TAPOLCAI ÚJSÁG
2018. ÁPRILIS 13.

TÉRSÉGI HETILAP

www.tapolcaiujsag.hu

IV. évfolyam 12. szám

Választott az ország
Nyert a Fidesz, Tapolcát mostantól Fenyvesi Zoltán képviseli
ISMÉTELTEK - Egyelőre
még nem hivatalos, de
úgy tűnik, újra megvan a
kétharmada a FideszKDNP pártszövetségnek
a parlamentben. A kormánypárt 134 mandátummal számolhat.

Négy évvel ezelőtt szintén
ennyit szavazatot kaptak,
azaz nagy eséllyel a minősített törvényekhez szükséges kétharmados arány
adott lesz ebben a ciklusban
is. Bár a helyzet még elvben
változhat, erre kevés az
esély.

Magas volt
a részvételi
arány
országosan
és helyben is
Ami Tapolcát illeti, szintén
fideszes győzelem született.
A Veszprém megye 3-as számú számú egyéni választókerületben Fenyvesi Zoltán

A választásra jogosultak közel 70 százaléka élt a szavazás lehetőségével a Tapolcát is magába foglaló 3.
számú körzetben
Illusztráció: szj.
21 ezer 777 szavazatot kapott, ez a voksok 47,79 százaléka, s ami a parlamentben
való bejutást jelenti számára. A második helyen végzett
az eddigi országgyűlési képviselő, a jobbikos Rig Lajos
18 ezer 155 szavazattal

(39.85%), a harmadikon
Kárpáti Lajos (MSZP-Párbeszéd) 3804 szavazattal
(8,35%). Az LMP jelöltje
Takács Lajos a voksok 2,02
százalékát érte el, 921
szavazattal. A többi jelöltről,
a választókörzetet érintő

egyéb információkról, a helyi és országos eredményekről részletekbe menően a
Nemzeti Választási Iroda folyamatosan frissülő honlapján olvashatnak.
A Veszprém megye 3-as
számú számú körzetben 66
ezer 470 választópolgárt
vettek nyilvántartásba, közülük 45 ezer 909 személy
(69,07%) élt alkotmányos
jogával. Az érvénytelen szavazólapok száma 301.
Ha a veszprémi 3-as választókerület adataiból csak a tapolcai szavazazkörök eredményeit nézzük, elég érdekes képet kapunk. Ugyanis
az egyéni jelöltre leadott
voksok szerint Rig Lajos közel 1500 szavazattal kapott
többet, mint Fenyvesi Zoltán. Ugyanakkor e két jelölt
pártjánál éppen fordított a
helyzet, ugyanis ott a Fidesz
majdnem 1000 vokssal többet szerzett mint a Jobbik.
Azaz Tapolca választói
többségében Rig Lajost támogatták egyéniben, listán
viszont a Fidesz-KDNP-re
húzták be az ikszet.
(szj)

Kotkodács,
kukurikú...
Az országos listás választás eredményeit
böngészve számos
érdekesség
tárul
elénk az NVI honlapján. Nem kellett a Kell
az összefogás párt a
választóknak, ahogy
többek között az
Iránytű párt, a Rend
és elszámoltatás párt,
a
Magyarországon
élő dolgozó és tanuló
emberek pártja és a
Net Párt sem. Figyelemre méltó viszont a
Magyar Kétfarkú Kutya Párt több mint 89
ezer szavazata. Nem
kevés, ennyit hozott a
viccelődés, a kotkodácsolás. Vélhetően
irigykedve látta ezt a
33 ezer 717 szavazatot elérő Együtt vezetése, akik még az 1
százalékot sem lépték át, így a kampányra felvett 150 milliós állami támogatást
vissza kell fizetniük.
Talán nekik is kotkodácsolni kellett volna.
Esetleg kukorékolni.
Szijártó János

Kilencven éves a főorvos
Dr. Sáry Gyula a napokban betöltötte 90. életévét. A közismert nyugdíjas
orvost, esztétát, számos
vadászkönyv íróját Dobó
Zoltán köszöntötte otthonában.

Idén is közösen szavaltak a Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének tanulói a magyar költészet napján
Fotó: Szijártó János

A magyar költészet napján
Hagyományosan
közös
versmondással ünneplik a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének tanulói a magyar költészet napját.
Az idén sem történt ez másként, szerdán az iskola udva-

rán együtt szavalták el a gyerekek József Attila Mama
című versét, Deli Lászlóné
magyartanár szervezésében.
A magyar költészet napját
1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én
ünneplik országszerte. (szj)

inkább a város ügyeire volt
kíváncsi. Tapolca múltjáról
és jelenéről is beszélgettek
Dobó Zoltánnal, ugyanakkor szakmai pályafutásának
állomásairól is megosztotta
gondolatait. Dr. Sáry Gyula
kilenc évtizednyi idővel a

háta mögött, viszonylag jó
egészségnek örvend, szellemileg kifejezetten friss. Elmondta, legértékesebb óráit
lakása könyvtárszobájában
tölti, kedvelt tárgyai, könyvei, hangszere, az emberi
szellem értékei között. (tl)

A polgármester átadta számára az ország miniszterelnökének születésnapi üdvözlő oklevelét. Az ünnepelt
1928. március 22-én született Tapolcán, szülővárosa a
mai napig az otthona, tősgyökeres tapolcainak számít. Dr. Sáry Gyula hitvese,
gyermekei, unokái, közvetlen rokonsága társaságában,
korábban már megünnepelte a 90. születésnapját. A
polgármester látogatásakor
a nyugdíjas belgyógyász, Dr. Sáry Gyula Dobó Zoltán polgármestertől vette át
Fotó: Töreky László
osztályvezető főorvos leg- a születésnapi üdvözlő oklevelet
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ELISMERTÉK
Tapolcán

Dr. Kovács András
Tapolca Város Önkormányzata Dr. Kovács
András urológus szakorvos,
nyugalmazott
osztályvezető főorvos
részére Tapolca díszpolgára kitüntető címet
adományozott a Város
napján. A kitüntetett Tapolcán született 1951.
február 8-án, itt járt általános iskolába, majd a
Batsányi János Gimnáziumban érettségizett. A
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán
szerzett diplomát 1975ben, azóta a Szent János
kórház Urológiai - sebészeti osztályán dolgozik. Kitűnő sebészként,
kiváló kapcsolatteremtő képességével sikerült
az ott folyó szakmai tevékenységet széles körben elfogadtatni az országon belül és külföldön egyaránt. 1995-től
tudományos és szakmai
munkájának elismeréseként az orvostudomány kandidátusa lett.
Számos
alkalommal
volt Európában és az
USA jeles klinikáin
szakmai tanulmányok
céljából. Magyar urológusok közül elsőként
tartott tudományos öszszefoglaló előadást az
Amerikai
Rákkutató
Központban, Washingtonban.
Negyvennél
több tudományos közleményt írt, ebből négy
angol nyelven jelent
meg, 150-nél is több
előadást tartott magyar
és angol nyelven - hangzott el a kitűnő orvos
méltatásában a városi
ünnepségen.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Fejlődést ígér az új képviselő
VÁLASZTÁS - Megválasztása utáni első tapolcai interjúját adta Fenyvesi Zoltán országgyűlési
képviselő a Tapolcai Városi Televízió stúdiójában
kedden.

A politikussal ekkor beszélt
lapunk munkatársa is. Mint
ismeretes, a Veszprém megye
3-as számú egyéni választókerületben Fenyvesi Zoltán 21 ezer 777 szavazattal
nyert, s jutott be a parlamentbe. Rövidesen kezdődhet a munka, mi az első benyomásokról, tapasztalatokról kérdeztük, s természetesen arról is érdeklődtünk,
hogy mit várhat Tapolca.
- A kampányról el kell mondanom, hogy nem számítottam ennyi mocskolódásra,
rágalomra, mint amennyi folyamatosan jött felém. Túlzás nélkül állíthatom, ilyen
mocskos kampányban még
nem volt részem. Örülök,
hogy ennek vége. Egyúttal
azt is ki kell jelentenem,
hogy semmiféle választási
csalás nem történt, abból
semmi nem igaz, amivel
megrágalmaztak. Jogi úton
fogok elégtételt venni mindezért - hangsúlyozta a képviselő.
Tapolca kapcsán úgy fogalmazott a Fidesz-KDNP politikusa, nagy öröm számára,
hogy sikerült „visszaszerezniük” a várost. - Nagyon
sokat dolgoztunk ezért, bár a
kampány idején kifejtett emberfeletti munka a 3-as körzet egészére igaz. Köszönet
jár minden aktivistánknak,
segítőinknek és persze legfőképpen a választóknak,
Az autizmus világnapja
(április 2.) tiszteletére,
március 27-én, kedden Az
én világom-Tapolca, a
Tapolca és környéki autista gyermekekért egyesület és a Janka-Tanya
tótvázsonyi fejlesztő intézmény közös programot szervezett.

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Április 16. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Április 23. 14.00-16.00

KÖZÉLET

Az autizmus hetén, a világ
számos pontján kékbe borítanak egy-egy neves intézményt vagy alkotást, hogy
felhívják a figyelmet az autisták problémáira. Az autizmussal érintett családokat
összekovácsoló civil szervezet 2015 decemberében alakult meg Tapolcán. Az alapítók célja az volt, hogy az au-

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

A 2018. április 8-án megválasztott Fenyvesi Zoltán
(Fidesz) országgyűlési képviselő a térség érdekében
kifejtett kemény munkát ígér
Fotó: szj.
akik nekem, nekünk szavaz- tala létrehozott internetes
tak bizalmat. A családom tü- problématérképre felkerült
relmét, kitartását, amelyet gondok kezelését, megoldáebben a nehéz időszakban sát.
tanúsítottak, ugyancsak meg Kérdésünkre azt is elmondkell köszönöm. Nagy volt a ta, hogy képviselői mandárészvétel, a magyar emberek tumának megszerzésével
éltek jogukkal, ami a de- párhuzamosan feladja a
mokrácia sikere is egyben. A Veszprém megyei közgyűválasztóktól kapott felhatal- lésben betöltött alelnöki pomazással élve azon leszek, zícióját, és a tanítást is.
hogy a térség fejlődjön. - Biztosan furcsa lesz, de én
Nem az a lényeg, hogy ta- választottam ezt az utat,
polcai vagyok, esetleg sü- büszkén, s örömmel vállamegi, vagy ajkai, hanem a lom. Úgy gondolom, segítszándék és az elvégzett hetek az itt élőknek, s ennek
munka. Dolgozni kell, nem érdekében komolyan vepedig mocskolódni! - szö- szem azt a tételt, hogy a képviselői pozíciót és a bizalmat
gezte le.
Fenyvesi Zoltán a tapolcai nem csak megszerezni kell,
prioritások között külön ki- hanem munkával, a probléemelte az Ajka és Tapolca mák feltárásával, megoldáközötti út mielőbbi megújí- sával hosszú távon megtartását, valamint a Szigliget és tani is szükséges. Én ezen leTapolca közötti kerékpárút szek - tette hozzá zárszó(szj)
megépítését, valamint az ál- ként.

Esély az autistáknak
tista gyermekeket nevelő
szülőket összefogva, az érintett helyi családoknak érdekvédelmet biztosítanak,
előadásokat, foglalkozásokat, összejöveteleket szervezzenek. Elképzeléseiket a
város támogatta, a minőségi
működés érdekében egy arra
alkalmas helyiséget is biztosított számukra a régi postaudvarban. Itt köszöntötte
az autizmus világnapja alkalmából a megjelenteket
Horváth Krisztina. Az egyesület elnöke többek között
arra hívta fel figyelmet,
hogy a minőségi kommunikáció és az összefogás átsegítheti az érintetteket a prob-

lémákon. Ugyanakkor kitért
arra is, hogy az autizmus korai felismerése és diagnózisa
nagyon fontos lenne, hiszen
korai stádiumban az orvostudomány szerint, számos
rossz irányú folyamat még
visszafordítható. A rendezvényen a várost képviselő
Dobó Zoltán polgármester
arról beszélt, hogy a mai
Magyarországon kevés segítséggel kell beérniük az
autizmussal élő embereknek, családoknak.
A továbbiakban a szervezők
egy kisfilmet vetítettek le,
amely az autizmus felismeréséről, a vele való együttélésről szólt.
(tl)

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054
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Képzelőerő, kreativitás tanulóktól
OLVASÓPÁLYÁZAT - A
Wass Albert Könyvtár és
Múzeum gyermekrészlege által a tavalyi évben
meghirdetett olvasópályázaton idén a Bárdos Lajos
Általános Iskola Székhelyintézménye, a Batsányi és Kazinczy Tagintézmények, a Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola és két
környékbeli iskola (Monostorapáti és Szigliget)
tanulói vettek részt.

Ezúttal a diákcsapatok egyegy felnőttel is kiegészültek,
így némiképpen családias
jelleget kapott a vetélkedő. A
feladatokat a gyermekek
kreativitására, képzelőerejére és könyvtári ismereteire
támaszkodva állították össze
a könyvtár munkatársai. A
kérdéssorok megoldásait és
az előre kidolgozandó kreatív feladatok ötletes előadásait, a csapatok teljesítményét minden alkalommal
zsűri pontozta. A vetélkedők
csapatainak egy előzetesen
meghatározott feladatot kellett előadásba önteniük, a kisebbek ugyanakkor választhattak, hogy egy családdal
kapcsolatos mesével rukkol-

KULTÚRSAROK
rkény István Tóték című
Ö
művét két alkalommal
is műsorra tűzte a Tamási

nak elő, vagy a jövő könyvtárával kapcsolatos elképzeléseiket mutatják be. A felnőtt taggal is kiegészült csapatok elmondták, hogyan
látják a könyvtárat mint intézményt gyermekszemmel
és miként látták azt a szülők
hajdanán, de készítettek
képregényt is egy könyvtári
látogatás emlékéről. A kulturális totót és a többi feladatot a gyerekek korosztályának megfelelően állították össze a szervezők. A két
fős csapatok a legtöbb pontszámot begyűjtő diákokból
álltak össze, az utolsó feladatnál léphettek be a vetélkedésbe a felnőtt csapattagok - tudtuk meg. A március
hatodikán induló vetélkedőn
a másodikosok mérettettek
meg, ahol holtversenyben a
Starcsevics Liliána, Szabó
Anna Mária, Szabóné Takács Mária alkotta Aranyhörcsög csapat és a Joó
Zsomborral, Vass Leventével és segítőjükkel Sikos Ritával felálló Csipet- csapat
végzett az élen. Második helyen végzett, szintén holtversenyben a Csiribiri csapat (Kitli Jázmin, Szűcs Luca és kísérőjük Kitliné Horváth Éva), a Hópárducok

Felsős csapatok a március 20-i olvasópályázati versenyen. Az adható pontszámokat háromtagú zsűri
határozta meg
Fotó: Töreky László
(Keller Adrián, Nagy András, Nagy-Varga Izabella) és
az Unicicák (Steiner Nóra,
Vajai Anna, Vajainé Szabó
Beatrix). A legkisebbek vetélkedőjének bronzérmes helyére a Ninja csapat érkezett
Szabó Dániel, Török Gergő
Bálint és segítőjük Móricz
Ramóna személyében.
Március kilencedikén a harmadik osztályosok mérték
össze tudásukat és kreativitásukat. Itt a Könyvmolyok
csapata (Bőczi Balázs, Király Emőke, Tobakné Juhász
Zsuzsanna ) végzett az élen,

a második helyet a Mesekalandorok (Mezey Anna Júlia,
Sebők Richárd, Mezeiné Verő Katalin) szerezte meg. A
korcsoport harmadik helyét
holtversenyben a Gepárdok
és a Zen-észek nyerték (név
szerint, Pőr Csenge, Török
Szonja, Polgár Katalin, illetve Bakos Boglárka, Szörtsey Lili Pálma, Szabó Gabriella). A negyedikesek vetélkedőjére március 13-án került sor a könyvtárban. A
verseny győztese A könyv
legjobb barátai csapat lett
Haga Bálinttal, Lehner Fló-

ra Annával és kísérőjükkel
Hagáné Bátai Ágotával. A
második helyen két csapat
végzett: a Könyvkémek csapat, melynek tagjai Könnyid
Nóra, Sabján Szonja és Sabjánné Szabó Erika és a Régi
barátok, Farkas Gergő, Süketes Miklós Csaba és Farkas Hajnalka. A harmadik
helyen szintén holtverseny
alakult ki, a Kövér Vivien,
Szabó Szofi, Gerencsér Henrietta alkotta Könyvmolyok
és a Steiner Anna, Üveges
Boglárka és Molnár Anita
trióját jelentő Mazsola és
Tádé csapat egyformán jól
szerepelt. A felsősök március 20-án mérték össze tudásukat, felkészültségüket. A
nagyobbak versenyében az
Ügyes Szakik!! (Tóth Kristóf Szabolcs, Vajai Kitti, Vajainé Szabó Beatrix) és a
Bölcs Baglyok (Zsikla Ágnes, Zsikla Máté és Zsikla
János) bizonyultak a legjobbnak. A vetélkedő második helyén a Könyv Royal
csapat végzett Czipri Gergő
Bertalan, Merse Benedek,
Rajzó Blanka felállásban. A
felsősök versenyének harmadik helyezettje a két Időutazó, Benedek Ágnes és
Deutsch Ildikó lett.
(tl)

Helyi színjátszók sikere

Heti Ötlet

megformálása, a jól időzített
és a mindig célba találó humor, a remek gegek jellemezték. A hétfői előadáson a
jó, gyakran kiváló színészi
teljesítmény, a mértéktartó
rendezés rendre elmosta a
határokat az amatőr és a profi színjátszás között. A központi szereplők, Hatvani
Mátyás (őrnagy), Baracskai
László (Tóth Lajos tűzoltó),
Talabér Melánia (Ágika) és
Dominek Ilona (Tótné) az
első pillanattól képes volt elhitetni a közönséggel, hogy
a művelődési központ szín-

Lenner Lászlóné

padán ezúttal egy profin
megrendezett színdarab vérbeli színészeit látják játszaÁron Művelődési Központ a
ni. A darab további szerepnapokban. A groteszk tragilői, mint Fiam Kristóf (poskomédiát az intézmény falai
tás), Havasi Gábor (Tomaji
között működő amatőr színplébános), Havasi Marcell
játszó csoport adta elő Ha(Cipriani professzor), Szabó
vasi Gábor rendezésében.
Zoltánné Korponai Kitti
Nem tudni, hogy Havasi Gá(Gizi Gézáné), Bakos Nánbor színjátszói mennyiben
dor (doktor úr), Szabó Csatekintették etalonnak a koba (Lőrincke), Szélessy Patrábban született, híressé vált
rik (Dr. Eggenberger Alfréd)
Tóték előadásokat, de proés Papp Botond Bendegúz
dukciójukat a karakterek és
(inas) pedig méltó „munkaaz általuk megrajzolt törtétársak” voltak a történet telnet átélése, egyedi és hiteles
jes értékű megformálásához. A Horváth Magdolna
ötleteit és segítői munkáját
dicsérő díszletvilág célratörő és jó értelemben véve,
éppen megfelelő hátteret
biztosított a játékhoz. A
szűnni alig akaró lelkes taps
pedig a közönség őszinte véleményét tükrözte az előadásról vasárnap és a már
megtapasztalt siker hatására
felszabadultabb, önfeledtebb
játékot hozó hétfő esti előHitelesen formált történet, sok humorral a tapolcai
amatőr színjátszóktól a Tamási színpadán
Fotó: tl. adást követően egyaránt. (tl)

egészség
környezet
informatika

védőnő
Az ünnepek, születésnapok,
névnapok idején egyre több
fejtörést okoz a szülőknek,
nagyszülőknek, hogy milyen
játékszer vásárlásával szerezzenek örömet a gyermeknek. A jó játék személyre
szól, megfelel a gyermek
életkorának, szellemi, fizikai
fejlettségének, érdeklődésének, arra ösztönzi a gyermeket, hogy meglévő képességeit használja, fejlessze. A
játék a gyermek gyakorlati
tevékenységének fő formája,
mágikus erővel bír számára.
Az ajándék kiválasztásakor
ne a „nekünk tetsző”, hanem
a „neki való” legyen a szempont. A játék eszköz legyen,
ne irányítson. A jó játék nem
játszik magától, a rossz játék
passzívvá teszi az örökmozgó gyermeket. A kicsik a játék, a rajzolás, a mesélés során képesek arra, hogy feszültségeiktől megszabaduljanak. Óvodások esetén, a
szerepjátékok különösen alkalmasak arra, hogy feldol-

gozzák azokat az élményeket, amelyek foglalkoztatják őket. A játék kiválasztásánál a másik fontos
szempont, hogy ne legyen
balesetveszélyes, egészségre
ártalmas! A kicsiknél lényeges, hogy ne tartalmazzon lenyelhező részeket, ne legyenek rajta hosszú zsinórok,
mely a gyermek nyakára tekeredhet.
Arra is gondolni kell, hogy a
későbbiek folyamán legyen
könnyen tisztántartható! A
hazánkban forgalmazott játékokon a CE jelzés tanúsítja,
hogy a termék megfelel minden játékbiztonsági szabványnak.
De az ünnepek ideje nemcsak az ajándékozásra, hanem az együtt játszásra is nagyszerű alkalom! Érdemes
figyelni Janikovszky Éva
bölcs gondolataira: „Nem pótolhatod az önfeledt legózást,
babázást úgy öt év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak a megélhetési gondok."
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
Kékkút - A víz világnapja
alkalmából
egésznapos
programsorozattal készült a
diákoknak a Szentkirályi Kékkúti Ásványvíz Kft. A
programok között szerepelt
a kékkúti üzemlátoga-tás, a
Theodora tanösvényen vezetett túra és egy fotópályázat eredményhirdetése
is. A Szentkirályi - Kékkúti
Ásványvíz Kft. felelősen
gondolkodó
vállalatként
különleges figyelmet fordít
a legkisebbekre is. Ahogy
az elmúlt években, úgy idén
is izgalmas programokkal
szereztek hasznos ismereteket a gyermekek az ásványvizekről és az egészséges
folyadékbevitel fontosságáról. A Révfülöpi Általános Iskolába összesen 156
diák érkezett a környező településekről, ott kezdődött
az első interaktív játékos
program, mely a helyes vízhasználatról, vízkészleteink
védelméről és a hidratáció
fontosságáról szólt. Ezt követően Kékkútra kirándultak, ahol az érdekes és látványos üzemlátogatás mellett különösen kedvelt program volt, hogy a vízzel kapcsolatos és a jövő nemzedékének szóló üzeneteiket
bedobhatták a falikútnál elhelyezett postaládába - tájékoztatta lapunkat Nagy Lívia a vállalat PR- munkatársa.
Hirdetés

KITEKINTŐ
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Húsvétkor futottak
Huszonhetedik alkalommal rendezték meg a Locsoló futást
BALATONEDERICS - Jelentős létszám, egészen
pontosan százharminchét
résztvevő állt rajthoz a
hagyományos, immár huszonhetedik alkalommal
megrendezett balatonedericsi “Locsoló futáson”,
amelyet idén is húsvét
hétfőn tartottak.

A 400 méteres ”Nyuszi futáson” a legkisebbek indultak.
A 6 év alatti fiúk között Kendeh Péter, Németh Tamás,
Simon Miki volt a beérkezők
sorrendje, míg a lányoknál
Nagy Dorottya, Kendeh Rozi
és Bicsérdi Anna Lénah.
A 7-10 éveseknél: (fiúk) Szigetfy Dominik, Keszi Gellért, Kellner Márton Miklós,
illetve (lányok) Kendeh Sára, Illés Júlia, Renczes Borbála.
A 3100 méteres „Locsoló
futás” eredményei: (10-14
éves fiú) 1. Csanádi Bence,
2. Nánássy Máté, 3-3. Szigetffy Dominik (9 éves),
Lents Barnabás
(10-14 éves lány) 1. Farkas
Réka Luca, 2. Kendeh Panna, 3. Gáspár Gréta
(15-18 éves fiú) 1. Németh
Bálint
(15-18 éves lány) 1. Szabó
Boglárka Zsófia, 2. Kovács
Rebeka
(18-40 éves férfi) 1. Molnár
Szilveszter, 2. Nagy Gábor,
3.Sztrik Ákos

Elrajtol a mezőny a 10 ezer méter leküzdése céljából
(18-40 éves nő) 1. Antalné
Ottó Petra, 2. Szám Dorottya, 3. Ihász Vivien
(40 év fölött férfi) 1. Domán
Gábor, 2. Vida András
(40 év fölött nő) 1. Kulka
Eszter, 2. Szigetfy Ildikó, 3.
Bánhegyi Renáta
A 10 ezer méteres „Locsoló
futás” eredményei:
(18-40 éves férfi) 1. Takács
Dávid, 2. Illés Mátyás, 3.
Murányi Gábor
(18-40 éves nő) 1. MuladiPiros Gabi, 2. Mohos-Bárány Nóra, 3. Kerek Melitta

(40-60 éves férfi) 1.
Kelemen Tamás, 2. Deák József, 3. Guy Van Den Heuvel
(40-60 éves nő) 1. Dr.
Benedek Karolina, 2. Paál
Éva, 3. Meiszterics Enikő
(60 év fölött férfi) 1. Szám
Lajos, 2. Földesi József, 3.
Tóth Béla
Legidősebb induló a 70 éves
Tóth Béla volt (minden versenyen indult a kezdetek
óta), míg a legfiatalabb a 2
éves Renczes Ákos Bercel.
Az idei rendezvényen rajthoz állt Szijjártó Péter kül-

Fotó: szj.

gazdasági és külügyminiszter is, aki a 10 ezer méteres
távon az élmezőnyben végzett. A 3100 méteres futás
abszolút győztese Csanádi
Bence lett, a 10 ezer méteresé Takács Dávid.
A díjakat, okleveleket Töreky Lászlóné polgármester,
Renczes Kálmán, a verseny
kezdeményezője, volt sportelnök, valamint Hanák Miklós sportelnök közösen adta
át a versenyzőknek a huszonhetedik Locsoló futás
eredményhirdetésén. (szj)
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SZOLGÁLTATÁS
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Lomtalanítás lesz Tapolcán
- Zrínyi utcában - 30m3
- Hősök tere 8. szám előtti volt
buszváró öbölben - 30m3
- Bartók Béla utca és Ady Endre
utca kereszteződésében - 30m3
- Köztársaság téri parkolóban 7m3
- Nagyköz utcai parkolóban –
7m3
Ezen a napon a Keszthelyi út,
Déli elkerülő út, Batsányi János
utca, Fő tér, Iskola utca, Köz2018. április 16-án Dobó város- társaság tér, Ady Endre utca,
Honvéd utca közötti városrész,
rész és Nyugati városrész:
valamint a Téglagyár és PapteKonténer kihelyezési pontok:
- Május 1 utca 1. szám alatti lep kerül lomtalanításra.
üres területen - 30m3
- Alkotmány utca 11. szám alat- 2018. április 18-án Kertvárosi
ti élelmiszerbolt mellett - 30m3 városrész:
- Május 1. utca 8/A. társasház Konténer kihelyezési pontok:
- Véndeki utca és Fenyves utca
alatt - 30m3
- Lesence utca 12. társasház sarkán - 30m3
- Bajcsy Zsilinszky utca parkomellett - 30m3
- Viszló utca 3. társasház előtt - lóban - 30m3
- József Attila utca és Haraszt
30m3
- Sümegi út, Baross Gábor utca utca sarkán - 30m3
- Bartók Béla utca és Vajda Já18. társasház mellett - 30m3
nos utca sarkán - 30m3
- Stadion utca elején - 7m3
- Keszthelyi út és Ipar utca ke- - Pacsirta utca közepén - 30m3
reszteződése, volt leánykollé- - Darányi utca és Víztorony
utca kereszteződésében - 30m3
gium udvarában - 7m3
Ezen a napon a Dobó városrész, - Erkel Ferenc utca és Béke utca
Keszthelyi út, Strand út, Süme- sarkán - 7m3
gi út. Liszt F. u, közötti város- - Géza fejedelem utca közepén
- 7m3
rész kerül lomtanításra.
Ezen a napon a Sümegi út, Ady
2018. április 17-én Dél-nyugati Endre utca, Halápi úttól északra lévő városrész kerül lomtavárosrész:
lanításra.
Konténer kihelyezési pontok:
- Ősz utca közepén - 30m3
- Fazekas utca és Árpád utca 2018. április 19-én Keleti és
Déli városrész:
sarkán - 30m3
Konténer kihelyezési pontok:
- Városi Mozi előtt - 30m3
Tapolca Város Önkormányzata
és az NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft. felhívja a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy 2018. április
16., 17., 18., 19. és 23. napján
Tapolca városban lomtalanítási
napot szervez.
A lomtalanítási hulladékot az
alábbi helyszíneken kihelyezett
7 m3-es és 30 m3-es konténerekben lehet elhelyezni:

Moziműsor

2018. április 23-én Keleti városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
- Egry József utca 60. szám
előtt - 30m3
- Egry József utca, 2-es Posta
mellett - 30m3
- Kazinczy tér 11-17 közötti területen, az ovális parkolóban 30m3
- Berzsenyi Dániel utcai
gyógyszertár előtt a parkolóban
- 30m3
- Kazinczy tér 3-5. előtt - 30m3
- Radnóti utca és Bányász utca

Ágyban
dohányzott

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Április 12 - 18.
csütörtök – szerda
14. szombat 11:30 1200,-Ft
15. vasárnap 14:00
Nyúl Péter
Színes, szinkronizált angolausztrál-amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 93 perc
...
12 – 13. csütörtök–péntek,
15. vasárnap 16:00 1200,-Ft
14. szombat 13:00
16 – 18. hétfő – szerda 18:00
Vándorszínészek
Színes, magyar romantikus
roadmovie
Hossz: 120 perc
...
12 – 15. csütörtök – vasárnap
18:00 1200,-Ft
16 – 18. hétfő – szerda 16:00
LAJKÓ – Cigány az űrben
Színes, magyar-orosz
vígjáték
Hossz: 90 perc
...
12 - 18. csütörtök - szerda
20:00 1400,-Ft
TŰZGYŰRŰ: Lázadás 3D
Színes, szinkronizált
amerikai-kínai
akció/kaland/sci-fi

- Halápi út és Móricz Zsigmond
utca sarkán - 30m3
- Kossuth Lajos utca és Vörösmarty utca sarkán - 30m3
- Bem Apó utca és Juhász Gyula utca sarkán - 30m3
- Juhász Gyula utca 43-45. társasházak között a parkolóban 30m3
- Csányi László utca és Csobánc utca sarkán - 30m3
- Kiss János utca és Kinizsi utca
kereszteződésében - 30m3
- Szent György utca 41. szám
előtt - 7m3
- Bem Apó utca és Vörösmarty
Mihály utca sarkán - 7m3
Ezen a napon a Juhász Gyula
utca, Berzsenyi Dániel utca,
Sallay Misi utca, Déli elkerülő
út, Martinovics Ignác utca, Batsányi tér, Arany János utca,
Kossuth Lajos utca, Kisfaludy
Sándor utca, Bem Apó utca,
Vörösmarty Mihály utca, Halápi út közötti városrész kerül
lomtalanításra.

Lakástűzben vesztette életét
egy középkorú férfi Tapolcán
vasárnap délelőtt – tájékoztatta
lapunkat Sárközi Roland a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka.
Mint megtudtuk egy Május 1.
utcai társasház második emeleti lakásában kapott lángra az
ágy, amelyben vélhetően az áldozat dohányzott. A tüzet az elhunyttal egy háztartásban élő
testvére észlelte, ő az oltást is
megkezdte, de öccse életét már
nem tudta megmenteni. Úgy
tudjuk, a férfi halálát füstmérgezés okozta. A lángokat a tapolcai önkormányzati tűzoltók
vízsugárral fékezték meg, s oltották el.
(szj)

TÚRA - A Tapolca VSE Termé-szetjáró
szakosztály 11-én, szom-baton a Közép
- Dunántúli Piros Túra vonalán, a 25 km
hosszú Isztimér - Burok- völgy Mécser-telep útvonalon kirándul.
Csoport-vezető Ölvegyi Istvánné.
Részle-tek a 87/413-564-es vagy a
30/551-50-12 -es telefonszámon

A napokban megszabadulhatunk a lomoktól, ám érdemes a
vonatkozó szabályokat ismerni
Illusztráció: szj.
kereszteződésénél, a szelektív TILOS a gyűjtőpontokon elhesziget mellet - 30m3
lyezni:
- Kazinczy tér 7-9. mögött, a fű- - vegyes települési hulladék, tetőmű mellett - 7m3
hergépjármű és munkagép gu- Kossuth Lajos utca 60-62. tár- miabroncsok;
sasházak között - 7m3
- zöldhulladék;
Ezen a napon az Egry József ut- - háztartási elektronikai hullaca, Barackvirág utca, Berzse- dékok, veszélyes hulladékok,
nyi Dániel utca, Kossuth Lajos akkumulátorok;
utca, Radnóti Miklós utca, - inert hulladékok (építési, bonVeszprémi út közötti városrész tási munkákból származó törés Barackos városrész kerül melékek, anyagok);
lomtanításra.
- szelektíven gyűjthető üveg,
A konténerek kihelyezése reg- papír, műanyag hulladékok;
gel 8 órakor, beszállítása este
18 órakor történik.
Az átvett nagydarabos hulladék
A gyűjtőpontokon leadható mennyisége maximum az egy
hulladékok:
háztarásban egy év alatt kelet- bútorok, fából készült hasz- kezett mennyiség lehet, guminálati tárgyak;
abroncs maximum 4 darab/in- szőnyegek, textil, ruhanemű; gatlan.
- műanyag padlók, kerti búto- A lomtalanítási hulladékot közrok, elhasznált kerti medencék, területre kihelyezni tilos. Aki a
nagydarabos műanyag játékok; lomtalanítási hulladékát a köz- kizárólag személygépkocsi, területen helyezi el, vagy nem a
kerékpár, motorkerékpár gumi- Közszolgáltató NHSZ Tapolca
abroncsok;
Nonprofit Kft dolgozóinak adja
- háztartási kis- és nagygépek; át a kihelyezett gyűjtőponto- távközlési berendezések;
kon, az szabálysértést követ el.
- számítástechnikai, szórakoz- Kérjük együttműködésüket a
tató elektronikai cikkek;
környezetünk
tisztaságának
- elektromos barkácsgépek, megóvása érdekében!
sportfelszerelések;
Tapolca Város Önkormányzata
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
- világítótestek;

A víz világnapján
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézményének diákjai (3 –
4. évfolyamosok) a víz világnapja alkalmából március 22én, Révfülöpön a SzentkirályiKékkúti Ásványvíz Kft. által
szervezett ünnepségen vettek
részt. Az ünnepélyes megnyitó
után az egyik program a kékkúti üzem látogatása volt,
melynek keretében bemutatták
a vízkezelőt, a PET palackozó

sort és a palackfúvó termet.
A Révfülöpi Iskolában különböző helyszíneken interaktív
játékok keretében tudatosították a szervezők a gyermekekben a víz és a környezettudatos
magatartás fontosságát.
A foglalkozások után minden
résztvevőt
megvendégeltek
egy finom ebéddel. A gyerekek
élményekkel gazdagodva tértek haza.
Egyed – Cseh Diána

A Kazinczy Tagintézmény 3 – 4. évfolyamos tanulói a
víz világnapja alkalmából Révfülöpön jártak

06/87/412-289
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Erőpróba a tó körül
Körbefutották a magyar tengert a Tapolcai Trappolók
FUTÁS - A Tapolcai Trappolók „rekordlétszámmal"
képviselték a várost a tizenegyedik alkalommal
megrendezett Spuri Balaton
Szupermaratonon.
Harminckilencen futották
körbe az ország legnagyobb tavát.

A négy napos verseny teljes,
196 kilométerén túl számos
egyéb távot is teljesíthettek
az indulók. Földesi József, a
trappolók egyik vezéregyénisége elmondta, külön
öröm volt a tapolcai futóknak, hogy most először indultak ilyen nagy létszámmal a megmérettetésen, illetve, hogy ebből heten első
alkalommal álltak rajthoz az
adott versenyszámban. A teljes, Balaton kerülő távot
egyéniben futotta le Lajkó
Mónika, Gelencsér Tibor
Zoltán, Szalkai Zsolt és
Nagy Miklós. Párban a Trappoló lányok (Baltáné Kis
Klaudia,
Mohos-Bárány
Nóra), a Fussatok Bolondok
(Szücs Hajnalka, Keresztes
Anikó), a Z- csapat (Molnár
Éva, Nyakas Erika), a

A Tapolcai Trappolók most álltak először ennyien, azaz harminckilencen a rajtvonalhoz a Balaton kerülő futáson
Fotó: Tapolcai Trappolók
GombÁK (Gombos Róbert,
Takács Ákos), és a HO-BO
(Hoffman Richárd, Borbély
István) tejesítette a távot. A
csapatok is sikeresen célba
értek, azaz a Réffi Tünde,
Hoffman Hedvig, Beréti
Zsanett, Gubián Judit alkotta Négyesfogat, a Domán
Gábor, Domán Fruzsina,
Domán Rajmund, Patkós

Máté Domán-ék néven futó
csapata, a Füle Zsolt, Illés
Mátyás, Papp László MaZso-La együttese, a Kustos
István, Kozma Imre, Szabó
Zoltán alkotta GUMINO,
valamint a Három csiga,
azaz Szám Lajos, Németh
Gyula és Mozsdényi Gábor.
Az Öböl Félmaratont Vidosa
Noémi, Szabó Gábor, Ara-

KÉZILABDA - A Telekom
Veszprém Tapolca csapatai több korosztályban
kezdték meg a tavaszi fordulókat.

Gyönyörű tavaszi napot fogtak ki a túrázásra Fotó: EFI

Káli-túra az EFI-vel

Az idei első kerékpártúránkon, Gyulakeszin át, Nemesgulács felé indulva érkeztünk meg Mindszentkállára, ahol a helyi önkormányzat biztosította nekünk
a pihenőhelyet, a frissítőről

Rövid hírek
n FOCI - Az MTD
Hungária Megyei III. osztály Déli csoportjában a
Tapolcai Öregfiúk FC és a
Diszeli SE is megkezdte a
tavaszi szezont. Túl vannak már néhány fordulón,
melyek győzelmet és vereséget is hoztak mindkét
együttesnek.
Hétvégén
idegenben az öregfiúk
Nemesgulács- Kisapáti
SE elleni összecsapása 0:0
végeredménnyel zárult,
míg a diszeliek 4:0-ra kaptak ki a Balatonszepezd
ÖKSC labdarúgóitól. (m)
n TEKE - A Megyei
Szabadidő Csapatbajnokság 3. fordulójában a Tapolca VSE Teke szakosztályának Bakos István,
Nagy László, Nyírő Tamás, Kiss József alkotta
csapata a negyedik helyet
szerezte meg.
(me)

nyodi Máté és Szita Gábor
futotta le. Maraton Plusz versenyszámban az ötvenkét kilométeres, eddigi leghoszszabb távját teljesítve Gál
Zsolt, míg a tíz kilométerrel
rövidebb útvonalon, életük
első maratonján Enyinginé
Tóth Andrea, Bárány Péter
és Mohos Imre szakíthatta át
a célszalagot.
(me)

Beindult a szezon

A helyi Egészségfejlesztési Iroda kerékpár és
gyalogtúrát szervezett a
Káli-medencébe a közelmúltban.
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pedig a Fekete család gondoskodott. Tizenketten csatlakoztak hozzánk, gond nélkül teljesítette mindenki a
távot. A kerékpáros programot kiegészítettük egy gyalogtúrával. A Kopasz-hegyhez látogattunk el. A változatosság kedvéért a Csobáncot megkerülve érkeztünk vissza Tapolcára - tájékoztatta lapunkat Fábián Kata, az iroda munkatársa. (me)

A Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézmény tanulóiból
összeválogatott
csapatoknak a tavasz győzelmet és vereséget egyaránt
hozott eddig. Az MKSZ
Tóth László régió Kisiskolás
bajnokságában indult U9-es
fiúk legutóbb hétvégén játszottak három összecsapást
Balatonfüreden. A DEVM
Veszprém ellen 27:21-re, a
Start SE Szentkirályszabadjával szemben 10:29-re kap-

tak ki, a napot viszont egy
13:17 arányú győzelemmel
zárták a Balatonfüred KSKA
ellen. Edzőjük Somogyi
Andrea. Az U10-es fiúk két
győzelemmel zárták a legutóbbi idegenbeli fordulókat, 12:9-re a Várpalotai
BSK II, 12:10-re pedig az I.
számú alakulat ellen. Edzőjük Velkyné Bisján Éva. A
Gyermekbajnokságban indult U12-es fiúknak a legutóbbi forduló egy 20:10
arányú vereséget hozott az
Ajkai Trampolin SE 2 csapata ellen, majd az ellenfél
első számú csapata is 26:13
arányban bizonyult aznap
erősebbnek. Edzőjük Somogyi Sándor.
(me)

Szép siker a judo versenyen
A Domonkos László Emlékversenyen a Simon Judo Önvédelem Szabadidő és Diáksport Egyesület huszonöt ifjú sportolója szerepelt. A
veszprémi, regionális rangsorversenyen, a newazaban

n
SZLALOM - Megkezdődött az idei szlalom
versenyszezon, ahol Szollár Norbert egyből aranyérmet szerzett. A Bakonyszentlászló Kupán nemcsak T/2 kategóriában, hanem mindenkit megelőzve sikerült az első helyen
végeznie. Elmondta, az
esős időjárás komoly
megpróbáltatás elé állította az indulókat, a szervezőket és a pályabírókat
egyaránt, de a verseny ennek ellenére rendben lezajlott. Az első idei futama
jól sikerült, úgy érzi az autóból és önmagából is kihozta a maximumot. (me)
n VÍVÁS - A hétvégén,
Helsinkiben megrendezett
Allstar Games Gálán a tapolcai Rédli András egyéniben és csapatban is képviselte Magyarországot. A
barátságos torna alapkoncepciója szerint a kontinens északi és déli féltekéinek versenyzői vívtak
egymás ellen. Az olimpiai
bronzérmes párbajtőröző
a déli csapatban kapott helyet, ahol egyéniben
aranyérmet szerzett. (me)
n FUTSAL - A Tapolcáról indult Tell Zsófia
csapatával a második helyet szerezte meg a Női
Futsal Magyar Kupán. A
Hajdúböszörményi TE a
nyíregyházi Final Four
döntőjében a Tolna együttesével került szembe. Az
ezüstérem került a nap végén a böszörményi lányok
nyakába.
(me)

indult tíz év alattiak mind
éremmel tértek haza. Diák C
kategóriában
Keszthelyi
Gellért a dobogó első, Szabó
Máté a második fokára áll- Online újságunk
hatott. Felkészítőik Simon
Mihály és Cseh Angéla. (me) www.tapolcaiujsag.hu
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Digitális
témahét a
Bárdosban
Április 9. és 13. között a
digitális eszközöké volt a
főszerep a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Székhelyintézményében.

MOZAIK

2018. ÁPRILIS 13.

Tanulók próbatétele
Katasztrófavédelmi verseny a Kazinczy Tagintézményben

MEGMÉRETTETÉS - Tizennegyedik alkalommal
adott helyet a körzeti katasztrófavédelmi versenynek a Tapolcai Bárdos LaEz az időszak az országban jos Általános Iskola Kais a digitális témahét ideje, zinczy Ferenc Tagintézmelynek elsődleges célja a ménye.
digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése A megmérettetésen 17 csaés elterjesztése a közneve- pat vett részt, akiket a meglésben - tájékoztatta lapun- nyitón Dobó Zoltán polgárkat a projekt megálmodója, mester, a szervező, Horváth
szervezője Éder Márta. A András tűzoltó alezredes és
tanárnőtől megtudtuk, a a rendezvény levezetője,
program fontos törekvése, Horváthné Dér Erzsébet tahogy a digitális kompeten- nárnő köszöntöttek.
ciafejlesztés az informatika A feladatok közt voltak elórán túl kiterjedjen más méleti kérdések (oltási ismetantárgyakra is. A Bárdos is- retek, vészhelyzeti totó), és
kola idén csatlakozott elő- gyakorlati jellegűek (elsőseször a programhoz, melynek gélynyújtás, mocsárjárás,
hallatán rögtön felpezsdült gátépítés, buzgár elfogás,
az élet a diákok körében. szelektív hulladékgyűjtés,
Kiemelt terület a médiatuda- tűzoltás eszközei, navigátosságra való nevelés, a ció) is. A versenyen nem kigyermekvédelem, a digitális sebb volt a tét, mint a megyei
közgyűjtemények használa- döntőbe való bejutás, ahová
ta. Az internetbiztonsággal az első három helyezett
kapcsolatos előadáshoz ven- kerülhetett. A középiskoládégelőadó érkezett, aki játé- sok közt első helyen végzett
kos formában segít a gyere- az ajkai „Sugárcső”, a mákeknek eligazodni a digitális
információáradatban. Öt napon keresztül saját projektet
Pályázati úton életmentő
eszköz került a sporttelep
öltözőjébe.

Az oltási feladatot is remekül megoldották a résztvevő diákok Fotó: Szigetvári Réka
sodikon a sümegi „OBLIVION”, a harmadik pedig
a szintén ajkai „Szűzoltók”
csapat lett. Az általános iskolások közül a legjobbnak
a Kazinczy Tagintézmény
tanulói bizonyultak. A legtöbb pontot a „Főnix” sze-

Defibrillátor a sporttelepen

Manapság sajnos egyre
gyakrabban hallani sportolók körében hirtelen bekövetkező halálesetekről, melyek egy része megakadályozható lenne, amennyiben
időben megkezdődhetne az
újraélesztés. Ezt segítik a
félautomata defibrillátorok,
amelyek közül több is található városunkban, legutóbb
a sporttelep TAO-támogatás
révén gazdagodott ilyen
eszközzel. Az átadáson részt
vett Dobó Zoltán polgár-

mester és Rig Lajos országgyűlési képviselő. A
mentőállomásról Szigetvári
Csaba és Szigetváriné Farkas Anita érkezett, akik rövid
tréninget
tartottak
sportolóknak, edzőknek a
készülék helyes használatáról és az újraélesztési ismeretek felelevenítése céljából.
Takács Gábor, a TIAC VSE
elnöke elmondta, reméli, soha nem kerül sor a defibrillátor használatára, de korábban már szükség lett volna
rá. A további célok közt szerepel, hogy a városban minél
több helyen elérhető legyen
az életmentő eszköz.
(sr)

valósítottak meg a pedagógusok és a gyerekek, melynek témája Hunyadi Mátyás
és kora. A kreatív kiállítás
létrejöttét Szombati Ágnes
segítette. A projektet a multiflashmob elkészítése, a diákok munkáiból összeállított „Lehetsz király" kiállítás, valamint online kutatómunka előzte meg. A felsős
diákok saját ötletekkel, digitális megoldásokkal segítették a projekt előkészítését,
melynek során digitális naplót vezetnek egy népszerű
közösségi oldalon. Egész
héten igazi csapatmunkára
volt szükség: interaktív feladatok, próbatételek, kódvadászat, virtuális 3D várépítés, titkosírás, robot programozás. Az iskola honlapján Szigetvári Csaba (balra) tart tájékoztatót az eszköz
képes beszámolók láthatók. helyes használatáról
Fotó: Szigetvári Réka

rezte, őket követte az
„Atombanda”,
majd a
„Mammutok”
kazinczys
csapata. A rendezvény zárásakor a szervezők köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik a lebonyolításban
részt vettek. Hangsúlyozták,

hogy mennyire fontosak
ezek az ismeretek, amelyekről a gyerekek számot adtak.
Olykor életek is múlhatnak
rajta, ezért is kellene komolyabban venni, akár a kötelező iskolai tananyag részévé tenni.
(sr)

Heti SÜTI

Házasságkötés

Diós-csokis linzer
(mi a családban csak házi pilótakeksznek hívjuk)

2018. április 6.
Tóth Miklós Benő és
Zombory Éva Mária

Piaci információk

Hozzávalók:
45 dkg liszt, 35 dkg margarin, 20
kg porcukor, 15 dkg darált dió, ½
citrom leve, héja, 2 tojás sárgája,
kevés rum
Krém: egy bögre cukor, fél dl tej,
2,5 dkg kakaó, 1 csomag vaníliás
cukor, 10 dkg vaj vagy margarin
A tetejére: 5 dkg étcsokoládé
Elkészítés: A hozzávalókat összegyúrjuk, hideg helyen legalább egy
órát pihentetjük. ½ cm vékonyra
kinyújtjuk, pogácsaszaggatóval
korongokat szúrunk belőle, majd
180 fokon 10-15 perc alatt világosra sütjük.
A krémhez a kevés forró tejben a
hozzávalókat csak összeolvasztjuk, s egy-egy korongot összeragasztunk.
Az apróra vágott csokoládét gőz
felett felolvasztjuk, adunk hozzá
egy kávéskanál olajat, majd a kekszek tetejére csorgatjuk.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 50-55 Ft/db
Burgonya: 120-189 Ft/kg
Sárgarépa: 200-220 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 129 Ft/kg
Paprika: 980-1250 Ft/kg
Paradicsom:680-850 Ft/kg
Uborka: 590 Ft/kg
Körte: 640 Ft/kg
Alma: 350-390 Ft/kg
Citrom: 560 Ft/kg

Rendezvény
A Magyar Páneurópa Unió
Egyesület Tapolcai Szervezete
várja az érdeklődőket 2018.
április 26-án 15.30 órakor a
Tamási Áron Művelődési Központ színháztermében tartandó
zenés délutánra, melyen dr.
Sáry Gyula zongorajátékában
Beethoven, Mozart, Schopin
művek csendülnek fel.

