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A város szép ünnepe
Évértékelő, majd kitüntetések átadása Tapolca Város Napján
ELISMERÉSEK - Szá-
mos városi kitüntetés, 
köztük díszpolgári cím is 
méltó gazdára talált a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban rendezett vá-
rosnapi ünnepségen már-
cius 23-án, pénteken.

A minden évben nagy ér-
deklődéssel övezett rendez-
vény, Tapolca újbóli várossá 
nyilvánításának jeles dátu-
mához kötődik, ennek 52. 
évfordulóját ünnepelte most 
a város. A megelőző évek 
rendezvényeinek forgató-
könyvétől némileg eltérve, 
idén Tapolca neves és köz-
kedvelt sportolójának, olim-
pikonjának tragikus halála 
miatt elmaradt hagyomá-
nyos újévköszöntő, évérté-
kelő gondolatait is elmondta 
Dobó Zoltán polgármester 
az elismerések átadása előtt.
Dr. Kovács  András uroló-
gus szakorvos, nyugalma-
zott osztályvezető főorvos 
magas szakmai színvonalú 
gyógyító tevékenységéért, 
tudományos munkássága 
elismeréséül Tapolca város 

díszpolgára kitüntető címet 
vehetett át. Hangodi László 
történész, főmuzeológus, 
valamint Paréj József sakk-
edző, volt szakosztályvezető 
Tapolca Városért kitünte-
tésben részesült. Tapolca 
képviselő-testülete az „Ács 
János Emlékérem” kitünte-
tést idén   Dusan Pekárnak, 
Pozsony Ruzsinov város-
rész polgármesterének ado-
mányozta. A Tamási Áron 
Művelődési Központ dolgo-
zói közössége munkáját Ta-

polca Közművelődéséért ki-
tüntetéssel ismerték el.  
Gáspár Györgyné (Barack-
virág Tagintézmény vezető-
je), Zöldy Andrásné (Szent 
Erzsébet Óvoda intézmény-
vezetője), Gál Attila (Tapol-
cai Bárdos Lajos Általános 
Iskola intézményvezető-he-
lyettese, székhelyintéz-
mény-vezetője) Tapolca ne-
velésügyéért kitüntetést ve-
hetett át. Dr. Farnady Lász-
ló, a Deák Jenő Kórház fő-
orvosa Tapolcai Egészség-

ügyért és Szociális ellátásért 
kitüntetésben részesült. A 
Tapolcai Városszépítő 
Egyesület Nőklubja Tapol-
cai közszolgálatért kitünte-
tést, Gelencsér Olivér ren-
dőr törzsőrmester az év ta-
polcai rendőre kitüntetést, 
Ifj. Mezőssy Zoltán és Végh 
Tamás vendéglősök pedig 
Az év vállalkozása kitünte-
tést kapták meg.
(Írásunk folytatását a 2. 
oldalon olvashatják „Ered-
mények...” címmel)           (tl)

Első lett a megyében Harmincöt éves egyesület
Szép sikert ért el egy ta-
polcai gimnazista Veszp-
rémben, a Savaria törté-
nelem tanulmányi verse-
nyen. 

Páhi Barnabás, a tapolcai 
Batsányi János Gimnázium 
és Kollégium 9. osztályos 
tanulója bizonyult a leg-
jobbnak az ELTE Savaria 
Regionális Pedagógiai Szol-
gáltató és Kutató Központ 
által meghirdetett történe-
lem versenyen a 9. évfolyam 
kategóriájában. Felkészítő 
tanára, Riba Erzsébet la-
punknak elmondta, hogy 
Barnabás már általános is-
kolában is részt vett hasonló 
megmérettetésen, így nem 
voltak számára ismeretlenek 
a feladattípusok  (tesztfela-
datok, esszé), amelyek akár 
az OKTV-re is felkészíthetik 

a diákokat. Sajnos pontszá-
ma (81 pont) nem tette le-
hetővé, hogy az országos 
döntőbe jusson, ahol 87 pont 
volt a határ. Jövőre viszont 
újra próbálkoznak, bízva a 
további sikerekben.          (sr)

Három és fél évtizedes 
fennállását ünnepelte a 
Tapolcai Városszépítő 
Egyesület március 22-én, 
csütörtökön a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban.   

A jeles alkalomra elkészült 
Tóth József emléktáblája, 
amelyet a rendezvény nyitá-
nyaként,  a tóparti panteon 
falnál lepleztek le.  A város 
patinás civil szervezetének 
emblematikus alapító tagja, 
1995 és 2004 között vezető-
je, Tóth József nyugalmazott 
tanár volt, aki idén lenne 100 
éves. A nemzeti himnusz el-
hangzását követően,  Benács 
Lajos köszöntötte a jelenlé-
vőket. A Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület jelenlegi el-
nöke beszédében hangsú-

lyozta, az emléktábla állítá-
sával az egyesület tiszteletét, 
megbecsülését fejezi ki Tóth 
József irányába, aki érde-
meivel, munkásságával mél-
tán vívta ki a város elisme-
rését. Életútját Ráday Mihály,  
a Város- és Faluvédők Szö-
vetsége Hungaria Nostra el-
nöke is méltatta.  Koszorút, 
virágot a város polgármeste-
re Dobó Zoltán, a Tapolcai 
Városszépítő Egyesület el-
nöke  Varga Károlyné alel-

nök, dr. Zsiray Ferenc tiszte-
letbeli elnök, a Bárdos Lajos 
általános iskola képviseleté-
ben Bajner Imre és Vighné 
Varga Odett, a Tanúhegyek 
Egyesületet képviselve Sab-
ján Géza elnök és Kasza Ta-
másné alelnök helyezett el 
az emlékműnél. Az esemé-
nyen a Bárdos iskola gyer-
mekkórusa közreműködött 
Sellyei-Cseh Ágnes vezény-
letével. (Folyt. a 6. oldalon 
„Évfordulós...” címmel)   (tl)

Feltámadás,
megújulás?
Itt a húsvét, a keresz-
ténység legnagyobb 
ünnepe. A Biblia sze-
rint Jézus pénteki ke-
resztre feszítése után 
a harmadik napon, 
vasárnap feltámadt. 
Akár szimbolikus is 
lehetne számukra je-
len helyzetben a fel-
támadás, hiszen egy-
részt nagyon elhúzó-
dott a tél. Nehezen 
adta magát a tavasz-
szal szemben vívott 
küzdelemben. Jó len-
ne ebből a fagyott ál-
lapotból végre kimoz-
dulni. De lelki érte-
lemben is kell a feltá-
madás, a megújulás, 
mert nem csak a tél, a 
politika is óriási súly-
ként, jéghegyként ne-
hezedik a társada-
lomra. Ismerősök, ba-
rátok esnek egymás-
nak, eltérő nézeteik 
okán. Sok kapcsolat 
került fagypont alá 
mostanra. Csak re-
mélni tudom, hogy ha 
nem is húsvétkor, de 
rá egy hétre e téren is 
beköszönt a tavasz.

          Szijártó János

Páhi Barnabás megyei 
történelem versenyt nyert  
                   Fotó:Holló Tamás

A kitüntetettek együtt Dobó Zoltán polgármesterrel                        Fotó: Töreky László

Tóth József emléktáblája a tóparti panteon falon Fotó: tl.
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Eredmények, célok, feladatok
(Folytatás az 1. oldalról)
A tapolcai polgármester be-
szédében elsősorban az el-
múlt időszak eredményeiről, 
megoldásra váró céljairól, 
feladatairól beszélt a helyi 
sport, a kultúra, a gazdaság 
és a közélet területeit is 
érintve. A beszédben az új 
strandfürdő, a városi piac és 
vásárcsarnok, a ravatalozó 
modernizálása, a laktanya 
hasznosítása körüli kérdések 
és eredmények éppen úgy 
prioritást kaptak, mint a he-
lyi vállalkozásfejlesztés, a 
tömegközlekedés új alapok-
ra helyezése, a Tapolcán mű-
ködő cégek helyzete, a velük 
folytatott együttműködés 
hasznai, eredményei, a TAO 
pályázatokból megvalósuló 
intézményfelújítások, fej-
lesztések és a helyi civil 
szervezetek helyzete, mun-
kája. A város kitörési pontjai 
között,  Dobó Zoltán a kul-
túra és az idegenforgalom te-
rületét említette, ahol Ta-
polca próbál és képes újat, 
maradandót, vagy többet 
nyújtani, mint a „verseny-
társak”, köztük Balatonfü-
red, Keszthely és Héviz. - Itt 

Normális utakat akarnak

Dobó Zoltán polgármester beszédében elsősorban az elmúlt időszak eredményei-
ről és a megoldásra váró feladatokról beszélt                                Fotó: Töreky László

A Barackos lakópark útv-
iszonyainak “tarthatatlan-
sága” miatt, lakossági fó-
rumot szerveztek és a 
probléma megnyugtató 
rendezése érdekében 
tárgyalásokat kezdemé-
nyeztek az önkormányzat 
illetékeseivel a helyi csa-
ládok képviselői. 

A hajdanán magánbefekte-
tésként létrejött Barackos 
városrész rendkívül rossz ál-
lapotú, csapadékosabb idő-
szakokban sártengerré vál-
tozó földes, kavicsos utcáit 
végleg megelégelték a ház-
tulajdonosok. A gyalogosok 
és gépjárművek számára, 
időjárástól függetlenül jól 
járható utcákat szeretnének, 
amelynek érdekében - mint 
az a fórumon elhangzott - 
akár személyes anyagi áldo-
zatot is hoznának az itt élők, 
ha az önkormányzat is tenne 
lépéseket ügyükben. Az év-
tizedes probléma oka, hogy 
a városrész utcái aszfaltozá-
sának 100 milliós nagyság-
rendű anyagi vonzata lenne, 
amelyre állami szinten az 
önkormányzatok részére je-
lenleg nincsenek elkülönít-

ve megpályázható anyagi 
források, saját erőből pedig 
nem tudja megoldani ezt a 
város, hiába szerepel az Ta-
polca hosszútávú rendezési 
tervében. A mészkő, vagy 
ritkább esetben bazalt zúza-
lékos terítések, kátyúzások 
hetekre, csapadékszegény 
időszakokban esetleg egy-
két hónapra képesek norma-
lizálni a viszonyokat, ám 
azok sem történnek meg 
időben - hangzott el a fóru-
mon, ahol a panaszosok 
konstruktív javaslatokkal is 
éltek. Kérték, az önkor-
mányzat keressen olyan mű-
szaki megoldásokat, amely 
mérsékeltebb összegből is 
megvalósítható, hosszabb 
távon is működőképes meg-
oldásnak tekinthető.  A fel-
vetésekre az önkormányzat 
építési osztályának vezető 
munkatársai és a város pol-
gármestere, Dobó Zoltán is 
reagált. Ígéretet tettek arra, 
hogy a lakóközösséggel va-
ló egyeztetések mellett, a 
közeljövőben megoldást ke-
resnek.                             (tl)
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kell felszínen maradnunk, 
tennünk valamit, amivel fel 
tudjuk magunkra hívni a 
figyelmet. Úgy gondolom, 
ez a cél sikeresen megvaló-
sult, hiszen városunkban 
számos olyan vállalkozó él, 
akik nem restek gondolkoz-
ni és tenni, akik érdemesek a 
város támogatására is. Ilyen 
vállalkozók segítségével 
működnek sikertörténete-
ink, többek között a tapolcai 

expo, az ünnepi napok és 
borhét, a hadi kulturális 
fesztivál, a pisztrángfeszti-
vál, a minden második alka-
lommal Tapolcán rendezett 
Ikarus- találkozó, az újévi 
vigasságok programjai- 
hangsúlyozta Tapolca életé-
nek számos egyéb területét 
is érintve a polgármester, 
majd dr. Németh Mária Ani-
ta jegyzővel, Lévai József és 
Kozma Henrik alpolgármes-

terekkel  átadta a város által 
adományozható kitüntetése-
ket az arra érdemeseknek.
Az ünnepség színvonalas 
jazz produkcióját Őri Jenő, 
Román Iván és Tóth Péter 
zenei triója biztosította. Az 
esemény Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő pohárkö-
szöntőjével, majd svédasz-
talos fogadással folytatódott 
a Tamási Áron Művelődési 
Központ aulájában.          (tl)

A katonai hagyományőrzés 
elmúlt közel három évtize-
de, konkrétabban a huszárok 
világa került a Reindl Erzsé-
bet képeiből nyílt fotókiállí-
tás középpontjába a VOKE 
Batsányi János Művelődési 
Központban.
Az eseményen Győrffy- Vil-
lám András új, huszárokról 
szóló könyvét is megismer-
hette a közönség. A kiállítás 
megnyitóján Havasi Gábor 
a tárlatnak otthont adó intéz-
mény vezetője, majd  Dobó 
Zoltán köszöntötte a jelenlé-
vőket, kiemelten az alkotót, 
az alkotókat és a hagyo-
mányőrzők képviselőit. A 
város polgármestere hang-
súlyozta, Tapolca sok évszá-
zados katonai múlttal, ha-
gyományokkal büszkélked-
het, amelyet a hagyomány-

őrzők tesznek láthatóvá a ma 
embere számára. A kiállítást 
Somogyi Győző grafikusmű-
vész, hagyományőrző hu-
szártiszt nyitotta meg, aki 
„Tapolca házi ezredéről”, a 
történelmi Radetzky huszár-
ezred történetéről, jelentősé-
géről, annak tapolcai, kör-
nyékbeli kapcsolódási pont-
jairól osztotta meg gondola-
tait. - Reindl Erzsébet sokak, 
sokunk tanítója, de nyugod-
tan mondhatom, Tapolca 
kultúrájának egyik oszlopa. 
Hálásan köszönjük, hogy 
figyelemmel kísérte tevé-
kenységünket - mondta a ki-
állított több, mint hatvan fo-
tó készítőjének a művész, 
aki a megnyitót követően,  
Győrffy-Villám Andrással,  
Az utolsó huszárok című 
könyvéről beszélgetett.    (tl)

Reindl Erzsébet kiváló helytörténész tárlatán    Fotó: tl.

Huszárok évtizedei fotókon

Erről bővebbet, többet 
online újságunkban:
www.tapolcaiujsag.hu 

http://www.tapolca.hu


Sikeres nőnapi koncert
Három Fischer Annie ösz-
töndíjas művész, Nyári 
László, Baranyai Barna-
bás és Szabó Marcell kon-
certje kivételes művészi 
élménnyel ajándékozta 
meg a tapolcai zeneked-
velőket a Filharmónia Ma-
gyarország szervezésé-
ben, a Tamási áron Műve-
lődési Központban, márci-
us nyolcadikán.

A zenei esemény a Filhar-
mónia Magyarország tapol-
cai bérletes sorozatának har-
madik, egyben  befejező 
epizódja volt a 2017-2018-
as évadban. A koncertsoro-
zat hagyományai szerint, a 
felnőtt zenészek színpadra 
lépését most is egy helyi re-
ményteli tehetség hangsze-
res előadása előzte meg. Ez-
úttal Márkus Ferenc zeneis-
kolai tanuló, Fazekas Ádám 
tanítványa mutatkozhatott 
be. Eckhard Kopecki egyik 
ütőshangszerekre írt művét 
ajándékozta a közönségnek, 
nagy tapsot kapott érte. 
Nyári László (hegedű) és 
Baranyai Barnabás (gordon-
ka) Szabó Marcell zongora-
kíséretével, illetve trióban 
mutatkozott be. Franc A-
durr szonátáját, Bartók Ro-
mán népi táncait, Csaj-
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Nyári László (balról), Szabó Marcell és Baranyai Bar-
nabás remek hangversennyel ajándékozták meg a Ta-
mási Áron Művelődési Központ közönségét        Fotó: tl.

Ezüstérmesek

Nemes cél érdekében dőlt meg a rekord  Fotó: Töreky L.

Éppen 170 éve történt
apolca Szabadalmas TMezőváros- címmel 

tartott ünnepi előadást az 
1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharc 170. évfor-
dulója tiszteletére és a Lapi-
dáriumi Esték sorozat rend-
hagyó epizódjaként Hango-
di László a város könyvtá-
rában. 
A Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum történésze,  főmu-
zeológusa egy témábavágó 
kamarakiállítással is mega-
jándékozta a közönséget. 
Hangodi László grafikáit dr. 
Réfi Attila történész, a Ma-
gyar Nemzeti Portrétár Ala-
pítvány vezető kutatója 
ajánlotta a jelenlévők fi-
gyelmébe. - Az alkotó, mint 
a múlt szakavatott és fárad-
hatatlan fürkészője, nem 
csupán szóban, írásban, de a 
képi valóságában is képes 
visszaidézni múltunk ese-
ményeit, szereplőit. A kiállí-
tott grafikai alkotások az 
1848/49-es események idő-
szakát idézik fel az alkotó 
szűkebb hazája, Tapolca és 

környéke vonatkozásában. 
A huszárok, honvédek, nem-
zetőrök ábrázolásai mellett,  
fontos tapolcai helyszínek, 
épületek és jellegzetes kora-
beli tárgyak is megjelennek 
a képeken- mondta el dr. Ré-
fi Attila, aki a gazdag tema-
tikus anyagból a huszársá-
got és  jellegzetes ruházatu-
kat ábrázoló képeket külön 
is kiemelte. - A huszárság 
olyan érték amelyet mi ma-
gyarok adtunk a világnak, 
amely itthon és külföldön 
egyaránt a vitézség szimbó-
lumává magasztosult, majd 
a hadtörténet, a kultúra, a 
folklór szerves részévé vált - 
fogalmazott. Hangodi Lász-
ló előadása Tapolca Szaba-
dalmi Mezőváros, a tapolcai 
ötszázak, nemzetőreink, 
honvédeink és huszárjaink a 
szabadságharcban címet vi-
selte. A főmuzeológus beve-
zetőjében hangsúlyozta, 
hogy Tapolca és környéke 
nem tartozott 1848/49 leg-
fontosabb, legizgalmasabb 
helyszínei közé, ám mégis 

Dr. Réfi Attila és Hangodi 
László                     Fotó: tl.

számos olyan helytörténeti 
vonatkozása van a korabeli 
eseményeknek, amiről kell 
és érdemes beszélni. Az elő-
adás Tapolca XV. századig 
visszanyúló történelmi, gaz-
daságtörténeti előképét is 
megvillantva,  rámutatott a 
szabadságharc időszakának  
helytörténeti vonatkozásai-
ra, köztük ötszáz helyi lakos 
honvédelmi szerepvállalá-
sára. Ugyanakkor számos 
kevésbé ismert tény megis-
merésével is gazdagodott a 
közönség.                           (tl)

KULTÚRSAROK

Gyermekeiket emelték ma-
gasba a szülők a városi mo-
ziban a közelmúltban. Né-
hány óra múlva kiderült, új 
rekord született, megdőlt az 
Egyszerre felemelt gyerekek  
Guinness világrekordja.
2018. a Családok éve. A Há-
rom Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom országos 
rendezvényt hirdetett az al-
kalomból. Az egyik cél az 
volt, hogy megdőljön egy re-
kord, az Egyszerre felemelt 
gyerekek világrekordja. Eh-
hez 2018. március 11-én, or-
szágszerte több településen 
izgalmas programokkal ké-
szültek a családok számára. 
Tapolcán egy szép családi 
gyermekfilm ingyenes vetí-
tésével ajándékozták meg a 

résztvevőket. 11 órakor egy-
szerre emelték föl gyerme-
keiket a szülők. A különle-
ges eseménnyel Magyaror-
szág számos  városában a 
gyermekvállalás fontossá-
gára hívták fel a figyelmet a 
szervezők. Az országos  ren-
dezvény fővédnöke Böjte 
Csaba ferences rendi szerze-
tes, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítója, vala-
mint Kiss Gergely három-
szoros olimpiai bajnok vízi-
labdázó, családapa volt. Ta-
polcán a mozi adott otthont 
az eseménynek, ahol Dobó 
Zoltán polgármester köszön-
tötte a családsegítő szolgálat 
szervezésének köszönhető-
en szép számmal megjelent 
szülőt és gyermeket.       (tl)

A családok éve az idei

kovszkij Melódia, Valse- 
Scherzo című művét, Sara-
sate cigánydalait és Haydn 
G-durr zongorás trióját 
(Cigánytrió) adták elő. A 
publikum le volt nyűgözve, 
hiszen a tehetséges zenészek 
tudásuk, zenei kifejezőkész-
ségük legjavát nyújtották. A 
közönség megérezte, hogy a 
három zenész produkciója, 
híresebb koncertszínpado-
kon is megállná és meg is 
állta a helyét az elmúlt idő-
szakban. Mindhárom fiatal 
művész számos hazai és 

nemzetközi zenei versenysi-
kerekkel, nívós zenei díjak-
kal büszkélkedhet. Szűnni 
alig akaró tapssal jutalmazta 
előadásukat a tapolcai kö-
zönség is. A Filharmónia 
bérletes sorozta 2018-2019-
es évadban is folytatódik- 
árulták el az illetékesek. Je-
gyeket és bérleteket tovább-
ra is a nívós koncerteknek 
helyet biztosító Tamási Áron 
Művelődési Központban 
válthatnak a zenerajongók, 
szeptember 20-ig,  kedvez-
ményes árakon.               (tl)

Hétvégén, Ajkán rendez-
ték meg a Veszprém Me-
gyei Kézilabda Diákolim-
pia döntőjét. A Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola III. korcsoportos csa-
pata ezüstérmet szerzett.

Hat leány csapat versengett 
a megyéből a legjobbak kö-
zé jutásért. Tapolca két el-
lenféllel játszotta le csoport-
mérkőzéseit. A balatonalmá-
di csapat erősebbnek bizo-
nyult, 16:9-re győzték le a 
tapolcaiakat. A második 
mérkőzésen fordult a sze-
rencse, és szoros meccsen, 
végül Tapolca bizonyult 
sikeresebbnek, 15:14-re a 

pápai együttes maradt alul. 
Ezzel a csoport élén végez-
tek, így a döntőben az ajkai 
lányokkal kellet szembenéz-
niük. Elszántan vette fel a 
küzdelmet a vendégcsapat, 
de végül 21:14-re a házi-
gazdák  szerezték meg az 
aranyérmet.
A Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola csapatát kép-
viselte Iváskó Nóra, Balog 
Sára, Egerváry Jázmin (ka-
pusok), Antal Dóra, Kulcsár 
Dorottya, Lovász Zsófia, Pá-
hi Anna, Molnár Boglárka, 
Egri Nikoletta, Pfluger Nó-
ra, Koleszár Bíborka, Krá-
nitz Zsanett, valamint Tábo-
rosi Vivien.                      (me)

Csoportkép a tapolcai együttesről a körzeti döntő 
megnyerése után edzőikkel, Antal Lászlónéval és 
Schneider Zsolttal. Végül kivívták, hogy ott legyenek a 
megyei döntőben                                                  Fotó: TVSE
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Varjas Judit iparmű-
vész azon kevesek közé 
tartozik, akinek a 
munkája a hobbija is 
egyben. Nevét sokan 
ismerik már a város 
határain túl is    
         
          Fotók: Archív, szj.

Tehetség, kreativitás, szorgalom

Amikor éppen nem dolgozik, kifejezetten szeret ol-
vasni. Imádja a pszichológiai témájú könyveket, és 
az arab környezetet bemutató regényeket, ezekben 
is főként a női sorsok alakulása érdekli. Rengeteg 
művészettel foglalkozó kötete van, számára érték 
az olvasás. Lassan nem fér el lakásában a sok mű. A 
mozgásra, testedzésre is jobban odafigyel mosta-
nában, otthon a futópad a sláger, a konditeremben 
pedig inkább a súlyzós edzéseket kedveli. 

Hirdetés Politikai hirdetés

 PORTRÉ: Varjas Judit iparművész

arjas Juditot már nem Vkell bemutatni a tapol-
cai és környékbeli emberek-
nek, sőt országosan is egyre 
nagyobb ismertségre, nép-
szerűségre tesz szert a fiatal 
iparművész. Újabb és újabb 
ötletekkel áll elő, szebbnél 
szebb ékszerek, dísztárgyak, 
munkák kerülnek ki kezei 
közül. Tehetség, kreativitás, 
szorgalom, együtt van jelen 
nála.

kájával a Bakony Expo Kre-
atív alkotója címet vehette 
át.
Azt is meg kell jegyezni, 
hogy Varjas Judit az iparmű-
vészet területén elég széles 
spektrumban tevékenyke-
dik, így érthető módon még 
szélesebb réteghez jutnak el 
munkái, mintha csak egy 
szűkebb területre speciali-
zálta volna magát. - Vannak 
a fix dolgok, az üveg-, meg a 

Az idei Tapolca Expo-n is ki-
állított, így nem volt megle-
pő, hogy a kézműves kate-
gória közönségdíját ő vehet-
te át a rendezvény zárónap-
ján. - Ennyit tévében még 
nem szerepeltem mint az el-
múlt időszakban, éppen 
most is készülök egy forga-
tásra. Az általam készített 
halas lépcső óta ugrott meg 
az érdeklődés markánsan, 
nagyon sok emberhez elju-
tott a híre, ami számomra 
külön öröm - mondta Judit 
minapi találkozásunk alkal-
mával a Tapolcai Újság szer-
kesztőségében.
Az elmúlt egy esztendőre 
visszatekintve a Bakony 
Expo-t emelte ki, ahol nagy 
sikert aratott villákból és ka-
nalakból „varázsolt” műal-
kotásával. A pályázati kiírás 
a pásztorkodás megjeleníté-
sét kérte, Judit ennek megfe-
lelően egy pásztorfigurát és 
nyáját prezentálta a zsűri és a 
nagyközönség számára. A 
kompozíció a közönség által 
leginkább kedvelt pásztoros 
kézműves alkotása lett, így 
Judit a Villapásztor tereli ka-
nál nyáját című pályamun-

villaékszer készítés, illetve a 
festés. Én díszítő festőként 
végeztem, de van rajztanár, 
andragógus és tanári diplo-
mám, sőt játszóház- és kéz-
művesfoglalkozás vezetői 
képesítésem is. A festés 
mindig is jelen volt az éle-
temben, ezzel szeretnék a to-
vábbiakban is kiemelten 
foglalkozni. Közeledik a 
húsvét, ismét fókuszba kerül 
a tojásfestés, bár más jellegű 
munkák is adódtak. Több 
falfestészeti munka vár rám 
a következő napokban, to-
vábbá kiemelném a Tapolca 
Expo-n a városnak átadott 
selfie-keretet is, amely azért 
igen komoly munka árán 
nyerte el végleges formáját - 
fogalmazott Judit (a keret a 
Tourinform irodába került, 
onnan szállítják majd el ren-

dezvényekre, jó időben pe-
dig az iroda bejárata elé he-
lyezik ki).
A húsvéti festett tojásokkal 
összefüggő kérdésünkre el-
mondta, hogy ebben is sze-
reti a kihívásokat. Például 
strucc- és emu tojások festé-
se, díszítése is fémjelzi tevé-
kenységét. Az előzmény 
annyi volt, hogy megismer-
kedett egy strucctenyésztő-
vel, aki üres, feldolgozásra 
alkalmas tojásokkal látta el. 
- Idén először emutól szár-
mazó tojásokat is kaptam, de 

már tudom, hogy az nem az 
én műfajom. Vékonyabb, 
mint a struccé, és ennek 
megfelelően törékenyebb, 
kényesebb is, így nagyon 
megszenvedtem vele. Az el-
ső kettő produkció összetört. 
A nagyobb, keményebb 
strucctojásokkal viszont 
szépen lehet dolgozni, iga-
zán látványos mű a jutalma a 
türelemnek, kitartásnak. Ré-
gebben foglalkoztam liba- 
és kacsatojásokkal is, a gye-
rekeknek tartott kézműves 
foglalkozások alkalmával 
inkább az utóbbit használ-
tuk. Azokat csipkézni szok-
tam, a struccnál viszont idén 
próbálkoztam új technikával 
is. 3D-s elemeket vittem be-
le, de az antikolás, vagy a 
türkizkövek belefoglalása is 
előfordult, ám a nagy ked-
vencem továbbra is a festés, 
esetleg a gravírozás.

Azt is megtudtuk, hogy szü-
lei sokat segítenek, illetve 
néha testvére is, így tevé-
kenysége, mindent össze-
vetve, családi vállalkozássá 
nőtte ki magát mostanra. 
- Szüleim, családom segítsé-
ge, ezer százalékos támoga-
tása nélkül mindez nem va-
lósulhatott volna meg, s ez 
az, amiért soha sem tudok 
eléggé hálás lenni - hang-
súlyozta.
Sokat utazik, vásárokban ki-
települ, s folyamatosan bő-
víti vevőkörét, növeli nép-
szerűségét, ismertségét. - A 
legnagyobb ajándék azon-
ban mindenképpen az szá-
momra - fűzte hozzá Judit 
zárszóként-, hogy azt tehe-
tem, azzal foglalkozhatok, 
amit igazán szeretek. Meg-
élek belőle és még örömet is 
okoz.                
            Szijártó János
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Búcsú Ádám Attilától
lhunyt Ádám Attila, Ta-Epolca testvérvárosának ko-

rábbi polgármestere. Tapolca 
1993 óta tart kapcsolatot 
Zabola testvértelepüléssel. A 
kapcsolat építésében igen nagy 
szerepet töltött be Ádám Attila 
polgármester. 
Személyes közreműködésével 
segítette az oktatási intézmé-
nyeknél is a testvériskolák kap-
csolatának alakítását. Ez a tevé-
kenység azonban a későbbiek-
ben kiszélesedett, és  Ádám At-
tilának köszönhetően a rendőr-
ség valamint a tűzoltóság ta-
polcai és zabolai tagjai között is 
barátsággá mélyült a kapcsolat. 
Vezetésével vett részt Zabola 
2000-ben a Tapolcán megren-
dezett Európai Ifjúsági- és Di-
áktalálkozón. 2002 augusztu-
sában az államalapítás ünne-
pén, a zabolai táncegyüttes fel-
lépése színesítette a városi ün-
nepségünket, és azóta is rend-
szeresek a látogatások a két te-
lepülés között. Ádám Attila 
polgármestersége idején szinte  
minden évben részt vett kül-
döttsége élén a Szent György-
hegyi napokon. 2004 áprilisá-
ban Tapolca várossá nyilvánítá-
sának évfordulóján Zabola test-
vértelepüléstől székely kaput 
kapott a város, melyet a Köz-
társaság téren állítottak fel, ez a 
kapu nemcsak az összetartozás 
szimbóluma, de mára Tapolca 
egyik jelképévé is vált. Sze-
mélyesen hozta el 2010-ben, 
tisztelete jeléül Zaboláról azt a 
kopjafát, melyet Ács János né-
hai tapolcai polgármester sír-
jánál állítottak fel. 2005-ben 
megkapta a Tapolca Város 
Tiszteletbeli polgára címet. 

Dr. Pozsony Ferenc néprajz-
kutató professzor így emlé-
kezik róla: Ádám Attila 1952. 
január 21-én született Zabolán. 
Elemi iskoláit szülőfalujában 
végezte, majd a kovásznai kö-
zépiskolában érettségizett 
1970-ben. Már diák korában 
cselekvően bekapcsolódott a 
helyi kulturális életbe. Később 
Sepsiszentgyörgyön szerzett 
könyvelői képesítést, majd Ko-
vásznán, Kézdivásárhelyen, 
Szörcsén, Zabolán dolgozott, 
ahol különböző adminisztratív 
jellegű állásokat, munkakörö-
ket töltött be. Tapasztalatait 
hamarosan szülőfaluja életében 
is kamatoztatni tudta: 1992-től 
egészen 2016-ig a székelyek, 
románok és a magyar ajkú ci-
gányok által lakott Zabola 
község polgármestere volt. A 
rendszerváltozás után a helyi 
tanács tagjaival együtt igye-
kezett helytállni a zabolai tár-

sadalom és a hazai reprivati-
záció igen bonyulult folyama-
tában, hétköznapjaiban. Fontos 
feladatának vélte a totalitárius 
korszakban elhanyagolt infra-
struktúra és az ingatlanok fel-
újítását. Vezetésével megújul-
tak a község területén lévő 
művelődési házak, turisztikai 
irodát létesítettek, sportcsarno-
kot építettek, néprajzi múzeu-
mot alapítottak. Messzemenő-
en támogatta a helyi fiatalok 
által működtetett Gyöngyhar-
mat néptáncegyüttes és a grófi 
család által kezdeményezett 
nemzetközi néptánctáborok 
megszervezését, fejlesztését. 
Fontosnak vélte a politikai 
határokon átívelő testvértele-
pülési kapcsolatok kiépítését és 
folyamatos ápolását. Kölcsö-
nös baráti látogatásokat, ta-
lálkozásokat, kiállításokat, kul-
turális és sport programokat 
támogatott, különösen lokális 
ünnepek alkalmával, különbö-
ző tapolcai, bagi és karcagi 
közösségekkel, adminisztratív, 
oktatási és művelődési intéz-
ményekkel, valamint vállalko-
zókkal. Nagyon bonyolult kor-
szakban és községben vállalt 
fontos helyi közéleti szerepet. 
Azonban másfél évtized alatt 
nem csak látványos eredmé-
nyeket ért el, hanem sok-sok 
barátot és ellenfelet is szerzett. 
Nem véletlen, hogy mindez fel-
őrölte egészségét, s végül is 
előidézte korai, hirtelen eltá-
vozását. Kedves Attila, békés 
nyugodalmat, családodnak pe-
dig vigasztalást kívánunk! 

Lesz otthona a Diszelbe vissza-
térő gólyának, már egyeztet-
tünk és  intézkedtünk a fészek 
helyreállítása ügyében – mond-
ta el lapunknak Hazafi József, 
aki a Tapolcai Újságban, már-
cius kilencedikén megjelent 
egyik olvasói levélre reagált.
Leckné Sváby Gabriella az em-
lített írásban azt panaszolta, 
hogy valakik eltávolították a 
rossz állapotba került Miklós 
utcai gólyafészket, ám helyette 
nem gondoskodtak újról. Haza-
fi József, aki történetesen an-
nak a villanyoszlopnak a köz-
vetlen szomszédságában lakik, 
ahol a gólya korábban fészket 
rakott, cáfolja a hölgy által el-

Ádám  Attila   1952-2018

Lesz fészke a diszeli gólyának

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
március 29. - április 4. 

csütörtök – szerda

Március 29 – április 4. 
csütörtök – szerda  14:00   

2D 1200,-Ft  
Sherlock Gnomes  

Színes, szinkronizált angol-
amerikai animációs 

kalandfilm
...

március 29 – április 4. 
csütörtök – szerda 16:00 

1200,-Ft  
Nyúl Péter                                                  

Színes, szinkronizált angol-
ausztrűl-amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 93 perc

...

március 29 – április 4. 
csütörtök – szerda 18:00 

1200,-Ft  
Nap nap után    

Színes, szinkronizált 
amerikai romantikus film 

Hossz: 95 perc
...

március 29 – április 4. 
csütörtök – szerda 20:00 

1200,-Ft  
MÁRIA MAGDOLNA    

Színes, feliratos angol dráma
Hossz: 120 perc 

mondottakat. - A fészket a viha-
ros szél verte le, ezért a tapolcai 
polgármester segítségét kellett 
kérnem, amit meg is kaptam, 
így gondoskodtunk a földre ke-
rült fészeknyi hulladék elszál-
lításáról. Szakértők vélemé-
nyét is kikértem, akik a fészek 
vázszerkezetének szakszerű 
helyreállítása mellett foglaltak 
állást. Mivel kizárólag az áram-
szolgáltató jogosult az oszlo-
pokra felmenni és ott elvégezni 
a munkát, velük is kellett egyez-
tetnem. Az ígérték, április 4-ig 
megtörténik a helyreállítás- 
adott választ a gólya probléma-
mentes visszatéréséért aggódó 
hölgy levelére Hazafi József. (t)

Bérfejlesztés a tapolcai 
Deák Jenő kórházban
Reagálás a lapunkban 2018. 
március 2-án megjelent „Gond 
a hulladék és a béremelés” 
című írásra
Az egészségügyi kormányza-
tunk a szakszervezetekkel 2016 
nyarán állapodott meg a bérfej-
lesztés ütemezéséről és mérté-
kéről, majd 2016. szeptember-
ben két bértábla született, az or-
vosoknak és a szakdolgozók-
nak. Az egészségügyi szakdol-
gozók bérét több lépcsőben 
emelték: először 2016 szep-
temberétől átlagosan 26,5, 
majd 2017 novemberétől 12 
százalékkal. A novemberre üte-
mezett nyolc százalékos eme-
lést előrébb hozták, 2018. ja-
nuár 1-jére. 2019 novemberé-
ben további nyolcszázalékos 
béremelést terveznek.
A szakorvosok és kórházi szak-
gyógyszerészek 107 ezer, majd 
100 ezer forint alapbéremelést 
kaptak 2016-ban és 2017-ben. 
Természetesen ezen kívül a mi-
nimálbér és a garantált bérmi-
nimum emelése is jelentős volt 
az elmúlt években, ami vala-
mennyi ágazatot érintett, így az 
egészségügyben a gazdasági-
műszaki területen dolgozókat 
is. A kórházunkat érintő bér-
emelés számokban:
Orvosoknál (8 fő): 
2016-ban 107.000,- Ft/fő

2017-ben 100.000,- Ft/ fő
Szakdolgozók (104 fő):
2016-ban 25% (ez átlagosan  
39.600 ft/fő emelkedést jelen-
tett a szakdolgozóknál).
2017-ben 12% (ez átlagosan 
kb. 26.200 ft/fő emelkedést je-
lentett a szakdolgozóknál).
2018-ban 8% (ez átlagosan kb. 
17.600 ft/fő emelkedést jelen-
tett a szakdolgozóknál).
2019-ben 8%, a várható bére-
melés 18-20 ezer ft/fő.
A minimálbér (21 fő)  ill. ga-
rantált bérminimum (29 fő) 
emelkedés is jelentős volt az el-
múlt években:
2017-ben 127.500 ft/fő ez 
16.500 ft/fő emelkedés, ill. 
161.000 ft/fő ez 32.000 ft/fő 
emelkedés.
2018-ban 138.000 ft/fő ez 
10.500 ft/fő emelkedés, ill. 
180.500 ft/fő ez 19.500 ft/fő 
emelkedés.
Természetesen ezeken felül 
munkáltatói döntések alapján is 
történtek béremelések intézmé-
nyünkben.
Mindezek a kormányzati in-
tézkedések és vezetői döntések 
együttesen több mint 50%-os 
emelkedést jelentettek az in-
tézményünkben az elmúlt 
években.
     Császár László
     gazdasági igazgató

Évfordulós városszépítők
(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolcai Városszépítő Egye-
sület tagsága és vendégei egy 
órával később a Tamási Áron 
Művelődési Központban hall-
gathatták és tekinthették meg 
az ünnepi ülés beszédeit, a kul-
turális műsorokat, az évforduló 
tiszteletére kiadott emlékplakett 
átadást és az alkalomból szüle-
tett emlékkiállítást.
Dobó Zoltán polgármester kö-
szöntőjében hangsúlyozta, 
szinte megszámlálni sem lehet 
azokat a kapcsolódási ponto-
kat, amelyek az ünnepelt város-
szépítőket és a város önkor-
mányzatát, vezetését összekö-
tik a közös munka területén, hi-
szen a Tapolcai Városszépítő 
Egyesület és annak nőklubja a 
város életének minden terüle-
tén jelen van. - Az ünnepelt 
egyesület a mi élő lelkiisme-
retünk, amely értékeket tár fel 
és ad át az utókornak. Bízom 
benne, hogy az önök tevékeny-
sége újabb 35 évig hozzájárul a 
város fejlődéséhez- adott han-
got reményének a polgármes-
ter. Ráday Mihály,  a Város és 
Faluvédők Szövetségének el-
nöke az építészeti, helytörténeti 
értékmentő tevékenység gya-

korlati oldalára világított rá. 
Beszédében, kitért azokra a ta-
polcai történésekre, az érték-
mentő munka helyi állomásaira 
amelyeket személyesen is fi-
gyelemmel kísért, de méltatta 
azt az  egészséges lokálpatrio-
tizmust is, amely minden jó 
irányú cselekvés mozgatórugó-
ja volt Tapolcán az elmúlt évti-
zedekben.
Benács Lajos elnök emlékező 
beszédében az alapítás óta eltelt 
három és fél évtized egyesületi 
történéseit, legfontosabb ered-
ményeit gyűjtötte csokorba, 
amelyeket a mai városkép szá-
mos eleme, rengeteg építészeti, 
kulturális érték sikeres fenn-
maradása, létrejötte,  kiadvá-
nyok, könyvek, elismerések, 
elnyert díjak sokasága, az egye-
sület aktív, pezsgő közösségi 
élete, városképet formáló mun-
kája bizonyít. Az ünnepi ülés 
kulturális záróakkordjaként 
Kertész Károly nyugalmazott 
könyvtárigazgató megnyitotta 
azt a tárlatot, amelyet az egye-
sület nőtagjainak kézműves 
munkáiból, illetve a városszé-
pítők múltjának írásos és képi 
dokumentumaiból állítottak 
össze a szervezők.                (tl)

A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2018. 
április 13-án jelenik 
meg. Addig is keresse-
nek minket, olvassák 
friss híreinket online új-
ságunkban!

www.tapolcaiujsag.hu 

TÚRA - A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály április 2-án a 12 km 
távú Padragkút- Sárcsi-kút- Padragkút útvonalat teszi meg. A pihenőnél 
szalonnát sütnek, a hozzávalókról mindenki egyénileg gondoskodik. Ta-
lálkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron hétfőn reggel 7.30-kor, a busz 
7.40-kor indul. Az utazási költség teljes áron a hazaúttal együtt 1.360 Ft.
Április 7-én a Sümeg-Csabrendek-Sümeg, 14-én az Inota- Burok-völgy- 
Várpalota, 21-én a Lesenceistvánd-Várvölgy- Tátika- Zala-szántó útvo-
nalon, 28-30-ig pedig az Őrségben kirándulnak.



Az olimpikon emléke 
Szalay Gyöngyi nevét viseli a Batsányi gimnázium vívóterme
A tavaly elhunyt Horváth-
nè Szalay Gyöngyi nevèt 
vette fel, az olimpikon 50. 
születésnapja emlékére a 
helyi gimnáziumban kiala-
kított vívóterem.

A névadó ünnepségen em-
léke előtt többek között a 
Batsányi János Gimnázium 
és Kollégium tanárai, vég-
zős tanulói, illetve az egy-
kori testnevelő tanítványai, 
rokonai és a Tapolca Vívó-
klub tisztelgett. Osztermann 
Sára 10. A osztályos tanuló 
előadásában Reményik 
Sándor Örök tűz című köl-
teményével kezdődött az 
esemény, mely után virággal 
köszöntötték a családot.
- Megemlékezni jöttünk, 
nem ünnepelni - kezdte be-
szédét Varga Tiborné, a gim-
názium igazgatója. Elmond-
ta, Gyöngyi egyik nagy álma 
teljesült, amikor évekkel 
ezelőtt az intézményben ví-
vótermet alakítottak ki.
Kranabet Marcell, a párbaj-
tőröző klasszis által alapí-
tott, és vezetett Tapolca Ví-
vóklub elnöke is megosztot-
ta gondolatait a résztvevők-

kel, majd Horváth Ernőtől, 
az olimpikon férjétől vette át 
felajánlását, a sportolónő 
1996-os atlantai olimpián 
viselt formaruháját és akk-
reditációs kártyáját. A vívó-
klub gimnazista tagjai be-
mutatóval tisztelegtek egy-
kori edzőjük emléke előtt.
Gyöngyi sportpályafutására 
egy videó bejátszással emlé-

keztek. A felvétel az 1993-as 
esseni világbajnokságot ele-
venítette fel, a csapatban el-
ért első, az egyéniben pedig 
ötödik helyezést.
Dobó Zoltán lapunknak el-
mondta, a legjobb döntés 
volt, hogy a vívótermet 
Gyöngyiről nevezték el. - A 
vívók már egy olyan helyi-
ségben készülhetnek, ami az 

egyik legeredményesebb ta-
polcai sportoló nevét viseli. 
Ez a név, ami múltbeli büsz-
keségen és dicsőségen alap-
szik, kapaszkodót adhat a 
mában, hogy keményen dol-
gozva, bizakodva tekintsünk 
a jövőbe. Belépve a terem 
ajtaján, motivációt gyűjthe-
tünk az előrejutáshoz - tette 
hozzá a polgármester.   (me)

Tapolcai 
vívó az Eb-n

A Tapolca VSE kosárlab-
da szakosztály felnőtt 
csapata dupla győzelem-
mel tért haza Veszprém-
ből, a Megyei Bajnokság-
ról. Mindkét mérkőzés 
legjobbja tapolcai játékos 
lett.

Molnár Lajos szakosztály-
vezetőtől megtudtuk, hogy a 
fiatalabb korosztály is esélyt 
kapott az utazó keretben. Lő-
rincz Dávid, Réti Boldizsár 
és Schauer Dárius U16-os 
játékosok is pályára léphet-
tek. A Várpalotai KK elleni 
első mérkőzés főleg a vé-
dekezésről szólt. Az első ne-
gyed kicsit akadozva indult 
a tapolcaiaknak, a második 
végére tudtak egyenlíteni. A 
csapatjátékban az aznap is jó 
dobóformát kifogó Kovács 
Kristófra élezték ki a táma-
dásaik nagy részének befeje-
zését. Az utolsó játékrészt 
10:21-re megnyerve, 45:60-
ra győztesként zárták az első 
összecsapást. A mérkőzés 

legjobbja, a tapolcai után-
pótlásedző, Kovács Kristóf 
lett 35 ponttal.
A rögtön következő, máso-
dik mérkőzésen a Balatonfü-
redi KC alakulata ellen lép-
tek pályára. Az első negyed-
ben sikerült a fáradtságukra 
számító, pihent ellenfelet 
meglepniük. Csikós Tibor, 
Kovács Kristóf és Réti 
Boldizsár pontjaival állva 
hagyták az ellenfelet. Füred 
kezdeti megilletődöttségé-

Megkezdték a tavaszi szezont
A TIAC VSE a tavaszi sze-
zon első bajnoki mérkő-
zésére Badacsonytomaj-
ra látogatott el, ahol ve-
gyes eredményekkel zár-
tak. A fiatalabbak nagy csa-
pást mértek ellenfelükre.

Az MTD Hungária megyei 
II. osztályban induló U19-es 
csapat 2:14-re győzte le a há-
zigazdákat. Gólt szerzett 
Berki Dominik (4), Péter 
Bence (4), Csonka Tamás, 
Deák Szabolcs (2), Horváth 
Bence (2), és Kovács Péter. 
Kutasi Imre edző szerint az 
első és az utolsó negyedóra 
kivételével ötletes, kreatív 
játékot mutatott be az átala-
kulás alatt álló ificsapat. Az 
erős csatársor folyamatos 

nyomás alatt tartotta a hazai 
csapatot. Úgy véli, a kon-
centráció fokozásával még 
nagyobb lehetett volna a 
gólkülönbség. A felnőtt csa-
pat 4:0-ra kapott ki a Ba-
dacsonytomaji SE - Bonvino 
együttesétől. Dobján 
Krisztián edző értékelésé-
ben kifejtette, a nagy remé-
nyekkel várt első tavaszi 
mérkőzés elég gyorsan vé-
get ért számukra. Elmondta, 
a játékra szinte teljesen al-
kalmatlan pályán, a hazaiak 
rövid idő alatt kétszer is gól-
lal büntették a rutintalan 
vendégjátékosokat. Ezt kö-
vetően még két gólt vittek be 
szünet előtt a tapolcaiak há-
lójába. A vendéglátók meg-
érdemelten győztek.       (me)

ből a második negyedre tért 
magához - lassan, pontról 
pontra zárkóztak fel. Az 
utolsó játékrészben, a jókor 
kikért időkérésekkel mindig 
sikerült átmenetileg megtör-
ni az ellenfél lendületét. Vé-
gül az utolsó hajrát taktiku-
san megnyerve, 48:45-re 
megérdemelten nyert a Ta-
polca. A mérkőzés legjobb-
jának 19/15 ponttal, a TVSE 
utánpótlás edzője Csikós 
Tibor bizonyult.              (me)

Kovács Dániel, a Tapolca 
Vívóklub párbajtőrvívója a 
magyar válogatott tagja-
ként utazott hónap elején 
Szocsiba, a Kadet Euró-
pa- bajnokságra, ahol 
egyéniben és csapatban 
is indult.

Az egyéni megmérettetésen 
Dani a fehérorosz Shantso-
uval küzdött meg a 32 közé 
jutásért, de végül ellenfele 
8:7-re győzte le. Száz in-
dulóból még így is a legjobb 
ötvenben végzett - a negy-
venhatodik helyen zárt.
A csapatok megmérettetésén 
sikerült a társak sérüléséből 
és betegségéből fakadó ne-
hézségeket is leküzdeni, és 
dobogó közeli helyen vé-
gezni. A Kovács Dániel, 
Keszthelyi Zsombor, Nagy 
Marcell és Bartkó Levente 
összeállítású együttes 21 
csapatból az ötödik helyet 
szerezte meg.                 (me)

Felnőtt kosár sikerek
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A Tapolca Vívóklub gimnazista tagjai vívóbemutatóval tisztelegtek a névadó ünne-
pélyen egykori edzőjük emléke előtt                                                       Fotó: Májer Edit

A felnőtt csapat két győzelemmel tért haza   Fotó: TVSE

Badacsonytomajon léptek először pályára a tapolcaiak 
a tavaszi szezonban                                       Fotó: TIAC VSE

Kovács Dániel 

 Fotó: Augusto Bizzi



Torta és muffin „csodák" versenye
Különleges torta és muffin 
remekművek kiállítását és 
versenyét rendezték meg 
szombaton a Széchenyi 
István Baptista Középis-
kolában.

A több mint hatvan színes 
édesség költeményt zárt aj-
tók mögött először a szak-
mai zsűri értékelte, azaz Var-
gáné Orbán Anikó „Torta 
Oscar-díjas", a tavalyi Cake 
Masters Awards Royal Icing 
kategória győztese, az Ékes 
- Édes Stúdió alapítója és ve-
zetője, továbbá Juhászné 
Szántó Csilla többszörösen 
elismert cukrász, a Torta-
mustra különdíjasa, a Cake 
Land Cukrászda tulajdono-
sa, illetve a vendéglátó isko-
la cukrász oktatója, Narday 
Károly. Előbbi zsűritag, kér-
désünkre elmondta, nagyon 
változatos és jó minőségű 
műveket láttak, kategóriák-
tól függetlenül, a dobogós 
helyezéseket ebből kifolyó-
lag nem volt könnyű megál-
lapítani. A nagyközönség-
nek megnyitott kiállításon 
rendkívül különleges, egye-
di kreációkat tekinthettek 
meg az érdeklődők, a gyere-
keket kézműves foglalko-
zás, rajzverseny, az időseb-
beket pedig tavaszi ajándék 
vásár is várta még. A díját-
adó után az odalátogatók 
megkóstolhatták a finomsá-
gokat.
Daniné Koronczi Szilvia öt-
letgazda és főszervező el-
mondta, nem számítottak el-
ső alkalommal ekkora rész-
vételre, az ország távolabbi 

Szalay Gyöngyi emlékére 
rendezte meg a Tapolca 
Vívóklub, az olimpikon ne-
vével fémjelzett háziver-
senyét szombaton. A pár-
bajtőrvívó klasszis aznap 
töltötte volna be az öt-
venedik életévét.

A vívóteremben egész nap 
versenyeztek a klub tagjai. 
Hat kategóriában mérték 
össze erejüket a sportolók és 
tisztelegtek egykori edzőjük 
emléke előtt. Törpici leá-
nyok között az első helyen 
Cserép Dorina, a másodikon 
Konczek Lina Melodi, a har-
madikon Varga Boglárka, a 
negyedik helyen Szörtsey 
Lili végzett. Törpici fiúk kö-
zül első Makkos Bence, má-
sodik Salamon Bálint, har-
madik Süketes Miklós, ne-
gyedik Makkos Norbert, 
ötödik Szabó Zoltán, hatodik  
Szigeti Barnabás. Kezdő ka-
tegóriában az aranyérem 
Feckel Lili, az ezüstérem 
Egri Gergő, míg a bronz-
érem Feckel Larina nyakába 

pontjairól is érkeztek neve-
zők. A rendezvényt jóté-
konysági programként hir-
dették meg, így a befolyt 
összeget a tapolcai Együtt a 
Kézilabdáért Alapítványnak 
ajánlották fel. A helyi és 
környékbeli magánemberek 
és vállalkozók jóvoltából 
értékes nyeremények talál-
tak gazdára a tombolasorso-
láson. A legszerencsésebb 
Görögországba utazhat.
A megnyitón Dobó Zoltán 
polgármester és Rig Lajos 
országgyűlési képviselő kö-
szöntötte a megjelenteket. A 
színpadon a tapolcai kézi-
labdás lányok meglepetés 
műsora követte őket. Az 
eredményhirdetésen emlék-
lappal köszöntötték a neve-
zőket, majd kihirdették a do-
bogósokat. Artisztika kate-
góriában első Pintér Katalin 
Mária (Budapest), második 
Rugóné Kovács Tünde (Röj-
tökmuzsaj), harmadik Ki-
rály Beáta. A Cukorvirág 
kategória első helyezettje 
Szabó Katalin (Budapest), 
második Koller Lászlóné 

(Devecser), harmadik pedig 
Németh Noémi (Sóskút).
Cukrász kategóriában első 
Illés Regina Patrícia (Ajka), 
második Guttmann Adrienn 
(Budapest), harmadik Fér-
hezli Nikoletta (Badacsony-
tomaj). Az Amatőrök között 
első Berecz Dóra (Székesfe-
hérvár), második Kovács 
Luca (Ajka), harmadik Ha-
jas Piroska (Tapolca).
Muffin- Gyermek kategória 
első helyezettje Pintér Ta-
más (Ajka), második Rá-
gyánszki Zoé (Tapolca), har-
madik Nagy Vivien (Tapol-
ca). Különdíjas, Vargáné Or-
bán Anikó felajánlásából 
Töreki Vanessza (Lesenceto-
maj), Hajas Piroska (Ta-
polca), illetve Berecz Dóra 
(Székesfehérvár). Bolla Zol-
tánné, Juhászné Szántó Csil-
la által felajánlott különdíjat 
vehette át. A rajzpályázaton 
első Rédei Jázmin, második 
Farkas Bianka, harmadik 
Bakos Rubina. Különdíjat 
kapott a legfiatalabb részt-
vevő, négy éves Molnár 
Emma.                             (me) 

Vívás és egy szál virág
került. Negyedik Piller 
Zsombor, ötödik Hegyi Dor-
ka, hatodik Czeiner Maja, 
hetedik Lakatos- Albert An-
na, nyolcadik Bödör Nóra, 
kilencedik helyezett pedig 
Feckel Róbert. Gyermek ka-
tegóriában első Sulyok Me-
lani, második Cséri Sára, 
harmadik Hubert Dániel, 
negyedik Kovács Bianka, 
ötödik Konkoly Evelin, hato-
dik Czeiner Flóra, hetedik 
Tarsoly Borbála, nyolcadik 
Bicsérdi Csongor, kilence-
dik Werner Dénes. Kadet - 
serdülő - újonc vegyes kor-
osztályban első Salamon Ré-
ka, második Árvai Zsombor, 
harmadik Szabó Kitti, ne-
gyedik Tóth Adrienn. Fel-
nőtt- junior- kadet - serdülő 
vegyes kategóriában arany-
érmes Cséri Soma, ezüstér-
mes Kovács Dániel, bronz-
érmes Cséri Bence, negye-
dik helyezett Szabó Ádám.
A verseny után a temetőben 
Szalay Gyöngyi sírjánál a 
gyerekek egy szál virággal 
emlékeztek.                     (me) 
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Rengeteg érdeklődőt vonzottak a különleges édesség 
kreációk                                                          Fotó: Májer Edit

A verseny Törpici leány kategóriájának helyezettjei: 
Cserép Dorina (balról), Konczek Lina Melodi, Varga 
Boglárka és Szörtsey Lili                                        Fotó: me

Hirdetés

A Tapolca Kft. 
Tapolca Városi Mozi

MOZIGÉPÉSZ 
munkakörbe munkatársat keres!

Főbb feladatok:
- digitális technikával történő 
filmvetítés
- előadások, rendezvények 
műszaki kiszolgálása
- teleházban, mozi pénztárban 
lévő feladatok ellátása, 
pénztárgépkezelés

Elvárások:
- érettségi
- számítástechnika középfokú 
felhasználói ismeretek
- műszaki beállítottság
- rugalmasság

Előny:
- informatikai végzettség

A szakmai önéletrajzokat a 
bakonyiveronika@tapolcakft.hu 
e-mail címre kérnénk.
Leadási határidő:2018. április 6.
Az állás betöltésének kezdete: 
2018. április 16.
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