajnokságban a tapolcaiak 52,0 ponttal az ötödik helyen
zártak.
Sakk – Tarr-Tapolca VSE, NB
II. utolsó forduló – 2017. április 9.
Nagy arányú vereséget szenvedtek a bajnok otthonában, a
tapolcai sakkozók. Az NB II.
Széchenyi csoportjában öt tartalék játékossal állt ki a tapolcai
csapat, végül Széchenyi ESE –
TARR- Tapolca VSE 9,5: 2,5
eredménnyel zárult a nap. Egy
ponttal győzelmet szerzett
Érseki Áron. Fél pontot szerzett
(döntetlen), Szabó Benjamin,
dr. Simó Judit és Gaál Zsóka. A
csapat 61,5 ponttal a kilencedik
helyen végzett.

06/87/412-289

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Június 22. - 29.
22 – 29. csütörtök – szerda
14:30 1200,-Ft
GEMENC - Az árterek
világa
Színes, magyar
természetfilm
Hossz: 60 perc
...
22 - 27. csütörtök – kedd
16:00 1200,-Ft
Verdák 3. 2D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
...
22 - 28. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Volt egyszer egy Venice
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
...
22 - 28. csütörtök – szerda
20:00 1200,-Ft
Julieta
Színes, feliratos spanyol
romantikus dráma
Hossz: 99 perc
...
28. szerda 16:00 1400,-Ft
Gru 3. 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 96 perc
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Csíksomlyói zarándoklat Tapolcáról
T

arts meg minket őseink
szent hitében! - ez volt az
idei csíksomlyói búcsú vezérgondolata.
Tapolca Város Önkormányzata
szervezésében pünkösdkor harmadik alkalommal zarándokoltunk Csíksomlyóra. Ebben az
évben, az odalátogató több
százezer ember, a 450. évfordulót ünnepelte, és a szombati
szentmise másnapján, pünkösd
vasárnap, Trianon gyászos napjára emlékezett. Ez tette még
különlegesebbé az idei zarándoklatot. Tapolcáról szerda éjszaka indultunk autóbusszal, és
csütörtökön kora reggel léptük
át a határt. Nagyvárad, Szent
László városa.
Idén Szent László Emlékévet
ünnepelünk, nagy királyunk
trónra lépésének 940., szenté
avatásának pedig 825. évfordulója alkalmából. Királyhágón
megpihentünk, csodáltuk a
gyönyörű tájat. Kolozsvár volt
a következő megállónk. Számomra a város most is azt a korábban tapasztalt, kicsit nyugtalan, lüktető képét mutatta. A
belvárosi séta után indultunk
Tordára, ahol a semmihez nem
hasonlítható sóbánya látványában gyönyörködtünk. A buszban próbáltunk ocsúdni, de kis
idő múlva egy újabb csodát éltünk át, a máréfalvi székelykapuk nyűgöztek le bennünk.
Aztán a Tolvajos-tető hármas
keresztje emlékeztet mindenkit
a csatára, mely során a hitüket,
hitünket védők tiszteletére idén
450. alkalommal zarándokolnak a világ minden részéről magyarok, székelyek, csángók,
hogy kifejezzék együvé tartozásukat, és tanúbizonyságot tegyenek hitükről. Az esti órákban érkeztünk meg szálláshe-

Az önkormányzat szervezésében pünkösdkor immár harmadik alkalommal zarándokoltak Csíksomlyóra Tapolcáról
Fotó: Helyszíni felvételek

lyünkre, Csíkszeredába. Pénteken reggel első utunk a Kegytemplomba vitt. Szavakkal
képtelenség kifejezni az érzést,
ami templomba betérő embert
áthatja. Itt, ha van akaratunk,
akkor lélekben megtisztulhatunk, és más emberként léphetünk ki a templom ajtaján,
mint ahogy bementünk. Madéfalván, a székely szenvedéstörténet egy gyászos éjszakájának,
soha nem feledhető, tragédiájára emlékeztünk. Azután a
Békás-szoros
szépségében
gyönyörködtünk, majd a Gyilkos-tó legendáját, legendáit ismertük meg. Vissza úton, Gyergyószentmiklóson az ottani örmény templomot néztük meg,
és egy kicsi ismeretet szereztünk, arról, hogy miként váltak
a 800 éve betelepült örmények
a magyar nemzet részévé. Egy
példa: az Aradon mártírhalált
halt 13 katonából, ketten: Kiss
Ernő, és Lázár Vilmos örmény
származású kiváló emberek.
Szombat a búcsú napja, együtt
sok-sok ezren zarándokoltunk
fel a nyeregbe. Fiatalok, idősek, sőt nagyon idősek, betegek, egészségesek, minden ne-

Búcsú Rohonczi Gyulától
Hatvannyolc éves korában
elhunyt Rohonczi Gyula. Az
aktív, közéleti embert családja
mellett a Tanúhegyek Egyesület búcsúztatta.
"Befejezett regény, be nem
végzett álom..." - írta a költő.
Álmait azonban nem tudta
megvalósítani. Mert álmodott
szeretett családjáról, kis unokáiról. De álmodott arról is, hogy
szívvel és lélekkel, mint a
Tanúhegyek Egyesület elnöke,
"amit 2014-ban vállalt" sikeresen tovább viszi a civil szervezet működtetését. Május első
napjaiban még erről beszél-

getett barátaival. Tervezett, egy
talán szebb jövőt is magának.
Az álom azonban végleg álom
maradt. Terve volt, hogy az
egyesület tagjait ne csak a
munka, hanem a szórakozás is
összekapcsolja. Városi, országos rendezvényeket szerezett
volna, aktív közéleti szerepvállalással.
Egy élet lezárult. Elment
örökre, alakját a homály
befedte, ám az egyesület,
valamint az MSZP tagjai őrzik
még emlékét, hiszen nem élt ő
hiába.
Tanúhegyek Egyesület

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

hézséget legyőzve, hogy közösen átéljük pünkösd szombat
csíksomlyói csodáját. Dr. Veres
András győri megyéspüspök, a
Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke prédikációjában összefogásra, megbékélésre, megbocsájtásra kért
mindenkit, és arra, hogy közös
imában kapaszkodjunk össze,
mert csak így lehetünk még
erősebbek. Beszélt a Szűzanya
tiszteletéről is, melyre egy
idézettel készült: „ha Isten a
Szűzanya által akart közeledni
az emberekhez, mi ne akarjunk
nélküle közeledni Istenhez”. A
szentmise végén a himnuszok,
több százezer embertől, leírhatatlan élmény. Vasárnap, június
4-én, Trianon gyászos napján a
Csíki Székely Múzeumba látogattunk, a múzeum a hajdani
Mikó-várban rendezkedett be.
Megtekintettük a Művészek a
frontvonalon című kiállítást,
mely az első világháború borzalmait mutatja be. Ezen a napon ezzel a látvánnyal szembesülni, még fájdalmasabb. A múzeum után Csíkszereda belvárosában sétáltunk, majd Nyergestetőre buszoztunk, egy

újabb nemzeti tragédiánk helyszínére. Nekünk magyaroknak
ezekből bőven kijutott, talán
mások már nem is léteznének,
de mi még vagyunk, és leszünk
is. Majd Kézdivásárhelyre
utaztunk, megnéztük a várost,
és Gábor Áronról beszélgettünk. Hétfőn haza indultunk.
Megálltunk Farkaslakán, ahol
megkoszorúztuk a Trianon emlékművet. Aztán, hogy meg
tudjuk ajándékozni az itthon
maradott szeretteinket, Korondon vásároltunk. Éjszaka testben fáradtan, de lélekben frissen megérkeztünk. Csíksomlyó
a magyar emberek lelki megbékélésének helye. Sokan vannak a magukat magyarnak
mondó emberek, akik nap mint
nap gyűlölködnek, megpróbálnak megosztani minket, és örömüket lelik benne, hacsak egy
kis sikerrel járnak. Ez végtelenül szomorú, ezért azt kívánom
nekik, hogy ébredjenek gonosz
álmukból, menjenek el Csíksomlyóra, és szellőztessék ki
bedohosodott lelküket, mert „
gyűlölet tövise nem virágzott
még békét soha”.
Pass Sándor

FELHÍVÁS
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy az
élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdés szerint „a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását
belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a körzeti földhivatali
osztály a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi. A védekezés elmaradása
esetén az FM Élelmiszerláncfelügyeleti Főosztály hatósági
eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben.
Az a földhasználó, aki e köte-

lezettségének nem tesz eleget a
fertőzött terület nagysága,
illetve az ingatlan belterületen
vagy külterületen való elhelyezkedése
függvényében
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjedő összegű növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető, mely ismételten kiszabható. A FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának
szakvéleménye szerint a javasolt kaszálási időpontok 2017ben a következők:
kaszálás: május 15-19.
kaszálás: június 19-23.
kaszálás: július 10-14.
kaszálás: augusztus 7-11.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy
parlagfű és egyéb allergén
gyomnövények elleni védekezési kötelezettségüknek önként
tegyenek eleget az általános
környezet-higiénés állapot javítása érdekében!
Németh Mária Anita jegyző
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Rengeteg díjat nyertek
A

z év egyik legjelentősebb időszaka volt az
idei tavasz a Basic Táncstúdió életében, hiszen két nagy
jelentőségű versenyen is
megmérettették magukat, és
rengeteg díjjal térek haza.
A negyedik alkalommal
megrendezett nemzetközi
Connector Táncfesztiválra
Veszprémbe utaztak, ahol
több korosztályban és táncstílusban is megmutatták
mit tudnak. Gyermek, amatőr show/látványtánc kategóriában Vajai Kitti (Tapolca) „Büntiben" előadásával
ezüst minősítést nyert. Junior amatőr művészeti tánc
kategóriában a Tóth Rebeka,
Hoffman Sára, Lovász Zsófia (Tapolca) együttes „Papnők" produkciójával az
ezüst minősítést érdemelte
ki. Junior amatőr Show/látványtánc
kategóriában,
„Szakura" előadásával Kiss
Virág, Meidl Luca, Kocsor
Kitti (Tapolca) ezüst minősítést kapott. A csapat junior,
amatőr, Modern/kortárs kategóriában, „Flowers" produkciójával szintén ezüst

minősítést kapott. Junior
amatőr musical kategóriában, ezüst minősítést érdemelt ki „Egy fiú rémálma"
produkció, melyben részt
vett Tóth Rebeka, Hoffman
Sára, Lovász Zsófia, Kiss
Virág, Kocsor Kitti, Meidl
Luca, Muzsi Alexandra, Süte
Lilla, Vajai Kitti, valamint
Varga Ádám (Tapolca). Felnőtt amatőr Modern/kortárs
kategóriában Tácsik Zsófia,
illetve Szenteszky Zsolt (Budapest) „Heart cry" előadását arany minősítéssel jutalmazták. Felnőtt hobbi Modern/kortárs kategóriában
Vitai Vanda Júlia (Tapolca)
az ötödik helyet szerezte
meg.
Egy szusszanásnyi idő után
várt rájuk a következő
verseny. A VII. Fejér KupaOrszágos Amatőr Táncversenyen a dobogós helyezéseken kívül számos különdíjjal is jutalmazták a szervezők a produkcióikat. Ezen
a megmérettetésen versenyeztek sokan először a
táncstúdió tagjai közül. A
„Tengerészek" előadás (Ács

Már igényelhető a védőoltás
Már igényelhető az ingyenes bárányhimlő elleni
védőoltás a Tapolcán és
közvetlen környékén élő
gyermekek számára 12
hónapos kortól - tájékoztatta lapunkat dr. Németh
Mária Anita jegyző.
Az érintett szülők a napokban névre szólóan, lakcímre
megkapták a tájékoztatót, illetve az igényléshez szükséges szülői beleegyező nyilatkozatot is kipostázta számukra a hivatal. A nyilatkozatot a jegyzői titkárságra
kell visszaküldeni, ahonnan
ezek a dokumentumok a
szükséges oltássorozatot beadó gyermekorvosokhoz kerülnek. Németh Mária Anita
elmondta, amikor a vakcina Tapolcára érkezik, emailben, illetve telefonon
azonnal kiértesítik a szülőket. - Az értesítést követően
lehet majd jelentkezni az illetékes gyermekorvosoknál
az oltásra. Idén, a Tapolcán
praktizáló gyermekorvosok
mellett, a badacsonytomaji
gyermekorvossal is együttműködünk, hiszen vannak
akik hozzá járnak Tapolcáról. Egyéb környékbeli or-

Dorka, Muzsi AlexandraTapolca) ezüst minősítést,
valamint gyermek musical
kategóriában a legjobb koreográfia különdíjat is elhozta.
Junior musical kategóriában
„Egy fiú rémálma" (Tapolca) megkapta az ezüst minősítést, valamint a legjobb koreográfiának járó különdíjat
is. A „Hercegnők" (Mezei
Lili, Viczián Hanna, Zombori Flóra, Biró Fruzsina Szentendre) ezüst minősítést, gyerek jazz kategóriában pedig a legjobb koreográfia különdíjat nyerte. A
„Papnők" (Hoffman Sára,
Tóth Rebeka, Lovász Zsófia
- Tapolca) előadás bronz minősítést, junior jazz kategóriában a legjobb koreográfia
díjat nyerte. A „Flowers"
(Meidl Luca, Kocsor Kitti,
Kiss Virág- Tapolca) előadást arany minősítéssel, ifjúsági jazz kategóriában pedig a legjobb koreográfia
különdíjjal jutalmazták. A
„Colours" (Ács Dorka, Muzsi Alexandra - Tapolca)
produkció ezüst minősítést,
gyerek modern/kortárs kate-

Fotó: Kiss László

„Szakura” produkció. Fontos a fegyelem és a türelem
góriában a legjobb koreográfia különdíjat kapta. „Hajnal" (Hoffman Sára, Tóth
Rebeka, Lovász Zsófia - Tapolca) című produkció junior modern kategóriában
bronz minősítést kapott.
„Heat cry" (Szenteszky
Zsolt, Tácsik Zsófia - Budapest) felnőtt modern kategóriában ezüst minősítést kapott. Ifjúsági show és látványtánc kategóriában a
„Szakura" (Meidl Luca, Kocsor Kitti, Kiss Virág- Tapolca) bronz minősítést kapott. A „Büntiben" című előadás (Vajai Kitti- Tapolca)
bronz minősítést kapott.
Junior show és látványtánc
kategóriában a „Nindzsák"
(Süte Lilla, Varga Ádám-

Tapolca) bronz minősítést
nyert. Gyermek Open kategóriában a „Rocksztárok",
Aranyodi Lara, Kovács
Luca, Lovász Fruzsina,
Muzsi
Janka,
Németh
Boglárka, Nyári Melánia,
Osváth Panna, Pálffy Maja,
Rieger
Virág,
Simon
Veronika, Steiner Anna,
Steiner Nóra, Vajai Anna
(Tapolca) előadását bronz
minősítéssel jutalmazták.
Junior Open kategóriában az
„Otherside" előadás Tóth
Rebeka, Hoffman Sára, Lovász Zsófia, Kiss Virág, Kocsor Kitti, Meidl Luca, Muzsi Alexandra, Süte Lilla,
Vajai Kitti (Tapolca) szereplésével bronz minősítést
kapott.
(me)

Tehetséges tapolcai gyerekek
A SZÍN-VONAL Művészeti
Iskola által az idei tanévben
is él a Nemzeti Tehetségprogram által kínált lehetőségekkel.
A művészeti iskola Batsányi
János és Kazinczy Ferenc
Tagintézményekbe járó tanulói részére mozgóképi és
animációs műhelytevékenységeket kínált a gondolkodási képességek és a kreativitás fejlesztése céljából
(NTP-MOI-16-0062 című
pályázat).
A projekt keretében megismerkedhettek a különböző
animáció készítési techni-

kákkal (papírkivágásos animáció, pixilláció, bábanimáció) és elkészíthették saját kisfilmjeiket. Bepillantást nyerhettek a karaktertervezésbe, a storyboard (képes
forgatókönyv) rajzolásba, a
vágási munkálatokba, valamint a zörejezésbe is, tehát
mindabba, amik alapul szolgálnak a nagy filmstúdiók
egész estés rajz- és animációs filmjeihez. A gyerekek kétnapos tanulmányúton is részt vehettek, melynek köszönhetően ellátogathattak a kecskeméti rajzfilmstúdióba és megismer-

Dr. Németh Mária Anita
jegyző: Igényelhető az
ingyenes bárányhimlő
elleni védőoltás Fotó: szj
vosokkal jelenleg még képlékeny a kapcsolat. A tavalyi adatok azt mutatták,
hogy aki kérhette, az kilencven százalékban kérte is az
ingyenes bárányhimlő elleni
oltást, a szülők tisztában
voltak annak jelentőségével. Arra kérnék mindenkit,
hogy ragadja meg a lehetőséget és ne hagyja, hogy
gyermek magától essen át a
betegségen, hiszen annak ismert és valóban veszélyes
egészségügyi
kockázatai
vannak - figyelmeztet a város jegyzője.
A két oltás egyébként támogatás nélkül húsz ezer forint A résztvevő tanulók a kecskeméti filmstúdió előtt
körüli összegbe kerülne a
szülőknek, ezt vállalja át a
város.
(tl)

hették az ott zajló munkálatokat, a budai rajziskolában pedig 3D animációs számítógépes kurzuson vehettek részt. A pályázathoz 3
napos bentlakásos tábor is
tartozott, ami Badacsonytördemicen került megrendezésre. A tábor ideje alatt az
addig megismert animációs
technikákkal 1 perces kisfilm készült, valamint lehetőség volt számítógépes rajzolóprogrammal karaktereket létrehozni. A szigorúan
vett pályázati program mellett szabadidejükben más
képzőművészeti ágakban is
alkothattak a gyerekek,
nagyméretű batikolt képek
és zománcmunkák is készültek. A projektnek köszönhetően a gondolkodási és kreatív képességek fejlesztése
mellett lehetőség nyílt az
animátori és mozgóképes
szakmáról való pontosabb
kép kialakítására.
(x)
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A bajnok ificsapat a felnőtt keret gerince
Az MTD Hungária Megyei
II. osztályban az U19-es
TIAC férfi csapat az utolsó két fordulót hatalmas
fölénnyel nyerte, így idén
is megérdemelten zártak
a fiúk a tabella élén.
A bajnoki címhez szép mutatók társulnak, 30 mérkőzésből 25 győzelem, kettő
döntetlen és három vereség,
a 191:33-as gólkülönbség
egészen impozáns, ami 77
pontot hozott. A gólkirály a
tapolcai Deák Szabolcs lett
46 góllal, őt követte a szintén tapolcai Péter Bence 43
góllal. A felnőtt együttes a
tabella nyolcadik helyén
zárt. Mindkét csapat edzője
Kutasi Imre, vele, s az elnökkel, Frang Lászlóval váltottunk szót a bajnokság befejeződése apropóján.
- Két csapatról beszélünk, de
tulajdonképpen tizenhárom
játékos mindkét együttesben
játszik, így szinte az ifik alkották a felnőtt csapat gerincét is a bajnokságban. Ez az
érintetteknek két mérkőzést
jelent, de aki jár edzésre,
annak nem okoz túl nagy

Fotó: szj.

Az U19-es bajnokcsapat. Középen Kutasi Imre edző, a jobb szélen Frang László elnök

problémát a dupla teher mondta Kutasi Imre, majd
Frang László vette át a szót. Ezek a fiúk tavaly a megyei
első osztályt nyerték meg,
ott is kiemelkedtek, a megyei másodosztályból pedig
különösen. Itt a 13, 14, 17
lőtt gól is előfordult egy-egy
meccsen. Közben a felnőtt
csapatnál mutatkozó létszámproblémák miatt Imrének hozzá kellett nyúlni az

ifikerethez. Tavasszal már
tizenhárom gyerek játszott a
nagyban is. Többen fix kerettaggá váltak a felnőttben,
de koruknál fogva végig
játszhattak az U19-es gárdában is. A srcácoknak a bajnokság során a legnagyobb
problémát a rossz idegenbeli
körülmények jelentették, a
gyenge minőségű pályák, a
minősíthetetlen öltözők, helyenként a megkérdőjelez-

hető bírói hozzállás komoly
terhet rótt rájuk. Az U19-es
csapat tagjait egyértelműen
dícséret illeti, de a felnőtt keretből is mindazokat, akikre
állandóan lehetett számítani
- hangsúlyozta az elnök.
Azt is megtudtuk, hogy az
együttes minden szempontból megfelel a megyei első
osztályú licensznek, így felkérés esetén akár ott is indulhatnának ősszel.

- Nyilvánvaló az is, hogy a
keretet erősíteni kell, öt, hat
kiszemeltünk már van, akiket szeretnénk leigazolni a
következő szezonra. Kiemelném
a
kapusunk,
Schmidhoffer Dávid teljesítményét, aki végig védte az
U19-es szezont és a felnőttet is. Sosem keresett kifogást, csak köszönettel tartozunk neki. Deák Szabolcs és
Péter Bence szépen lőtték a
gólokat az ifiben, hozzájuk
jött fel az U16-ból Csonka
Tamás, aki már most 11 gólnál jár. A felnőttek között
Berki Dominik 15 gólos,
Vers Máté pedig első felnőtt
szezonjában 11 gólt szerzett
- tette hozzá Frang László.
A csatárokkal, a támadó
szellemű játékkal nincs
gond, kérdésünkre Kutasi
Imre azonban azt is elmondta, hogy a védelem és a középpálya is adott. Csupán a
létszámot kellene növelni,
hogy a nem várt helyzetekre
is megfelelően tudjanak reagálni. A legfontosabb viszont az, hogy tényleg akarjanak, szeressenek focizni a
fiatalok.
(szj)

Elindult az úszótábor Válogatott sportolók a juniálison
Közel tíz év után ismét elindult az úszásoktatás a
felújított Tapolcai Termálstrandon.
Az első turnusba húsz hét-tizenkét éves gyermek, tizennégy lány és hat fiú jelentkezett.
Hétfő reggel, verőfényes
időben, az izgatott „tanulókat"- miután felmérték milyen szinten vannak az
úszást illetően - két csoportba osztották a helyszínen. A

kezdő csapat oktatója ebben
a turnusban Krachun Éva, a
haladó csapaté pedig Hanzmann László.
Tíz alkalom alatt, játékos
foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a gyermekek az úszással. Ezt a turnust még három követi a
nyáron, július 3-14-ig, július
17-28-ig. illetve július 31. augusztus 11-ig, reggel 7.30
és 8.15, majd 8.15 és 9.00
óra között, melyekre még
várják a jelentkezőket. (me)

Kilenc gól a finneknek
Nemzetközi barátságos labdarúgó mérkőzés zajlott hétvégén a Városi- Sport és
Szabadidő
Centrumban,
ahol Tapolca a finnországi
Kopse RY csapatát látta vendégül.
A több éves baráti kapcsolatnak köszönhetően a tavalyi év után, hagyományteremtő szándékkal idén másodszorra is ellátogatott a
finn labdarúgó csapat megmérettetni magát.
Tikkasztó
hőségben,
kíváncsi szemek kereszttü-

zében, Frang László elnök
értékelése alapján az előző
napi programoktól megfáradtan a vendégcsapat nem
tudott érdemi ellenállást
tanúsítani a helyi, U19-es
idei évi bajnokcsapat ellen.
Péter Bence négy, Deák Szabolcs három góllal eldöntötte a mérkőzést, az arányt növelte Vadas Balázs és Kovács Péter további egy-egy
góljával, így végül Tiac
VSE: Kopse RY 9:1-es (5:0)
bravúros helyi győzelem
született.
(me)

Online újságunk: www.tapolcaiujsag.hu

Kézilabda
juniálisnak
adott otthont a Csermák
József Rendezvénycsarnok szombaton. Tapolcai
tornagyőzelem született a
lányok mindkét korcsoportjában.

személyes, illetve adott esetben közvetlen, baráti kapcsolatba. Tapolcán erre is lehetőség nyílt, hiszen olyan
országosan ismert és elismert sportolók érkeztek az
alkalomra, mint Kisfaludy
Anett beállós és a kapus
poszton küzdő Janurik Kinga válogatott játékosok, valamint vezetőedzőjük, Szabó Edina. A neves kézilabdásokat, edzőjüket és Szántó
Erzsébetet, az Érdi Sport
Kft. ügyvezetőjét, Dombóvári Katalin szervező, a női
kézilabdáért alapítvány kuratóriumi tagja üdvözölte
Tapolca és a város női kézilabda sportágának játékosai,
szurkolói nevében.

Az Érd csapatának kiválóságai nem érkeztek üres
kézzel, amit meg is mutattak
a délutáni eredményhirdetésen. Azon kívül, hogy kedves ajándékokkal lepték
meg a helyi sportolókat, mezeiket, pontosabban három
érdi válogatott játékos bekeretezett mezét is felajánlották támogatói árverésre.
A torna résztvevőinek, a
szervezőknek, a játékosoknak, valamint kiemelten a
Tapolca VSE győztes csapatának Dobó Zoltán polgármester a város nevében is
gratulált és okleveleket adott
át. A díjátadót szórakoztató
programok sora követte a
csarnok parkolójában. (tl)

A kézilabda juniális egész
napos sport-,
kulturális
programmal várta a sportrajongókat a csarnokba és
parkolójába. A kora délelőtti
megnyitón a felsorakozott
hazai és vendég csapatokat
Öcsi Tamás a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség
főtitkára, Puskás Ákos a
TVSE alelnöke és Antal
Lászlóné edző, a kézilabda
szakosztály vezetőségi tagja
köszöntötte, illetve tájékoztatta. A rövid prológust követően Pápa, Úrkút és Tapolca utánpótlás és felnőtt
női kézilabda csapatai szálltak harcba a tornagyőzelemért. Végül mindkét korcsoportban megérdemelt hazai,
tehát tapolcai győzelem született.
Kevés motiválóbb dolog van
az amatőr kézilabdások számára, mint amikor a sportág Pápa, Úrkút és Tapolca utánpótlás és felnőtt női kéigazi sztárjaival kerülhetnek zilabda csapatai játszottak a tornagyőzelemért Fotó: tl.
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Megalakul a Tapolca Vívóklub
Szeretnék tapolcai gyerekeket, tapolcai színekben versenyeztetni - ez az egyik legfőbb motivációja Szalay
Gyöngyinek, aki ötletgazdája, és alapítója a jelenleg alakulóban lévő Tapolca Vívóklubnak. Az olimpikon vívóedző terveiről beszélt lapunknak.
Sokan kérdezték tőle, hogy
miért most? Úgy érzi, hogy
már edzőként is „nagykorúvá” vált tizenhat éves oktatói
munkája során. Egy helyi
klub létrehozása már régóta
érlelődik, de nemrég fogalmazódott meg benne konkrétumként. Visszagondolt,
hogy az 1996-os olimpián,
Atlantában még tapolcai színekben versenyzett (Tapolcai – Bauxit SE), és a tudat,
hogy szeptembertől már a tanítványai is helyi színekben
indulhatnak, hatalmas lendülettel és motivációval tölti
el. Több mint harminc éve
dolgoznak együtt egykori
edzőjével, Borosné Eitner
Kingával, aki megmutatta
neki, azt az utat, hogyan kell
egy egyesületet vezetni. Ezzel a komoly lépéssel kicsit
neki is bizonyítani szeretne,
hogy képes megállni a saját
lábán, habár nagy fába vágja
a fejszéjét.
A legkisebb tanítványainak
magyarázta el a váltást a legegyszerűbben. A gyakorlatban nem sok minden változik, ugyanúgy ő lesz az edzőjük és ugyanabban a teremben fognak edzeni, a felszerelések és az eszközök
pedig egy hivatalos átadásátvétellel maradnak Tapolcán, az új klubban.
Tervekben sincs hiány, hiszen Gyöngyi legalább még
tíz-tizenöt évre tervez edzősködni, amellett már nézegeti, hogy kiket tud a ver-

senyzésbe, illetve az edző
utánpótlásba felnevelni.
Jelenleg negyvenheten járnak a Sz-L Bau Balaton Vívóklub Tapolcai Szakosztályába, szeptembertől, remélhetőleg már a Tapolca Vívóklubba várja az új jelentkezőket is. Új csoport elindítását is tervezi, hat-kilenc éves gyermekek részére. Az idei év már jól kezdődött, remélt - és nem remélt győzelmekben gazdag
volt, kecsegtető a jövőre

Bringával, rollerrel gördültek
Sikeresen lezajlott a Gördülj velünk!, a Tegyünk a
Földünkért rendezvénysorozat utolsó programja.
A kerékpáros és rolleres
ügyességi versenyre több
korosztályból érkeztek nevezők. Új helyszínen, a
Csermák József Rendezvénycsarnok parkolójában
alakították ki a szervezők, a
Kresz alapú ügyességi pályát, a Tapolcai Rendőrkapitányság eszközeinek segítségével. Roller kategóriában
első Bogdán Simon, második Vajai Anna, harmadik
Török Vivien. Óvodás fiúk
közül (binga) első Bódis Ba-

A versenyen igazán népszerű volt a roller
ján, lányok közül első Bognár Luca, második Vajai
Lili, harmadik Móricz Virág
Liza. Alsó tagozatos fiúk
között első Bódis Botond,

Országos sakk sikerek
Elsöprő tapolcai sikerrel
zárult az idei Országos
Szalay Gyöngy új tapolcai Rapid
Sakkbajnokság
vívóklubot tervez indítani Hajdúböszörményben.
Fotó: me.

nézve is, és bízik benne,
hogy edzőként lesz egy
ugyanolyan sikeres éve,
mint a tavalyi volt. Hisz benne, nagyon sokan érzik úgy,
hogy „tapolcai vér folyik az
ereikben”, és a szülők támogatásán túl mások is megtisztelik majd a bizalmukkal.
Természetesen a pályázati
lehetőségeket is ki fogják
használni, és reménykedik a
Magyar Vívószövetség méltányosságában, a váltást illetőleg.
A kezdettől a megvalósulásig még egy lépcsőfokot
megtett a klub, hiszen a legutóbbi ülésen a képviselőtestület elfogadta a névhasználatot, illetve a telephelyet
(Batsányi János Gimnázium
és Kollégium), ezzel zöld
utat biztosítva a továbbhaladásnak.
(me)

Szezont zárt a női kézilabda
Az NB II. női Észak – Nyugatban játszó Tapolca VSEResolute junior, illetve felnőtt női csapatai lejátszották
a szezon utolsó fordulóit.
A tizenkilencedik fordulóban a Szombathelyi KKA II.
ellen a juniorok 22:43-ra
maradtak alul, míg a felnőttek 27:20 -ra. A következő
fordulóban a helyi Celldömölki VSE ellen a juniorok
16:38-ra nyertek, a felnőttek
34:27-re kaptak ki.
Az utolsó előtti, hazai fordulóban a juniorok 17:25-re,
a felnőttek 19:25-re kaptak
ki a Dr. Lupo Büki TK ellen.
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A szezont a körmendi fordulóval zárták, a junior csapat
27:26-ra, a felnőtt csapat
pedig 35:25-re maradt alul a
helyi csapattal szemben.
A junior csapat (edző: Antal
Lászlóné, Kapcsándi Zsolt)
a tabella tizedik helyén végzett. A tapolcai csapat legeredményesebb játékosaként 129 góllal a góllövő lista ötödik helyén Csillag Virág végzett. A felnőtt csapat
- edző Gátvölgyi Balázs - a
tabella tizenkettedik helyén
zárt. 128 góllal a tapolcai
Antal Anett a góllövő lista
nyolcadik helyén zárt. (me)

A tapolcaiak az egyéni versenyen kettő arany és egy
ezüstérmet szereztek, míg a
csapatversenyen egy-egy
aranyat, ezüstöt és bronzot
zsebeltek be.
Egyéniben országos bajnok
Érseki Tamara, és Buzás
Bertalan. Ezüstérmes Juhász Judit. Bakos Balázs hatodik, Bodó Boglárka hetedik, Tóth Barnabás szintén
hetedik helyen zárt.
A tizennégy év alatti csapatbajnokságban,
huszonöt

csoportból a Bakos Balázs,
Juhász Judit, Gaál Zsóka,
Érseki Áron alkotta TARRTapolca VSE csapata nyerte
az országos bajnoki címet.
A tizennyolc év alatti csapatbajnokságban, tizenhárom indulóból ezüst érmes a
Buzás Bertalan, Szabó Benjamin, Ács Márton, Érseki
Tamara összeállítású Tapolca Rockwool VSE csapat.
A tíz éven aluliak csapatversenyén huszonkettő csapatból a Horváth Barnabás,
Tóth Barnabás, Kasnya
Péter, Szücs Vivien alkotta
Tapolca VSE- Kölcsey
Nyomda csapat a harmadik
helyet szerezte meg. (me)

A dobogó legfelső fokán a TARR – Tapolca VSE győztes csapata
Fotó: Gaál Sándor

Tapolcai sakk arany és bronz
Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Tapolca VSE Sakk szakosztálya a Rockwool kupát,
hónap elején a rendezvénycsarnokban.
A Nemzetközi értékszámszerző egyéni sakkversenyen a versenyengedéllyel
rendelkező, 1600 értékszám
alatti felnőtt, ifjúsági és
gyermekversenyzők vehettek részt. Harminckét fő in-

dulóból első Kulcsár István
5,5 ponttal (TVSE), második Balogh Bálint 4,5 ponttal
(Pápa), harmadik Bodó Boglárka 4,5 ponttal (TVSE).
Negyedik Szőke Kristóf 4,0
ponttal (TVSE), ötödik Mátyás Donát 4,0 ponttal
(TVSE), hatodik Kaufmann
Bertalan 4,0 ponttal (Ajkai
ASE), hetedik Tóth Csongor
4,0 ponttal (TVSE), nyolcadik Enyingi Bence 4,0 ponttal (TVSE).
(me)

Fotó: me.

lányoknál első Bódis Boglárka. 14 év felett első Tóth
Péter, második Bódisné S.
Nikolett, harmadik Ládonyi
Veronika.
(me)

Rövid hírek
n VÍVÁS - A Tbiliszben megrendezett
Vívó Európa-bajnokságon a férfi párbajtőr
csapat tagjaként a tapolcai Rédli András és
Siklósi Gergely, a Somfai Péterrel és Bányai
Zsomborral közösen alkotott együttes tagjaként az ötödik helyen
zárt.
(me)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombaton
munkatúrát tart. A Tapolca-Hegyesd közötti
sárga sáv felújítását
folytatják. Találkozó június 24-én, a tapolcai
autóbusz-pályaudvaron
reggel 6.20-kor. (me)
n SZLALOM - A tapolcai Szollár Norbert
két aranyat szerzett egy
hét alatt. A veszprémi II.
Napló Szlalom Kupáról
kategória első, abszolút
hetedik, majd a Devecser Szlalom kategória
első, abszolút nyolcadik
helyet szerezte meg. (m)
n SAKK - A Diákolimpia Országos döntőjében, Miskolcon a II.
korcsoportban a leányoknál Szücs Vivien,
az I. korcsoportos fiúknál Horváth Barnabás
az ötödik helyen zárt.
III. kor. lányok versenyében Juhász Judit első lett. 5. kor. lányoknál
Érseki Tamara első, fiúknál Ács Márton 4.
helyezett. 6. korcsoportos leányoknál Árvai
Eszter a második helyen
végzett.
(me)
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Vadászat vér nélkül
TERMÉSZET Lesből lőtt fotók, érdekes jelenetek a patak partján
Környékünk állatvilága
számos érdekes jelenettel ajándékozta meg május végén és június első
napjaiban a természetfotósokat. Ki látott már úszó
őzsutát, vagy kócsagra
vadászó rókát?

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Kerékpárosok
megmérettetése
A Bakony 200 teljesítménytúrán tapolcaiak is megmérették magukat és sikeresen
teljesítették a bevállalt távokat. A 69 km távú Veszprém - Kapolcs – Veszprém
útvonalon „Sprint” kategóriában Vajda Péter (Tapolcai
Honvéd SE) 2:52 idővel
tizedikként ért célba, a 72
km távú Veszprém - Kabhegy – Veszprém útvonalú
„Csak CSÚCS” kategóriában Kassai Balázs (Tapolca
VSE) 3:43 idővel a tizenegyedik. A 111 km távú
Veszprém - Tótvázsony Szentgál - Kab-hegy - Kapolcs - Pula – Veszprém útvonalon, „100+Csúcs” kategóriában Gerald Trümper
4:31 idővel a huszonhatodikként ért célba.
(me)
A Tapolcai Újság következő száma 2017.
július 14-én jelenik
meg. Addig is keressenek minket, olvassák
friss híreinket online újságunkban!
www.tapolcaiujsag.hu

A természetfotózás leginkább a vadászathoz hasonlítható, de annak véres végkimenetele nélkül. A vadon
élő emlősöket, madarakat
leginkább lesből tudják a fotósok lencsevégre kapni,
leggyakrabban kényelmetlen körülmények között, türelmesen viselt kora hajnali
várakozásokkal, természetesen kellő szakértelemmel
és felszereléssel felvértezve.
Az elmúlt hetekben a Lesencék, Balatonederics és Szigliget között húzódó mocsaras, nádi világban megélénkült a madárélet. Pálinkás Gábor természetfotós
szerint, ebben az időszakban
a halak ívása kínált könnyen
megszerezhető, bőséges táplálékot a gémeknek, kócsa-

A természetfotózás leginkább a vadászathoz hasonlítható, csak a zsákmány itt maga az elkészített kép
Fotók: Nagy Ildikó, Pálinkás Gábor
goknak, bakcsóknak és
egyéb vízi ragadozóknak a
Lesence-patak mentén is.
Egyeseknek dupla falat is
jutott egy nyelésre, például
ennek a képen is megörökített szép bakcsónak! Töme-

SZEM - PONT
A bűnözők, a betörők ellen találták ki a mozgás, illetve
hőérzékelővel ellátott riasztókészülékeket. Ugyanakkor
leginkább a környékbeli lakók életét keserítik meg az elhanyagolt, vagy eleve rosszul kiépített bolti riasztókészülékek Tapolcán is. Egy felmérés szerint, a riasztások 94,4
százaléka téves. Bizonyára nálunk sem más a helyzet.
Kisgyermekes olvasónk nem is olyan régen a város központi részén, éjszaka, illetve a kora hajnali órákban
hallgatta családjával gyakori rendszerességgel a Deák
Ferenc utcai „Wollák” ABC felől érkező fülsértő hanghatást, amelyről a rendőrség kiérkezése után, minden
esetben kiderült, hogy téves riasztás következménye volt.
A betörő hiányában, akár egy egér, vagy pók mozgásától
is aktivizálódó riasztókat érthető okokból az ember a pokolba kívánja éjnek idején. Olvasónk szerint nem igaz,
hogy nincs rá valamiféle korrekt megoldás, hogy ne kelljen családjának és a környékbeli lakóknak szenvedni tőle! Utána néztünk, van megoldás. A rovarvédelemről a
riasztó telepítőjének, később a tulajdonosának kell gondoskodnia. Megtudtuk, a mozgásérzékelőkbe csak szerelési gondatlanságból adódóan kerülhet állatka, például
ha a kábelfurat tömítetlen, különböző rovarok juthatnak
be az infra házába. A rovarvédelemről a riasztóberendezés tulajdonosának is gondoskodnia kell. Az infra körül
rendszeresen, ha szükséges, akkor naponta le kell takarítani a pókhálókat. Egy általunk megkérdezett szakember szerint, a pókháló eltávolítása már csak azért is
fontos, mert az a portól megvastagodva már egy kisebb
huzattól is mozgásba jön, és azonnali riasztást okoz.
Eszerint olvasónk panasza jogos, hiszen van megoldás.
Persze, csak ha a tulajdonos is hajlandó tenni azért,
hogy legyen!
(tl)

gével tűntek fel a szigligeti
nyárfás út közvetlen közelében is a kócsagok, azonban
autóból kiszállva tovaröppentek, minimális esélyt
sem adva az amatőr fotósoknak. Maradt tehát a haj-

nali kelés, az elrejtőzés és a
türelmes várakozás, amely
viszont szép fotós produktumokkal, „zsákmánnyal”
kecsegtetett május végén és
június
első
napjaiban
egyaránt.
(tl)

Heti SÜTI

Házasságkötés

Joghurtos kevert
cseresznyével

Hozzávalók: 2 db tojás, 15 dkg cukor, 10 g vaníliás cukor, 2 dl natúr
joghurt, 1 dl olaj, 27,5 dkg finomliszt, 12 g sütőpor, 1 csipet só, 30
dkg magozott cseresznye
Elkészítés: Kimérjük a hozzávalókat. A tészta összetevőit én mindig a következő sorrendben dolgozom össze. A tojásokat és a cukrokat kézi habverővel egy tálban
összekeverjük. Alaposan beledolgozzuk a joghurtot. Elkeverjük
benne az olajat. Beleszitáljuk a sütőporos, sós lisztet. Alaposan, csomómentesre összekeverjük. Egy
keverőlapáttal beledolgozzuk a kimagozott, alaposan lecsepegtetett
cseresznyét. A tésztamasszát egy
20 × 30 cm - es sütőpapírral ellátott
tepsibe öntve, egyenletesen elkenjük. 180 C-ra előmelegített sütőben 30 perc alatt készre sütjük.
Tepsistől rácsra téve kihűtjük.
Tetszés szerinti kockákra vágva,
tetejét enyhén porcukrozva szervírozzuk. Vigyázat, nagyon eteti
magát!!!
Fehér Sándorné

2017.06.10
Steiner Norbert és
Lopotnyik Eszter
2017.06.14.
Konczek Tibor és
Budavári Tímea
2017.06.17.
Vad Zoltán és
Ruska Ágnes
2017.06.17.
Lovász Kornél Róbert
és Vécsei Viktória
2017. 06.19.
Szivler Tamás és
Pendli Annamária

Piaci információk
A Tapolcai piac és Vásárcsarnok minden szombaton ismételten megnyitotta kapuit reggel 06.00tól déli 12.00-ig!
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 25,40,45,50 Ft/db
Burgonya: 190-240 Ft/kg
Sárgarépa: 150-400 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
V.hagyma: 180-200 Ft/kg
Paprika: 290-498 Ft/kg
Paradicsom:290-450 Ft/kg

