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Kihívások kapujában
Egy korszak lezárul, egy újabb elkezdődik a fiatalok életében
BALLAGÁS - Gimnáziu-
mi, középiskolai tanulmá-
nyaikat befejező diákoktól 
búcsúzott a város nevé-
ben Dobó Zoltán polgár-
mester a Szentháromság 
szobornál szombaton, a 
szülők, hozzátartozók, 
barátok, érdeklődők jelen-
létében.

A tapolcai városi ballagáson 
a Batsányi János Gimnázi-
um és Kollégium, a Széc-
henyi István Baptista Gim-
názium és Szakképző Iskola, 
valamint a Veszprémi Szak-
képzési Centrum Gönczy 
Pál Szakközépiskolája és 
Szakiskolája felsorakozott 
ballagóit hagyományosan 
ezúttal is a város Fő terén kö-
szöntötték. Dobó Zoltán bú-
csúzott az önkormányzat, il-
letve a város nevében a ta-
nulóktól. Beszédében hang-
súlyozta, hogy a végzősökre 
komoly kihívások várnak, 
elsőként az érettségi, majd a 
továbbtanulás, a pályavá-
lasztás, a családalapítás. A 
nehézségek mellett azonban 
nagyon sok öröm is vár az if-

jakra. - A megtanulható tu-
dás mellé vigyétek magatok-
kal azt a tudást is, amit ott-
hon kaptok, szüleitektől, 
vagy olyan felnőttektől, aki-
ket szerettek, tiszteltek. S 
ebből később is merítkez-
hettek, egész életetekben, 
hogy sikeresek legyetek a 
munkában, s a magánélet-
ben - mondta a polgármester. 

A búcsúzó szavak után a bal-
lagó osztályok az osztályfő-
nökök vezetésével visszasé-
táltak iskolájukba. A Batsá-
nyi János Gimnázium és 
Kollégium két osztályának 
ötven végzőse búcsúzott el 
szombaton. A Széchenyi Ist-
ván Szakképző Iskolából öt 
osztály, százhat végzős di-
ákja ballagott. Az intéz-

ményből szakácsok, pincé-
rek, eladók, központi fűtés- 
és gázhálózat-szerelők, épü-
let- és szerkezetlakatosok, 
valamint a szakközépiskolai 
tanulók (informatika, ven-
déglátás) búcsúztak. 
A Gönczy Pál Szakközép-
iskola és Szakiskola tizenöt 
diákkal vett részt a tapolcai 
városi ünnepségen.         (szj)

Kilencvenedik születésnap

Tapolcán átszáguldó kerékpárosok

A napokban töltötte be ki-
lencvenedik életévét Hegyi 
Gyula, akit születésnapján 
Dobó Zoltán polgármester 
köszöntött otthonában.
Gyula bácsi korához mérten 
jó egészségnek örvend, s im-
már hatvan esztendeje él a 
városban. Munka kapcsán 
került Tapolcára, aktív éve-
iben elektrotechnikusként 
dolgozott. Felesége Marika 

néni, súlyos betegség után 
segítette újra talpra állni. A 
ma is jókedélyű Gyula bácsi 
a viccek nagy ismerője volt, 
vendégeit ezúttal is megne-
vettette néhányszor. 
A városban sokan ismerik 
szőlőtőkéből készült szob-
rait, amelyeket részben a ter-
mészet, részben pedig ő ké-
szített  saját és mások örö-
mére.                             (szj)

Veszprém és Pápa között, 
Tapolcán is áthaladtak  a 
“Carpathian Couriers Ra-
ce” elnevezésű, több for-
dulós országúti kerékpár-
verseny résztvevői a kö-
zelmúltban.

A Carpathian Couriers Race 
évek óta az egyik legrango-
sabb európai megmérettetés 
a 23 év alatti korcsoport szá-
mára. Az idei versenyen 
több mint 20 csapat vesz 
részt szerte Európából. A kö-
zel 120 fős mezőnyben a 
jövő nagy versenyzőit kö-
szönthettük, többek között 
két magyar csapat tagjait is. 
A verseny indító állomása 
Veszprém volt, Pápa a célba 
érkezés helyszíne. Ezt köve-
tően a csapatok továbbutaz-
tak a verseny szlovák, illetve 
lengyel helyszíneire. A me-

zőny pontosan 10:00-kor in-
dult a veszprémi Óváros tér-
ről, a versenyzők az első sza-
kasz megtétele után Pápán 
értek célba délután 13:15 
körül. Tapolcára pontban 11 
óra harminc perckor értek a 
versenyzők és kísérőik Za-
lahaláp irányából, majd rá-
fordultak a Juhász Gyula ut-
cára. A nem mindennapi di-
namizmussal haladó kerék-
páros boly egy-két perc le-

forgása alatt, komoly bizton-
sági intézkedések mellett át-
vonult a városon. A szer-
vezők szerint a hazai 
helyszín, a Bakony-Balaton 
vidékének lankás-dombos 
tája igen kedvelt futama a 
versenysorozatnak, hiszen a 
komolyabb szintkülönbsé-
gek nélküli terep gyors, 
mintegy 40-50 km/h körüli 
átlagsebességet tesz lehető-
vé a sportolók számára. (tl)

Emlékkép,
ami örök
Egy fotó a múltból, 
nem papíron, nem 
monitoron, hanem a 
lelkünkben, a szí-
vünkben. Egy csodá-
latos kép, ami a bal-
lagást örökítette meg 
belül, kitörölhetetle-
nül, örökre. Aki átélte 
ezt a különleges, ám 
szorongással is ve-
gyített ünnepet, az ér-
ti, tudja, ismeri ezt az 
érzést, állapotot. Akik 
most sétáltak végig 
utoljára együtt az osz-
tálytermekben, az is-
kola folyosóján, jelen-
leg csak sejthetik 
mindezt. Ugyanis a 
ballagás az évek mú-
lásával lesz egyre 
szebben csillogó mér-
földkő mindenki életé-
ben. És nem csak az 
iskola, a társak miatt, 
hanem a ballagó diá-
kot óvó, féltő szeretet, 
törődés okán is, amit 
családjától kap. Ami 
akkor talán fel sem tű-
nik, de később egyre 
élesebben rajzolódik 
ki azon a bizonyos 
képen.
          Szijártó János

Hegyi Gyulát Dobó Zoltán köszöntötte a kerek évfor-
duló alkalmából. A képen balra Marika néni   Fotó: szj.

Ballagnak a végzős diákok, még egyszer utoljára együtt, osztályként           Fotó: szj.

Átsuhant Tapolcán a Carpathian Couriers Race Fotó:tl
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Döntések támogatásról, 
ingatlan értékesítésről 

Számos témában döntött, foglalt állást a képviselő-testület a Tamási Áron Műve-
lődési Központban tartott pénteki nyilvános ülésen                     Fotó: Szijártó János

Helyesbítés

A könyvárban rendezett vers-
mondó versenyről megje-
lent tudósításunkból két har-
madik helyezett óvodás ne-
ve kimaradt. Az érintettektől 
elnézést kérünk.
III. Kundermann Ákos - 
Hársfa Óvoda
III. Meinczinger Hanna - 
Szivárvány Óvoda.

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Május 14. 14.00-16.00

www.tapolcaiujsag.hu 

Tapolca Város Képvise-
lő-testülete „Ács János 
Emlékérem” kitüntetést 
adományozott a Város 
napján Dusan Pekár-
nak, Pozsony Ruzsinov 
városrész polgármeste-
rének. A kitüntetés in-
doklásában elhangzott, 
Dusan Pekar magyar ro-
koni szálak révén a két 
nemzet közötti kulturá-
lis, társadalmi, gazdasá-
gi, politikai együttmű-
ködés aktív támogatója, 
ugyanakkor komoly ér-
demeket szerzett test-
vérvárosi kapcsolataink 
elmélyítésében is. Ez 
utóbbiak - a hivatali de-
legációk találkozásain, 
tanácskozásain túl, gya-
korlatilag állandósult 
meghívások kulturális, 
gasztronómiai fesztivá-
lokra, rendezvényekre-  
lehetőséget nyújtanak a 
határon túli magyar-
ságnak és a szlovák la-
kosságnak a magyar 
kultúra, illetve gasztro-
kultúra megismerésére.  
Dusan Pekar polgár-
mestersége ideje alatt a 
szociális ellátórendsze-
rek tapasztalatcseréje is 
megindult, különös te-
kintettel a tudatmódosí-
tó szerek fogyasztóinak 
rehabilitációja témájára. 
A méltatásban hang-
súlyt kapott, hogy a ki-
tüntetettet eddig végzett 
polgármesteri munkája, 
a testvérvárosi kapcso-
latok elmélyítése érde-
kében tapasztalt elköte-
lezettsége, Tapolca vá-
ros tisztelete és szeretete 
alapján terjesztette fel a 
város az Ács János Em-
lékéremre.                   (tl)

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Dusan Pekar
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ÖNKORMÁNYZAT- Dön-
tés laktanyai ingatlanok 
eladásáról, támogatások-
ról, véleményezés pályá-
zatokról. Több más mel-
lett ilyen témák kerültek 
terítékre a tapolcai kép-
viselő-testület pénteki 
nyilvános ülésén.

A Tamási Áron Művelődési 
Központ második emeleti 
tanácstermében tartott ülé-
sen a korábban részben már 
tárgyalt laktanyai ingatla-
nok értékesítése is szerepelt 
az előterjesztések között.

A vagyonrendelet hivatko-
zott szakasza alapján a Ta-
polcai Közös Önkormány-
zati Hivatal 2018 februárjá-
ban pályázati felhívást tett 
közzé több volt laktanyai in-
gatlan eladására. A pályázati 
felhívásra több ajánlat érke-
zett be, melyeket a testület a 
március 9-i rendkívüli ülé-
sén értékelt. A képviselő-
testület azonban nem tudott 
döntést hozni a 4511/3. hrsz-
ú ingatlan értékesítésével 
kapcsolatban. A pályázat ki-
írásakor hatályos tulajdoni 
lap szerint az ingatlant a 
fenti helyrajzi számmal ki-
vett telephely és 3 épület 
megnevezéssel, 6743 m2 te-
rületnagysággal hirdették 
meg. Az elbírálás időpontjá-
ra viszont az ingatlanon ta-
lálható 3 épület 4511/3/A., 
4511/3/B és 4511/3/C meg-

jelöléssel külön-külön sze-
repelt a tulajdoni lapokon. A 
változás miatt az ajánlatokat 
a térképi és ingatlan-nyil-
vántartási állapot pontos is-
merete nélkül elbírálni nem 
lehetett, ezért a képviselő-
testület az ügy érdemi el-
döntését későbbre halasztot-
ta. Ezért foglalkoztak ismét 
a Vektorbau Invest Kft. és a 
JÁNHÁZ Kft. közös pályá-
zatával, amelynek most zöld 
utat adtak. Az ajánlattevők 
tervei szerint az egyik épület 
a jövőben munkásszállóként 
funkcionálna, a másik ki-
szolgáló épület lenne. Dön-
tött a testület alapítványok 
idei közművelődési támoga-
tásáról, valamint elfogadták 
a polgármester és az alpol-
gármesterek fontosabb tár-
gyalásairól szóló előterjesz-
tést. 
Mint elhangzott, a Tapolcai 
Kertvárosi Óvoda intéz-
ményvezetőjének (Horváth 
Zoltánné) első vezetői cik-
lusra szóló vezetői megbízá-
sa 2018. július 31-én lejár. A 
képviselők támogatták az 
intézményvezető pályázta-
tás nélküli ismételt megbí-
zását. A pályázat ugyanis ab-
ban az esetben mellőzhető, 
ha az intézményvezető is-
mételt megbízásával a fenn-
tartó és a nevelőtestület 
egyetért.
Az ülésen véleményezték a 
Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola intézményve-
zetői pályázatát is. Az elfo-
gadott határozati javaslat 
szerint a képviselő-testület 
Bajner Imre megbízását ma-
gas színvonalú szakmai, pe-
dagógiai, vezetői munkája 
alapján támogatja.

Az ülés első részében, il-
letve a végén is érkeztek 
képviselői kérdések Dobó 
Zoltán polgármesterhez. Bu-
zás Gyula a kóbor állatok 
etetési tilalmára kiadott ren-
delet kapcsán érdeklődött. A 
polgármester kifejtette, 
hogy összességében köz-
egészségügyi kérdésről van 
szó, ami minden itt élőnek 
elemi érdeke. A város évi 4 
millió forinttal támogatja az 
állatmenhely működését, 
ám az emberek egészsége is 
kiemelt fontossággal bír – 
utalt a fertőzésveszélyt je-
lentő galambürülékre, az 
egyre nagyobb számban 
megjelenő macskákra, ró-
kákra, patkányokra. Pass 
Sándor a minapi drogkonfe-
rencia apropóján kérdezett. 
Dobó Zoltán válaszában ki-
fejtette, hogy sajnos Tapol-
cán is tetten érhető az olcsón 
beszerezhető drog jelenléte, 
amely pillanatnyilag még a 
törvényi szabályozás szem-
pontjából is képlékeny álla-
potot mutat. Egyben remé-
nyét fejezte ki, hogy az 
újonnan megalakuló Or-
szággyűlés foglalkozik a té-
mával, hogy azok, akik má-
sok egészségének károsítá-
sából húznak hasznot, sú-
lyos büntetést kapjanak. Ba-
kos György képviselő a di-
szeli városrészben lévő te-
mető miatt kért segítséget. 
Ugyanis, mint kifejtette, a fű 
kaszálása meglehetősen hi-
ányos, sok helyen térdig érő 
gaz lengedez a sírok mellett, 
között, ami kiváltotta a he-
lyiek felháborodását. A pol-
gármester rövid időn belüli 
helyszíni bejárást és gyors 
intézkedést ígért.            (szj)

Kóbor állatok 
etetése, drog, 
fűnyírás is a 
kérdések közt

http://www.tapolca.hu


Az országos döntőben

VERSENGÉS  -  Szép 
eredményt ért el a Kazinc-
zy Tagintézmény csapata 
az Országos Katasztrófa-
védelmi Ifjúsági Verseny 
döntőjén.

A megyei fordulóra, melyet 
Veszprémben rendeztek 
meg április 18-án, az iskola 
két csapata jutott be, ahol 
sikerült az első és a har-
madik helyet megszerezni. 
Az első helyezést elért csa-
pat tagjai: Mátyás Donát, 
Horváth Csaba, Józsa Ger-

gő, Benke Barna. A dobogó 
harmadik fokára Czyntula 
Péter, Pölczmann Zalán, 
Sabján Réka és Bene Xénia 
léphetett. Az országos dön-
tőn csak az egyik csapat in-
dulhatott, viszont oda Benke 
Barna betegsége miatt Sab-
ján Réka ment.  A Budapes-
ten tartott megmérettetés két 
napos volt: az első napon 
elméleti, a másodikon pedig 
gyakorlati feladatok várták a 
versenyzőket. A 21 általános 
iskolás csapatból a 10. he-
lyen sikerült végezni, ami-

nek a felkészítők, Horváthné 
Dér Erzsébet és Horváth 
András nagyon örülnek és 
büszkék tanítványaikra. Tő-
lük tudjuk, hogy az országos 
döntőn  már nagyon fontos 
szerepe van az összehangolt 
mozgásnak, és egy-egy pon-
ton dőlt el, ki, hányadik he-
lyet szerzi meg.              (sr)
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A megyei első helyezést elért csapat, Sabján Rékával                         Fotó: Szigetvári R.

Újabb judo érmek

A Google továbbra is küzd 
a biztonságos és mindenki 
számára megbízható inter-
netért. Erről Bozsó Orso-
lya, a Google sajtóiroda 
munkatársa tájékoztatta 
lapunkat. Mint megtud-
tuk, a Google 2017-ben 
másodpercenként 100 al-
kalommal távolított el 
olyan hirdetést, amely 
nem felelt meg a hirdetési 
irányelveknek, ezzel elő-
segítve a biztonságosabb, 
szabadabb internetezés, 
tanulás, munka és tájéko-
zódás lehetőségét minden-
ki számára. A rossz hirde-
tési élmények - mint pél-
dául az adathalászat vagy 
a félrevezető és felhaszná-
lói élményt romboló rek-
lámhirdetések - a felhasz-
nálókat is és a szabálysze-
rűen hirdetőket is negatí-
van érinti. 2017-ben a 
Google több hirdetést és 
kártékony szereplőt távo-

lított el a rendszerből, mint 
bármikor korábban. Pár 
érdekes adat: A Google a 
káros reklámok és hirde-
tők elleni fellépés jegyé-
ben blokkolt 3,2 milliárd 
hirdetést, ami megsértette 
a hirdetési irányelveket, 
79 millió hirdetést, amely 
rosszindulatú vírust tartal-
mazó oldalra irányította a 
felhasználót, 400 ezer nem 
megbízható weboldalt, 66 
millió olyan megtévesztő 
hirdetést, amely kattintás-
ra ösztönöz, 48 millió 
olyan hirdetést, mely arra 
csábította az internetező-
ket, hogy nemkívánatos 
szoftvereket telepítsenek. 
Töröltek továbbá 12  ezer 
úgynevezett „scraping 
website”-ot, amelyek jog-
talanul másolt híreket jele-
nítenek meg és 7000 olyan 
AdWords-fiókot, amely 
álcázott hirdetést jelenített 
meg.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaSzijártó János

    újságíró

Keszthelyi Gellért kategóriájában a bronzérmet sze-
rezte meg                                        Fotó: Simon Judo SZDSE

Galícia a háborúban
angodi László tartott Hvetített képes előadást 

a mai Lengyelország dél-
keleti részén fekvő katona-
temetőkről, egykori csata-
mezőkről, erődökről.
A Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum történésze, főmu-
zeológusa „És a levelek le-
hullottak” tapolcai centená-

riumi emlékprogram kerete-
in belül beszélt galíciai ku-
tatásairól a közelmúltban a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban. Először a lima-
novai csatáról szólt, mely 
után a magyar huszárokat 
„vörös ördögöknek” nevez-
ték az oroszok, köszönhető-
en annak, hogy őket tartották 

Hangodi László „És a levelek lehullottak” tapolcai 
centenáriumi emlékprogram keretein belül beszélt ga-
líciai kutatásairól                                                  Fotó: sr.

a legügyesebbnek és nadrág-
juk színe miatt. Ezt 
követően Premysl városáról 
hallhattunk, melynek 
érdekessége, hogy két 
erődgyűrű vette körül: a 
belső 21, a külső pedig 45 
km hosszú volt. Ennek 
köszönhetően az oroszok 
csak „kiéheztető” tak-
tikájukkal tudtak sikert el-
érni. Gyóni Géza költő is itt 
esett fogságba, ahonnan saj-
nos már nem térhetett haza. 
Az utolsó téma a luznai ka-
tonatemető volt, melynek 
különlegessége, hogy az ott 
nyugvó harcosok nagy szá-
ma miatt mérnöki tervezésre 
volt szükség kialakításakor. 
Az előadó mindvégig utalt a 
tapolcai, valamint a Zala 
vármegyei honvédekre, akik 
lakóhelyükről több száz ki-
lométerre a hazáért áldozták 
életüket. Elköszönéskor a 
történész a hallgatóságot a 
következő első világháború-
val kapcsolatos, a Piave 
menti harcokról szóló őszi 
előadásra invitálta.          (sr)

KULTÚRSAROK

  Tapolcai gyerekek 
ismét a legjobbak 
közé kerültek

Három dobogós hellyel 
tért haza a Simon Judo 
Önvédelem Szabadidő és 
Diáksport Egyesület a pá-
pai VI. Bakony Kupáról.

A rangos megmérettetésen, 
amely egyben az Észak- Du-
nántúli régió második rang-
sorversenye is volt, 31 egye-
sület, 310 sportolója indult. 
Öt korcsoportban, párhuza-
mosan négy szőnyegen lép-
tek tatamira az utánpótlás 
versenyzők és küzdöttek a 
dobogós helyekért. A Simon 
Judo egyesület nyolc judo-
kájából, hárman éremmel 

tértek haza. Diák „C" Fiú 
+55 Kg kategóriában Szabó 
Máté az első, míg Diák „C" 
Fiú -45 Kg kategóriában 
Keszthelyi Gellért a harma-
dik, illetve Serdülő Fiú -73 
Kg kategóriában Hegedűs 
Dominik szintén a harmadik 
helyen végzett. Rajtuk kívül 
szépen szerepeltek még 
sporttársaik, Tál Mónika és 
Gerics Dávid, valamint Alb-
recht Martin, Orbán Rolf, 
Horváth Csaba. Utóbbi há-
rom versenyző mind az ötö-
dik helyen végzett kategóri-
ájában. Felkészítő Cseh An-
géla és Simon Mihály.    (me)



Zászlókkal ünnepeltek
ZALAHALÁP - Május el-
sején felvonultatták Za-
lahaláp sportpályáján az 
Európai Unió országainak 
zászlóit. A  ” zászlós ün-
nepségnek”  másfél év-
tizedes múltja van a tele-
pülésen.

Az évről évre megrendezett 
látványos esemény Magyar-
ország uniós csatlakozásá-
hoz kötődik, amelynek ezút-
tal a 14. évfordulóját ünne-
pelték meg Halápon. A tele-
pülés sportpályája melletti 
Európai Unós Parkban  első-
ként a községi, majd a nem-
zeti, az uniós, később az eu-
rópai közösség nemzeteinek 
zászlóját emelték magasba 
és vitték a jelzett országokat 
formázó bazaltkövekhez, il-
letve az első hármat a zász-
lófelvonó rudakhoz a falu 
önkéntesei.
Köszöntőt Bedő Lajos pol-
gármester, majd Herczog 
Edit korábbi Európa parla-
menti képviselő, az ország-
park fővédnöke mondott. A 

polgármester megköszönte 
az ötletgazdáknak, a szerve-
zőknek, a zászlóvivőknek, a 
fellépőknek és a közönség-
nek a munkát és a részvételt, 
majd a rendezvény eszmei-
ségéről beszélt. - Mit jelent 
nekünk az Európai Unió 14 
évvel belépésünk után? Bé-
két, összefogást, erőt, de a 
nemzetállami lét, a megszer-
zett jogok, eredmények 

megőrzését is, amely ma az 
EU legnagyobb dilemmája, 
problémája és feladata egy-
ben - kezdte ünnepi beszédét 
a polgármester, aki az euró-
pai közösség erényei és vál-
ságtünetei mellett, a május 
elseje megünneplésének tör-
ténelmi előzményeiről is 
szót ejtett. Herczog Edit ar-
ról beszélt, hogy 2004-ben 
egy nagyon más, a béke év-

tizedeit élő Európai Unióhoz 
csatlakozott az ország. 
Hangsúlyozta, 2018-ban az 
unióhoz tartozás éppen any-
nyira támogatott a magyar 
állampolgárok részéről, 
mint akkoriban, tehát az or-
szág hetven százaléka vallja 
azt. - A 2008-as világválság 
alapjaiban rázta meg a kö-
zösséget, felbomlott a II. Vi-
lágháborút követő világrend 

A „zászlós ünnepségnek” másfél évtizedes múltja van Zalahalápon        Fotó: Töreky

Hirdetés
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

és egy új van készülőben- 
fogalmazott a szónok, aki 
beszédében egy konstruk-
tívabb jövőbeli politikai 
hozzáállás mellett érvelt a 
magyar politika és az EU fel-
lángolt vitáiban. A beszéde-
ket követően, a szertartás-
rend szerint levonultatták, 
majd a zászlótartókba he-
lyezték el az országzászló-
kat, utána színpadi produk-
ciók következtek. Varga 
Miklós Európa című dalát 
Bali Mónika a Tapolcai Mu-
sical Színpad tagja énekelte, 
majd Szakonyiné Forró Má-
ria szép szavalata követke-
zett. A kulturális összeállítás 
a Szabó Csaba művészeti 
vezetésével működő helyi 
általános iskolás néptánc-
csoport remek műsora zárta. 
A település frissen sült lán-
gossal és sörrel látta ven-
dégül az esemény ideje alatt 
a résztvevőket.               (tl)
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Zenei délután Tapolcán

A Magyar Páneurópa Unió tapolcai szervezetének ze-
nei délutánján dr. Sáry Gyula zongorázott       Fotó: szj.

Zenei délutánt tartott a 
Magyar Páneurópa Unió 
tapolcai szervezete a kö-
zelmúltban a Tamási Áron 
Művelődési Központban.

A résztvevőket Molnár Eri-
ka köszöntötte. A tapolcai 
szervezet elnöke beszédé-
ben visszatekintett arra az 
1923-ban megszületett gon-
dolatra, amely az európai 
népek párbeszédét sürgette a 
béke fenntartásáért és gya-
rapodásáért. - Az európai kö-
zösség az erőszak helyett 
létrehozta a közös érdek 
kultúráját, felszámolta a há-
ború utáni éhezést, megte-
remtette a gazdasági pros-
peritást. A páneurópai eszme 
változatlan célja Európa 
egysége, alapvető elvei a 
szabad akarat, a keresztény 
gyökérzet, a szociális fele-
lősségvállalás és az európai 
integráció iránti elkötele-
zettség. Hiszünk nemzete-
ink békés egymás mellett 
élésében, a szolidaritásra 
alapuló keresztény szociális 
eszmében. Vállalt felada-
tunk a magyar és közép- 
európai értékek közvetítése, 
hitünk és hagyományunk 
megvédése, beleértve az ős-
honos népcsoportok autonó-
mia törekvéseinek támoga-
tását. Az 1987-ben újjáalapí-
tott Magyar Páneurópa Unió 
talpra állását a nemzetközi 

szervezet örökös tisztelet-
beli elnökének, Habsburg-
Lotharingiai Ottónak, és né-
hány magyar Európa-barát-
nak köszönheti. Országos 
szervezet vagyunk, mely ki-
áll a nemzeti identitás meg-
őrzése mellett a közös euró-
pai értékekért, a kontinens 
keresztény alapjaiért. Az or-
szágban évtizedek óta, Bu-
dapesten kívül Pécsett, Sár-
váron, Sopronban és Tapol-
cán működnek helyi szer-
vezetek – hangsúlyozta. 
Az is elhangzott, hogy a ta-
polcai szervezet minden 
hónap harmadik csütörtö-
kén, 15 órakor tartja taggyű-
lését a Tamási Áron Műve-
lődési Központban. Össze-
jöveteleiken megemlékez-
nek a történelmi- és kul-
turális évfordulókról, külön-
böző előadásokat szervez-
nek, megtartják a farsangot, 
tavasszal kirándulnak, kará-
csonykor köszöntik egy-
mást. A tapolcai szervezet az 
idén ünnepli megalakulásá-
nak 25. évfordulóját. Ez al-
kalomból ünnepélyes köz-
gyűlésüket május 17-én, 15 
órakor tartják a Gabriella ét-
teremben.  
A folytatásban dr. Sáry Gyu-
la nyugalmazott belgyó-
gyász főorvos zongorán 
adott elő Mozart, Schu-
mann, Beethoven műveket a 
résztvevők örömére.       (szj)

Fenyvesi Zoltán átvette 
képviselői megbízólevelét

Varga Tiborné, a helyi választási bizottság elnöke adta 
át a megbízólevelet Fenyvesi Zoltánnak, a 3. számú 
választókörzet győztesének                                   Fotó: szj.

replők ezt a számot 70 ezer 
94-re emelték. Közülük 49 
ezer 62 személy vett részt a 
választáson.  Varga Tiborné 
a részletes adatok ismerte-
tése után átadta Fenyvesi 
Zoltánnak az országgyűlési 
képviselői megbízólevelet, s 
egyben eredményes munkát 
kívánt. Az újdonsült képvi-
selő köszönetet mondott 
minden segítőjének, a vá-
lasztóknak, és kiemelten 
családjának, akik a kampány 

néha nagyon nehéz idősza-
kában is mellette álltak. Kü-
lön kiemelte, hogy azt a 
munkát kívánja folytatni, 
amit sok éven át a 2015-ben 
elhunyt Lasztovicza Jenő 
végzett. A térség fejlesztése, 
különösen az idegenforgal-
mi lehetőségek kiaknázása, 
a legfőbb szempont lesz szá-
mára, s igyekszik az egész 
körzet érdekeit a legjobb tu-
dása szerint képviselni a par-
lamentben.                     (szj)

Újabb aranyért úszott
Emília a 
Keszthelyi  
Kiscápák 
SE színei-
ben úszik, 
edzője 
Szántó 
Kata

Benács Lajos  a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnö-
ke beszámolt a tavaly elvégzett munkáról és ismertette 
az idei terveket. Mellette Varga Károlyné         Fotó: szj.

A Tapolcai Városszépítő 
Egyesület a napokban 
tartotta éves közgyűlését 
a Tamási Áron Művelődé-
si Központ első emeleti ta-
nácstermében.

A résztvevőket Varga Ká-
rolyné, az egyesület keretein 
belül működő Nő klub ve-
zetője köszöntötte, majd Be-
nács Lajos számolt be a ta-
valyi év eseményeiről. Az 
elnök szólt a Város és Fa-
luvédők Szövetségéhez 
(Hungária Nostra) való kap-

csolódásukról, a régiós  és 
kistérségi kapcsolataikról, a 
helyi önkormányzattal, és 
civil szervezetekkel való 
együttműködésről, a Batsá-
nyi Emlékbizottság munká-
járól, az ifjúsággal történő 
együttműködésről, és az iga-
zán aktív Nő klub tevé-
kenységéről.  Úgy fogalma-
zott, hogy a Tapolcai Város-
szépítő Egyesület 2017-ben 
is tartalmas, színes tevé-
kenységet folytatott.  
- Köszönet ezért mindazok-
nak, akik bármilyen formá-

Városszépítők közgyűlése

Átvette megbízólevelét 
Fenyvesi Zoltán, a Veszp-
rém megye 3-as számú 
v á l a s z t ó k e r ü l e t é n e k 
győztese a minap a tapol-
cai moziban.

Az ünnepélyes eseményen a 
Himnusz közös eléneklése 
után Varga Tiborné, az egyé-
ni választókerületi választá-
si bizottság elnöke ismertet-
te az immár végleges ered-
ményeket. Mint elhangzott, 
a választókerületben Feny-
vesi Zoltán 22 ezer 838 sza-
vazatot kapott, s ezzel beju-
tott a parlamentbe. A máso-
dik helyen Rig Lajos (Job-
bik) végzett 19 ezer 748 sza-
vazattal, míg a harmadik 
legtöbb voksot Kárpáti La-
jos MSZP-Párbeszéd kapta 
(3 ezer 992).
A 3-as egyéni körzetben 67 
ezer 314 választópolgárt 
vettek nyilvántartásba, ám 
az átjelentkezők és a külkép-
viseleti névjegyzékben sze-

Németh Emília Anna ifjú 
úszótehetség ismét remekelt 
a szombathelyi Colonia Cla-
udia Sabariensum Bajnok-
ság harmadik fordulójában. 
50 méter gyorson mindenkit 
maga mögé szorítva, egyéni 
csúcsát megdöntve szerzett 
aranyérmet. 50 és 200 méter 
mellúszás versenyszámok-
ban negyedik, míg 100 mé-
ter gyorson az ötödik helyen 

végzett. Idejével, 200 mell 
versenyszámban kvalifikál-
ta magát a júliusi Magyar 
Bajnokságra.                 (me)

ban segítették munkánkat. 
Köszönet az önkormányzat-
nak, az iskoláknak, a társ ci-
vil szervezeteknek, de leg-
főképpen azon munkatársa-
imnak, kik hétről-hétre sza-
badidejüket áldozzák azért, 
hogy ma én ennyi minden 
szépről beszámolhassak - 
tette hozzá.
A közgyűlésen a pénzügyi -, 
valamint az ellenőrző bizott-
sági beszámolók után a  
2018-as munkatervet és 
költségvetési tervezetet is 
elfogadta a tagság.  Ebben a 
legközelebbi nagy feladat a 
Batsányi János Emlékün-
nepség lebonyolítása lesz, 
illetve a Virágos Tapolcáért 
verseny előkészítése, meg-
hirdetése.
Az egyesület hagyományo-
san részt vesz júliusban a 
Hungária Nostra Országos 
Találkozón, amelynek ezútt-
al Szombathely ad otthont.  
Számos egyéb program, ese-
mény is szerepel még a vá-
rosszépítők idei programter-
vében, ám meg kell je-
gyezni, hogy a szervezeti 
egységen belül működő Nő 
klub önálló munkatervvel, 
havi programokkal, meghí-
vott előadókkal végzi te-
vékenységét.                   (szj)
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Megújult a városi Föld napja verseny

Szép országos sakk sikerek
Remek eredményekkel 
zárta az áprilist a hajdú-
böszörményi Rapid Or-
szágos Bajnokságon a 
Tapolca VSE Sakk szak-
osztály.

Az egyéni megmérettetésen 
és a csapatversenyeken is in-
dultak a tapolcai sakkozók. 
Egyéniben a dobogó máso-
dik fokára az U12-es lányok 
között Bodó Boglárka, míg 
az U18-as korosztályban Ér-
seki Tamara állhatott. Buzás 
Bertalan utóbbi korosztály 
fiú megmérettetésén bron-
zérmet szerzett, míg Margl 
Roland a negyedik, Ács 
Márton pedig a hatodik he-
lyen végzett. Az U14-es le-
ányok között Juhász Judit a 
negyedik helyet szerzete 
meg.
A csapatversenyben Tapolca 
öt csapattal indult. A tizen-
nyolc év alattiak között 

ezüstérmet szerzett a Buzás 
Bertalan, Margl Roland, Ács 
Márton, Szabó Benjamin és 
Érseki Tamara alkotta együt-
tes. Ebben a korosztályban 
indult még a Bencze Balázs 
Dominik, Bakos Balázs, Ér-
seki Áron, Kiss Vanda alkot-
ta TVSE csapat, ők a hato-
dik, pontszerző helyen vé-
geztek. 
Az U14-es korcsoportban az 
ötödik helyen zárt a Juhász 

Judit, Gaál Zsóka, Szőke 
Kristóf, Kötéljártó Áron és 
Bodó Boglárka összeállítású 
együttes. Szintén az ötödik 
helyet szerezte meg az U10-
es összecsapásban Tóth Bar-
nabás, Tarsoly Csanád, Ga-
dó Zsombor, valamint Kiss 
Dalma Letti felállású csapat. 
Külön öröm Buzás Bertalan 
első táblán, illetve Kiss 
Dalma Letti negyedik táblán 
elért országos tábladíja. (me)

dogasszony diákjai, Tüske 
Bence, Werner Dénes és Ma-
gáriusz Gergő szerzett a ka-
tegóriában. A harmadik he-
lyen fejezte be a versenyt 
Tóth Zsombor, Molnár Bá-
lint, Tóth Csongor a Batsá-
nyi és Sabján Olivér, Né-
meth-Bende Szabolcs a 
Nagyboldogasszony iskola 
tanulói. A 7-8. osztályosok-
nál szintén batsányis győze-
lem született, az első helyet 
Vers Lili, Mohos Bence és 
Kelemen Viktória szerezte 
meg. A kategória 2. és 3. he-
lyére egyaránt a Nagybol-
dogasszony iskola csapatai 
futottak be. Hederics Eszter, 
Pável Armand, Perger Szi-
lárd, továbbá Takács Fanni, 
Pál Barnabás, Horváth Fe-
renc voltak a két csapat szép 
helyezést elérő tagjai. A 9-
10. osztályos tagokkal felvo-
nuló csapatok között, idén a 
Széchenyi középiskola vég-
zett az élen, Bereczki Ákos, 
Borbély Máté és Kondor 
Zsolt felállásban. Második 
lett a Batsányi János Gim-
názium három tanulója, 
Neszler Dáriusz, Sipos Ákos 
és Szi-Miklós Karolina. A 
kategória harmadik helyére 
a Papp Bence Máté, Merse 
Réka és Sulyok Máté széc-
henyis trió zárkózott fel. 
Az önkormányzat mellett, 
számos intézmény és ma-
gáncég is támogatta az idei 
Föld napja verseny színvo-
nalas megrendezését.        (tl)

Szoros eredmények 
a Kazinczy-napokon
Kihirdették a Kazinczy-
napok versenyein elért 
eredményeket, hétfő dél-
után tartották a díjátadást 
a tagintézményben.

Ahogy korábbi lapszámunk-
ban olvasható volt, több is-
kolából, több településről ér-
keztek tanulók, hogy meg-
mérettessék magukat he-
lyesíró, matematikai, komp-
lex, angol, magyar, német és 
kémia versenyeken. A javító 
tanároknak nem volt könnyű 
dolguk, ugyanis sok ver-
senyző volt, és többször elő-
fordult, hogy ugyanannyi 
pontot szereztek, emiatt 
többször holtverseny alakult 
ki köztük.
Az alsó tagozatosok helyesí-
rási versenyén a 2. osztályo-
sok közül 1. Gyarmati Virág 
(Keszthely), 2. Tamcsu Szó-
fia (Keszthely), 3. Stiglicz 
Márton (Kazinczy) lett. A 3. 
évfolyamon 1. Ritecz Klau-
dia (Hévíz), 2. Tóth Nóra 
(Keszthely), 3. Illés Botond 
(Batsányi). Maradva a 3. 
osztálynál, matematikából 
1. lett Bálint Orsolya (Hé-
víz), 2. Manohar Aron (Sü-
meg), 3. Serbán Péter (Sü-
meg). A 4. évfolyam komp-
lex versenyén a sorrend: 1. 
Segesdi Zsombor (Batsá-
nyi), 2. Lázár Kristóf (Nagy-
boldogasszony), 3. Schmel-
ka Bence (Kazinczy).
Angol 5. osztály: 1. Molnár 
Bálint (Batsányi), 2. Kálno-
ky Milán (Bárdos), 3. Mol-
nár Janka (Hévíz), Somogyi 
Lotti Lili (Batsányi), Varga 
Emma Dorottya (Batsányi). 
6. évfolyam: 1. Sebestyén 
Fanni (Kazinczy), 2. Sterk-
Rajzó Réka (Badacsonyto-
maj), 3. Bakács Dániel (Bár-
dos). 7. évfolyam: 1. Németh 
Kata (Batsányi), 2. Pod-
hardszky Anna (Hévíz), 3. 
Illés Hector (Badacsonyto-
maj), Krepsz Fanni (Keszt-
hely). És a végzősök ered-

ményei angolból: 1. Bán-
hegyi Dóra (Bárdos), 2. Kiss 
Klaudia (Kazinczy), 3. Vinc-
ze Benjámin (Sümeg).
Magyar 5. osztály: 1. Rédei 
Mihály (Sümeg), 2. Papp 
Éva Kata (Sümeg), 3. Varga 
Emese Dorottya (Batsányi). 
6. évfolyam: 1. Sebestyén 
Fanni (Kazinczy), 2. Nagy 
Kata Alexandra (Sümeg),  
Bencze Lilien Alexa (Hévíz), 
3. Pethő Laura (Sümeg). 7. 
évfolyam: 1. Léman Eszter 
(Kazinczy), 2. Kecskés Vik-
tória (Kazinczy), 3. Fazekas 
Míra (Kazinczy). 8. osztály: 
1. Vincze Benjámin (Sü-
meg), 2. Németh Fanni (Sü-
meg),  Horváth Csaba (Ka-
zinczy), 3. Gerstenkorn Re-
beka Flóra (Badacsonyto-
maj).
Német 5. osztály: 1. Spaci 
Gabriella (Hévíz), 2. Né-
meth Viktória, Porkoláb An-
na (Hévíz), 3. Bicsérdi 
Csongor, Nagy Lázár (Ka-
zinczy). 6. osztály: 1. Csibi 
Vanessza (Keszthely), 2. 
Clausen Anna (Hévíz), 3. 
Pátri Maja (Keszthely). 7. 
évfolyam: 1. Léman Eszter 
(Kazinczy), Tengerdi Bog-
lárka (Keszthely), 2. Kecs-
kés Viktória, Papp Mercé-
desz (Kazinczy), 3. Mohos 
Liliána Viktória (Nagybol-
dogasszony), Szőke Kristóf 
(Kazinczy). És a végzősök 
eredményei: 1. Rezi Kriszta 
(Hévíz), 2. Tóth Sára Anna 
(Hévíz), 3. Feurer Mercé-
desz Martina (Sümeg), Mi-
hályfi Dániel, Sabján Réka 
(Kazinczy).
Végül a kémia verseny ered-
ményei a 7. osztályosok kö-
rében: 1. Papp Mercédesz 
(Kazinczy), 2. Söjtöri Hen-
rietta (Nagyboldogasszony), 
3. Varga László (Bárdos). A 
8. évfolyam győztesei: 1. 
Göllönt Janka (Művészetek 
Völgye), 2. Bánhegyi Dóra 
(Bárdos), 3. Salamon Réka 
(Keszthely).                      (sr)

Éppen magyarból mérik össze tudásukat a tanulók az 
idei Kazinczy-napokon                       Fotó: Szigevári Réka

Huszonhét tapolcai iskolai csapat mérte össze tudását. 
A képen a sikeres logó  névadó csapat       Fotó:Töreky L.

Három korcsoportban, 
huszonhét tapolcai iskolai 
csapat mérte össze tudá-
sát az idén jubiláló városi 
Föld napja környezet és 
természetvédelmi vetél-
kedőn.

Az április 25-én, a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban zajló verseny  újításként 
a fiatalok internetes és 
„okostelefonos ismereteit”, 
érdeklődését is kiaknázta. A 
versenyre nevezett három 
fős csapatokat Szóvári Adél 
a Veszprémi Szakképzési 
Centrum  Gönczy Pál Szak-
középiskolája és Szakisko-
lája igazgatója köszöntötte, 
aki tárgyjutalmak átadásával 
is megköszönte a korábbi 

években a legtöbb tanulóval 
felvonuló tapolcai tanintéz-
mények munkáját. A verse-
nyen külön korcsoportban 
mérték össze természettudo-
mányos, környezetvédelmi 
ismereteiket az ötödik-ha-
todik, a hetedik-nyolcadik 
és a kilencedik-tizedik osz-
tályos csapatok. Az 5-6. osz-
tályosok kategóriájában vé-
gül a Batsányi tagintézmény 
diákjai, Varga Emma, Illés 
Hunor és Koleszár Bíborka 
nyerte meg a versenyt. A má-
sodik és a harmadik helyre 
egyaránt két-két csapat tar-
tott igényt. Második helyet a 
Kulcsár Dorottya, Hoff-
mann Sára, Molnár Vivien 
csapattagokkal felálló batsá-
nyis tanulók és a Nagybol-

Az U18-as korosztályban Buzás Bertalan a harmadik, 
Margl Roland a negyedik, Ács Márton pedig a hato-
dik helyen zárt                        Fotó: TVSE Sakk szakosztály



Sportágat választhattak
Sikeres bemutató a megyében fogyatékkal élő diákok részére 
ÉLMÉNY - Sportági be-
mutatókat tartottak Tapol-
cán a Városi Sport – és 
Szabadidő Centrumban a 
megyében különböző fo-
gyatékkal élő diákok ré-
szére a közelmúltban.

A Fogyatékosok Országos 
Diáksport Szövetségének 
kezdeményezésére, a Fo-
gyatékkal Élők Veszprém 
Megyei Sportegyesülete, il-
letve a helyi Szász Márton 
Általános Iskola, a Tapolca 
Városi Sportegyesülettel és 
a Tapolca Kft. Sportszerve-
zéssel karöltve rendezett 
sportági bemutatókat. Sza-
badidős program keretében 
olyan mozgásformákkal is-
mertették meg a megyében 
fogyatékkal élők oktatását 
és nevelését végző intézmé-
nyek, azaz Ajka, Pápa, Ta-
polca, Várpalota és Veszp-
rém tanulóit, illetve néhány 
helyi és környékbeli általá-
nos iskola sajátos nevelési 
igényű diákjait, amikkel a 
tanítás alatt nem találkozhat-
nak, illetve felkelti érdeklő-
désüket annyira, hogy a jö-
vőben rendszeresen űzzék. 

Kiss Katalin, a helyi iskola 
szervezője elmondta, a gye-
rekek nagy izgalommal vár-
ták a programot, érdeklő-
dők, lelkesek és nyitottak 
voltak.
A helyi Egészségfejlesztési 
Iroda és a sportegyesület 
szakosztályai nagylelkűen, 
szabadidejükben álltak a ne-
mes kezdeményezés mellé. 

Tíz állomáson, felváltva 
próbálhatták ki a csoportok a 
különböző sportágakat. Az 
EFI játékos mozgásprog-
rammal várta a gyerekeket. 
Kipróbálhatták még az íjá-
szatot, a kispuskát, a tollas-
labdát, a kosárlabdát, a sak-
kot, a karatét és a jiu jitsut is. 
Az extrémsport pályán 
BMX és görkorcsolya be-

mutatóval készültek, vala-
mint a kutyás sport szakosz-
tály jóvoltából barátságos és 
fegyelmezett ebekkel is ta-
lálkozhattak a gyerekek, 
akiket a felállított ügyességi 
pályán kísérhettek végig. A 
résztvevők szemmel látha-
tóan jól érezték magukat, 
sok érdekes és új élménnyel 
gazdagodtak.                  (me)

Három Megyei Diákolim-
pia győzelmet értek el a 
Tapolca VSE Kosárlabda 
szakosztályban felkészü-
lő tanulók, több korcso-
portban is.

A szakosztály munkája ré-
vén, iskolájuk színeiben is 
eredményesen szerepeltek 
sportolóik. A lehetséges 
négyből, mindannyiszor a 
megyei döntőbe jutottak és 
három bajnoki címet sze-
reztek a Diákolimpián. A III. 
korcsoportos lányok, a Rév-
fülöpi Általános Iskola csa-
pataként indulva, Balatonfü-
reden 67:39 végeredményű 
győztes mérkőzéssel szerez-
ték meg az első helyet. 
Pontszerző Bibor Hanna 
(30), Molnár Dóra (28), Ba-
log Szonja (4), Gerics Iza-
bella (2), Török Annamária 
(2), Pálffy Maja (1).
Ugyanebben a korcsoport-
ban indulva, a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
fiú csapata hazai pályán 

n TEKE - A Megyei 
Szabadidő Csapatbajnok-
ság negyedik fordulójában 
a Tapolca VSE Teke szak-
osztálya, azaz a Bakos Ist-
ván, Nagy László, Kiss Jó-
zsef és Nyíró Tamás al-
kotta együttes a negyedik 
helyen zárt.                (me)
n VÍVÁS - A Rédli And-
rás, Siklósi Gergely, Som-
fai Péter és Ujvári András 
Honvéd férfi párbajtőrcsa-
pat nyerte a tatai Magyar 
Kupa csapatversenyének 
záró fordulóját. A döntő-
ben 43:31-re győzték le a 
Vasast.                      (me)
n SZKANDER - Há-
rom éremmel tért haza 
Szánti Imre a kadarkúton 
megrendezett Nemzeti 
Szkander Bajnokság dön-
tőjéről. Masters bal, illet-
ve Masters jobb kategóriá-
ban sem talált legyőzőre, 
így az aranyérem csillo-
gott a nyakában az ered-
ményhirdetésen. A szenio-
rok között jobb kezes 
összecsapással az ezüstér-
met szerezte meg. Követ-
kező megmérettetésére jö-
vő hónapban utazik Bulg-
áriába, a Szkander Európa 
Bajnokságra.             (me)

52:31 arányú győzelmével 
szerezte meg az aranyérmet. 
Pontszerző Muzsi Ferenc 
(14), Fáncsi Dorián (12), 
Papp Botond (9/3), Szita 
Márton (9/3), Konter Máté 
(8). A IV. korcsoportos rév-
fülöpi lányok Ajka ellen 

Hat és huszonnégy órás futás
A Tapolcai Trappolók két 
kitartó tagja nevezett be 
idén a tizenhetedik alka-
lommal megrendezett 
Sárvári 6/12/24 órás futó-
versenyre, ahol dobogós 
helyen végeztek.

Nagy Miklós életében elő-
ször futott hat órán át, ami 
alatt 66 kilométert teljesített, 
végül pedig az aranyérem 
került a nyakába. Összetett-
ben az ötödik helyen zárt. 
Szalkai Zsolt szintén először 

nevezett be a huszonnégy 
órás „futamra”, ami alatt 
187,5 kilométert tett meg. 
Korosztályában a második, 
míg abszolút kategóriában a 
negyedik helyen végzett. 
Felkészülésüket Földesi Jó-
zsef segítette, aki munkatár-
sunknak elmondta, hogy 
Zsolttal két éve, Miklóssal 
pedig egy éve dolgoznak 
együtt. Hatalmas teljesít-
mény ez a „tanítványoktól”, 
akiknek végtelen kitartására 
nagyon büszke.              (me)

győztek 61:25- re, így meg-
szerezték a megyei bajnoki 
címet. Pontszerzők: Czakó 
Luca (17), Tulner Ráhel (16), 
Bibor Hanna (14), Árokszál-
lási Ramóna (6), Pálffy Bi-
anka (4), Molnár Dóra (2), 
Pálffy Maja (2).             (me)

Három kosár győzelem

Rövid hírek
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Több helyszínen várták a csoportokat a sporttelepen. Karate bemutató is szerepelt 
a programban                                                                                           Fotó: Májer Edit

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola csapata III. 
korcsoportban első helyet ért el a Megyei Diákolim-
pián                                                                      Fotó: TVSE

Zsolt (balra) huszonnégy órán át futott. Társai (jobb-
ról), Miklós és József kísérték, és biztatták őt, amikor 
kezdett fáradni                              Fotó: Tapolcai Trappolók

www.tapolcaiujsag.hu 
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Hírek azonnal!
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Csillaghúr és barátai a könyvtárban

Nyárias idő - Tavasz fesztivál
Szép nyárias idő kísérte  a 
tizenkettedik Tapolca 
Tavasz fesztivált, amelyet 
Dobó Zoltán polgármester 
nyitott meg a Malom-tó 
partján.

A polgármester biztatta a je-
lenlévőket és a rendezvény-
sorozatra érkezőket, hogy 
válasszanak kedvükre való 
programokat, próbálják ki a 
helyi specialitásokat mind 
az ételek, mind az italok te-
rén. Elmondta, a napközben 
zajló események inkább a 
kisebbeknek, gyermekek-
nek kedveznek, a felnőttek-
nek az esti koncerteket aján-
lotta. 
Szombattól hétfőig délelőtt 
tíz órától este hat óráig várta 
a Fanyűvő családi játékpark 
az érdeklődőket. Az első na-
pon gyermekek számára volt 

kézműves foglalkozás, ne-
kik szólt Rolibohóc műsora 
is. A zenét kedvelők Farkas 
Mihály gitárműsorát, a Mag-
ne B6 band-et és Katz Zsófit 
hallgathatták. A vasárnapi 
kínálatban is szerepelt a kéz-
műves foglalkozás, és Far-
kas Mihály műsora is. Ezen 
kívül Rosta Géza készült a 
gyerekek számára előadás-
sal, és az Anna & the Big 
Faces, az SMS együttes és a 
Fonográf emlékzenekar 
adott koncertet. 
A sportosabbaknak ajánlva, 
hétfőn délelőtt tízkor kerék-
pártúra indult a RideHard.hu 
szervezésében a Káli-me-
dencébe. Délben Varázsóra, 
utána Sajcz Gábor harmo-
nikaműsora, kézműves fog-
lalkozás, a Graffity Zone, azt 
követően a The Smash, vé-
gül este nyolc órakor a Helo 

Zep! zenélt. 
A fesztivál utolsó napján 
délelőtt 10 órától este 18 órá-
ig Játszik a család néven 
ügyességi játékok várták az 
érdeklődőket, a Déli Város-
kapu parkban kerékpáros 
ügyességi pályát lehetett ki-
próbálni. Ezen a napon Ri-
bizli bohóc adott gyermek-
műsort, 13 órától Farkas 
Mihály gitározott, 14 órakor 
kézműves foglalkozás volt, 
zárásul a Scast Trió és a 
Mongoose Limit lépett fel. 
Az említett programokon kí-
vül népművészeti-kézmű-
ves sétány, gasztrosétány, 
légvárak, kalandpark, város-
néző kisvonat, kosárhinta, 
póni lovaglás valamint a Dé-
li Városkapu Parkban műkö-
dő Horváth Vidámpark szó-
rakoztatta a nagyközönsé-
get.                                  (sr)

Kihasználva a hosszú hét-
végét és a kellemes időt, 
sokan kilátogattak a Ma-
lom-tó partjára  
         Képek: Szigetvári Réka

Támogatás felújításra
Már a rendszerváltás előtt 
is kultúrházként működő 
Csobánc Művelődési Ház 
megújul. A Tapolca Város 
Önkormányzata által fenn-
tartott intézmény felújítá-
sához a ROCKWOOL 
Hungary Kft. 5 millió Ft 
értékű szigetelőanyagot 
adományoz.

A cég az adományozást tár-
sadalmi felelősségvállalás 
programja részeként teszi, 
az együttműködésről szóló 
megállapodást a cég vezető-
je és Tapolca polgármestere 
az elmúlt pénteken írta alá. A 
Balaton-felvidéki Csobánc 
hegy lábánál fekvő település 
szívében, Diszel központjá-
ban elhelyezkedő kultúrház, 
egykori felvonulási épület 
története még az 1970-es 
évekre nyúlik vissza. A házat 
társadalmi munkával hozták 
létre, amibe még az egykori 
zalahalápi kőbánya dolgozói 
is besegítettek. Később, 
1987-ben felújították. A 
nagyteremmel, klubszobák-
kal, galériával, könyvtárral 
rendelkező épületet akkor 
társadalmi erőkből újították 
fel, a munkához a városi 
tanács 1,1 millió forinttal, a 
gazdálkodó egységek és a 
település lakossága pedig 
mintegy 2 millió forinttal 
járult hozzá.
Az intézmény második re-
konstruálását 2001-ben vé-
gezték, amikor a tapolcai ön-
kormányzat 5 millió forintot 
nyert pályázaton a diszeli 
kultúrház felújítására. Ab-
ban az évben a tetőtér be-
építése mellett a helyi 
könyvtár ideköltöztetését is 
megvalósították.

Most ismét megújul az épü-
let, amihez Tapolcán 2003 
óta szigetelőanyag gyárat is 
működtető ROCKWOOL 
Hungary Kft. is hozzájárul. 
A vállalat évek óta folytatott 
társadalmi felelősségválla-
lás programjának részeként 
kifejezetten egy helyi ügyet 
szeretett volna támogatni, 
ami a számos helyi és kör-
nyékbeli lakosnak is munkát 
nyújtó tapolcai gyáruk 
szomszédságában található. 
A város polgármestere, Do-
bó Zoltán segítségével rövid 
egyeztetés után a felek meg-
állapodtak a diszeli Csobánc 
Művelődési Ház felújításá-
nak támogatásában.
Az együttműködésről szóló 
megállapodást Dobó Zoltán, 
Tapolca polgármestere, va-
lamint Bódi Árpád, a 
ROCKWOOL Hungary Kft. 
ügyvezető igazgatója írták 
alá.
A cég adományából az év fo-
lyamán az intézmény hom-
lokzat és tetőtér szigetelése 
fog megvalósulni. Az ado-
mányozással a kultúrház 
épülete a jövőben energia-
hatékony, környezetbarát és 
tűzbiztos módon tud majd 
üzemelni, és fogadni a tele-
pülés kikapcsolódni, szóra-
kozni vágyó lakosait.
A szakemberek biztosak 
benne, hogy az adomány se-
gít korszerű, komfortos lég-
kört teremteni az épületen 
belül, és ezzel együtt, kö-
szönhetően a kőzetgyapot 
szigetelőanyag kedvező tu-
lajdonságának, jelentősen 
csökkenek majd a ház fenn-
tartásának költségei is.
        VM.komm Kommunikációs
        Tanácsadó Iroda

Az együttműködésről szóló megállapodást Dobó Zol-
tán, Tapolca polgármestere, valamint Bódi Árpád, a 
ROCKWOOL Hungary Kft. ügyvezető igazgatója 
írták alá                                                         Fotó: Nagy Ákos

Sás Károly meseíró, dalszerző, előadó a városi könyv-
tár gyermekrészlegén                      Fotó: Helyszíni felvétel

merkedjen az erdővel, me-
zővel és annak lakóival, mi-
közben számos izgalmas 
epizódon keresztül rengeteg 
élménnyel és tapasztalattal 
gazdagodik, új barátokra lel. 
A gyermekirodalmi és zenei 
csemege szerzője és 

előadója a tapolcai aprósá-
gokat szereplőként vonta be 
a történetekbe, az erdő, az 
állatok, növények varázsla-
tos világába, velük bekap-
csolódhattak a jelenetek el-
mesélésébe, a történet be-
mutatásába.                        (tl)

ás Károly meseíró, dal-Sszerző, Csillaghúr és ba-
rátai címmel tartott interak-
tív foglalkozást a napokban 
befejeződött Szólj költe-
mény! szavalóverseny részt-
vevőinek a városi könyvtár 
gyermekrészlegében a kö-
zelmúltban.
Amint azt Vasáros Ferencné 
gyermekkönyvtárostól meg-
tudtuk, a rendkívül kedves 
és szórakoztató gyermekiro-
dalmi előadás egyfajta kul-
turális ajándék volt azoknak 
az ovisoknak, akik verset 
mondtak a hagyományos 
könyvtári szavalóverse-
nyen. Sás Károly és lánya 
Ildikó közösen alkották meg 
a Csillaghúr és barátai című, 
gazdagon illusztrált és zenei 
CD-vel is kiegészített kötet-
sorozatot, amelyben Csil-
laghúr, a kis viráglány, útra 
kel barátaival, hogy megis-
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Borút a bazaltorgonák alatt

A Szent György-hegyi 
napok rendezvénysorozat 
talán legnépszerűbb 
programja minden évben 
a Raposka, Hegymagas 
és Kisapáti települések 
által szervezett szombati 
három borút. 

Idén verőfényes, kellemes 
tavaszi időben csodálhatta a 
vidék szépségét és kóstol-
hatta a hegy borait a több 
száz résztvevő. Kisapátin a 
nemrégiben igényesen meg-
újult kultúrházban fogadták 
a vendégeket nyolc óra után. 

Hagyományosan a Kiss Ist-
ván által rendelt cigányze-
nekari muzsikával, borral és 
reggeli falatokkal várták a 
szervezők a helyi és vendég 
résztvevőket.
Ők Keszei Endre polgármes-
ter vezetésével, a korábbi 
évek hagyományai alapján, 
a  hegy hét kisebb pincéjét 
látogatták meg a délelőtt 
folyamán. Papp Lajos, Kol-
lár András, Kovács Zoltán, 
Bende Lajos, Orbán Béla, 
Sabján Tivadar és Sörét 
János finomabbnál fino-
mabb borai, a kedves ven-

déglátás, a napfényes idő 
együtt, hamar felszabadulttá 
tette, jókedvre hangolta a 
népes hegyjáró csapatot. A 
Kisapáti település által szer-
vezett  Bazaltorgona borút 
hagyományos végállomása, 
a közös ebéd igényes szín-
helye idén is Kiss István pin-
céje volt.                             (tl)

Papp Lajos korábbi hegybíró pincéje volt az első állomás, ahol gyönyörű, tiszta ízű 
„szentgyörgyhegyit”  fogyaszthattak a “borutasok”                               Fotó: Töreky L.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Május 10 - 16. 

csütörtök – szerda

10 - 11. csütörtök - péntek 
14:30  1200,-Ft 

13 - 16. vasárnap - Szerda                                                           
VAD BALATON - rendezői 

változat                                                                                 
Színes, magyar 
természetfilm
Hossz: 65 perc

...

10 - 11. csütörtök–péntek, 13 
– 16. vasárnap–szerda   

16:00  1200,-Ft 
12. szombat 14:30                                                                                              

A Hely   
Színes, feliratos olasz 

vígjáték - Hossz: 105 perc
...

10 - 11. csütörtök–péntek, 13 
– 16. vasárnap–szerda   

18:00 1200,-Ft 
12. szombat  19:00                                                                                              

TAXI5      
Színes, szinkronizált francia 

akció-vígjáték
Hossz: 102 perc

...

10 - 11. csütörtök–péntek, 13 
– 16. vasárnap–szerda   

20:00  1200,-Ft 
12. szombat 21:00                                                                                              

Hang nélkül  
Színes, szinkronizált-

feliratos amerikai 
horror/thriller
Hossz: 90 perc 

Kirándulás a fővárosban
A Kazinczy Tagintézmény 
nyolcadikos diákjai múze-
umlátogatáson vehettek 
részt a múlt csütörtökön, 
Budapesten.

Grünceisz László tanár úr 
immár tizennyolc éve szer-
vez kirándulásokat Buda-
pestre, diákok számára. Idén 
a nyolcadikosok május 3-án 
voltak, a hetedikesek pedig 
május 22-én mehetnek 
majd. 
A tanártól megtudtuk, elő-
fordul, hogy valaki egy ilyen 
út alkalmával jut el először a 
fővárosba, így a múzeumok 
megtekintésén kívül az is 
cél, hogy ezt a hiányt le-
hessen pótolni, az ottani 
atmoszférát megéreztetni a 
gyermekekkel. Nem utolsó 
szempont az sem, hogy 
többféle tömegközlekedési 
eszközzel történő utazást is 
kipróbálhatják, szabályait 
elsajátíthatják: vonat, busz, 
metró, villamos. A nyolcadi-
kosok a Hadtörténeti Mú-

zeum első világháborús ki-
állítását tekinthették meg 
egy remek tárlatvezetéssel 
egybekötve.
Ezt követte a Margit-szi-
geten egy Duna-parti séta, 
majd egy bevásárlóköz-
pontban néhány óra sza-
badidős tevékenység. Zárá-
sul a Terror Házára került 
sor. Annak ellenére, hogy 
korán kellett kelni, hosszú 
volt az út és zsúfoltak a 
programok, mindenki figye-
lemmel kísérte a tárlatve-
zetést, mi több, kérdéseket 
tettek fel és érdeklődésükről 
tettek tanúbizonyságot. 
Többen megjegyezték, sok-
kal kézzelfoghatóbbá, él-
ményszerűbbé vált így 
mindaz, amit akár az első 
világháborúról, akár a nyilas 
uralomról, kommunizmus-
ról tanultak történelemórá-
kon. A múzeumi dolgozók is 
mindenhol megdicsérték a 
csoport fegyelmezettségét 
és együttműködési hajlan-
dóságát.                             (sr)

A gyerekek a Hadtörténeti Múzeum első világháborús 
kiállítását is megtekinthették                Fotó: Szigetvári R.

Heti haiku

Meleg napsugár,
aranyszínű angyalfürt

simítja arcom.

Herczeg-Vecsei Katalin

HELYIJÁRAT 
menetrendi változás!
Értesítjük a Tisztelt Utazókö-
zönséget, hogy 2018. május 11-
én (pénteken) 22.00 órától má-
jus 12-én (szombat) 22.00 óráig 
Tapolcán a Nemzetközi Ikarus 
találkozó miatt 
- a Kisfaludy utca és a parkoló 
egy része teljes szélességben 
lezárásra kerül a Kossuth L. u. 
és a Köztársaság tér között;
- Köztársaság tér teljes szé-
lességben a Halápi út és az Ady 
E. utca között;
- Ady Endre utca teljes szé-
lességben az Iskola utca és a 
Köztársaság tér között
A jelzett időszakban a Halápi 
út-Köztársaság tér-Ady Endre 
utca-Sümegi út útvonal helyett 
a Halápi út-Vörösmarty u.-
Kossuth Lajos u.-Deák Ferenc 
u.-Sümegi út útvonalon közle-
kedik a helyijáratú autóbusz.
A Köztársaság téri megálló 
helyett a Vörösmarty utcában, 
az Ady utcai megálló helyett a
Deák Ferenc utcában ideigle-
nes megálló kerül kialakításra.
Az esetleges kellemetlenségek 
miatt Tisztelt Utasaink szíves 
megértését és elnézését kérjük!
Tapolca, 2018. május 07.
          Tapolcai 
          Városgazdálkodási Kft.

  Felhívás

www.tapolcaiujsag.hu 



Randevú a hegyen

Huszonhatodik alkalom-
mal rendezték meg a 
Szent György-hegyi na-
pokat, amelynek talán 
leglátványosabb része a 
zárónapon tartott felvo-
nulás.

Az elmút héten, kedden tar-
tott megnyitó után szerdán 
Cséry Gergő atya vezetésé-

vel zarándokút indult a he-
gyen, amit csütörtökön az 
ínyencrandevú követett.
Pénteken a hagyományos 
szakmai konferencián hir-
dették ki a borverseny ered-
ményeit a Tamási Áron Mű-
velődési Központban.
Szombaton a borutak (Ra-
poskáról a Szent Mihály 
Borút, Kisapátiból a Bazalt-

orgona Borút, Hegymagas-
ról a Szent György Borút) 
bejárása szerepelt a prog-
ramban, majd vasárnap reg-
gel lovas felvezetéssel és a 
Tapolcai Ifjúsági Fúvósze-
nekar zenéjére indult a fel-
vonulás a Lengyel Kápolná-
hoz, ahol szabadtéri szent-
mise és borszentelés fogadta 
a résztvevőket.               (szj)

A Szent György-hegyi Na-
pok borversenyének leg-
szebb tételeit jutalmazták 
és kóstolták az esemény-
sorozat pénteki  konferen-
ciáján a Tamási Áron Mű-
velődési Központban. A 
szakmai előadás az 
olaszrizling fajta erényeit 
méltatta.

- A bor számunkra érték és az 
értékeink határoznak meg 
minket. A mai este nem csak 
a Szent György-hegyi bor-
verseny kiváló borainak 
kóstolási élményével gazda-
gít minket, hanem hegyköz-
ségünk közösségének össze-
kovácsolását, valamint a he-
lyi szőlő és borkultúra fej-
lesztését is szolgálja- kö-
szöntötte Knolmajer Ferenc 
a Szent György-hegy hegy-
községi elnöke a résztvevő-
ket. Borbély Tamás, a Bada-
csonyi Borvidék Hegyköz-
ségi Tanácsának elnöke, a 
programsorozat fővédnöke 
is szólt a jelenlévőkhöz. - A 
borverseny a bortermelők 
egyik legnagyobb ünnepe, 
amely az előző év, évek 
munkáját megméretteti. Ün-
nepelni viszont ott tudunk 
igazán, ahol a szőlő és 
borkultúra a mindennapja-
ink része, ahol annak ko-
moly társadalmi jelentősége 
van. A Badacsonyi borvidék, 

a Balaton borrégió és ezen 
belül a Szent György-hegy 
ilyen hely.  Az értékek fenn-
maradásáért sok ember tesz, 
köztük pedig egyre többen 
vannak, akik a természettel 
együttműködve, ökológiai 
gazdálkodásban dolgoznak - 
fogalmazott Borbély Tamás, 
aki a borverseny idei fel-
hozatalát kiválónak nevezte 
és gratulált az eredményes 
termelőknek. A rendezvény 
szakmai előadását Knolma-
jerné Szigeti Gyöngyi, a 
NAIK Szőlészeti és Borá-
szati Kutatóintézet kutató-
mérnöke  tartotta, aki az 
olaszrizling fajta jelentősé-
géről osztotta meg gondo-
latait. - A filoxéravész után, a 
hazánkban  fokozatosan el-
terjedő olaszrizling a husza-
dik század első felére do-
minánssá vált. Viszonylag jó 
téltűrő képesség, késői faka-
dás, jó termékenyülés, meg-
bízható, kiegyenlített termés-
mennyiség, alacsony must-
fok mellett is viszonylag 
harmonikus bor, magas bio-
lógiai értékű klónok sora 
teszi vonzóvá, népszerűvé a 
fajtát - hangsúlyozta.  
- A szokásos számban ne-
veztek borokat a termelők az 
idei borversenyre, szám sze-
rint 46 termelő, mintegy 122 
tételt hozott - kezdte értéke-
lését Kulka Gábor a Balato-

Sportos gyógypedagógusok
A több évtizedes hagyomá-
nyokat folytatva rendezték 
meg Veszprémben a gyógy-
pedagógiai intézményekben 
dolgozó testnevelők, gyógy-
pedagógusok Sportnapját.
Tapolcát a Szász Márton Ál-
talános Iskola képviselte. 
Kiss Katalin, a tapolcai isko-
la tanára elmondta, idén a 
Bárczi Gusztáv Általános Is-
kola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 
adott otthont a rendezvény-
nek, mely lehetőséget nyúj-
tott, hogy a különböző tele-
püléseken dolgozó kollégák 
kötetlenebb körülmények 
között megismerkedhesse-
nek, beszélgessenek, ötletei-

ket, tapasztalataikat meg-
osszák egymással. A helyie-
ken, és a tapolcaiakon kívül 
Ajkáról és Pápáról érkeztek 
még csapatok. A vidám, tré-
fás bemutatkozó műsorok 
után kezdődtek a sorverse-
nyek. A pedagógusok külön-
böző ügyességi, erőnléti, 
gyorsasági feladatokban 
mérhették össze tudásukat, 
kreativitásukat. A legügye-
sebbnek a tapolcai tantestü-
let bizonyult, megnyerték a 
barátságos versenyt, így jö-
vőre ők lesznek a rendez-
vény házigazdái. 
A vidám sportprogram után 
közös ebéd, majd jó han-
gulatú eszmecsere zárta a 
napot.                               (me)

ni Borrégió Borbíráló Bi-
zottságának titkára, aki el-
mondta, a borok színvonalá-
ra jellemző volt, hogy azok  
25 százaléka kapott nagy-
arany, illetve arany minősí-
tést, 42 százalék pedig ezüst-
érmes lett. Elhangzott, a ne-
vezett italok 83 százaléka 
fehér, 10 százaléka vörös és 
7 százaléka rozé volt az idei 
borversenyen, az arany és 
nagyarany minősítések kö-
zött pedig 30 százalékban 
voltak jelen az olaszrizlin-
gek - mondta a szakember, 
majd Knolmajer Ferenccel, 
Tóth János Zoltánnal és 
Borbély Tamással közösen, 
ünnepélyesen átadták a bor-
verseny okleveleit a sikeres 
gazdáknak.                         (tl)

Olaszrizlingek vitték az aranyak harmadát

Vona helyett Rig Lajos 
ment a parlamentbe
A Nemzeti Választási 
Bizottság döntött az áprili-
si országgyűlési választá-
son országos pártlistáról 
mandátumot szerzett, de 
arról lemondó jelöltek 
mandátumának kiadásá-
ról.

A négy csere: A DK-s Mol-
nár Csaba helyett László 
Imre; A DK-s Niedermüller 
Péter helyett Arató Gergely; 
A jobbikos Vona Gábor he-
lyett Rig Lajos; Az MSZP-s 
Gőgös Zoltán helyett Ha-
rangozó Tamás.
Rig Lajos a 2015-ös időközi 
választás után lett a parla-
ment tagja, ám a Veszprém 

megye 3. számú választó-
körzetben megszerzett man-
dátumát 2018-ban nem tudta 
megvédeni.  Azonban Vona 
Gábor visszalépése után, a 
Jobbik elnökségének döntése 
alapján, megnyílt előtte az út 
az országgyűlésbe. Képvi-
selői megbízólevele átvétele 
után Facebook profilján azt 
írta, hogy a továbbiakban is 
igyekszik a legjobb tudása 
szerint, tisztességesen vé-
gezni munkáját. „A hidak épí-
tésében hiszek ember és em-
ber közt, nem pedig az árkok 
mélyítésében. E szerint kí-
vánom képviselni az itt élők 
érdekeit.” - fogalmazott Rig 
Lajos.                               (szj)
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Hegymagasról indult el a felvonulás az immár huszonhatodik alkalommal megren-
dezett Szent György-hegyi borünnep zárónapján                            Fotó: Szijártó János

A borverseny aranyérmes 
borainak értékelésére és  
kóstolójára is sor került 
Kulka Gábor szakmai ve-
zetésével                   Fotó: tl.

Tapolca (fehérben) szépen szerepelt a versenyen. Jö-
vőre ők lesznek a házigazdák                 Fotó: Kiss Katalin

Rig Lajos ismét országgyűlési képviselő lett, ezúttal 
listán jutott be a parlamentbe                   Illusztráció: szj. 



Horváth Róbert kőbe zárt álmai
TÁRLAT - Horváth Róbert 
körmendi születésű, Ta-
polcán élő szobrászmű-
vész kisplasztikáiból, 
mellszobraiból és festmé-
nyeiből nyílt kiállítás „Kő-
be zárt álmaim” címmel a 
hét első napján a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban.

Az alkotó a Tapolca Városi 
Képzőművész Kör egyik 
legtehetségesebb, legkép-
zettebb egyénisége. A tárlat 
megnyitójára érkezett ér-
deklődőket Barczáné Tóth 
Boglárka, a művelődési köz-
pont igazgatója köszöntötte, 
aki  rendkívül tehetséges 
művészként jellemezte és 
ajánlotta a közönség figyel-
mébe Horváth Róbertet és 
munkáit. Az alkotóról és 
munkásságáról Hangodi 
László történész, főmuzeo-
lógus  osztotta meg gon-
dolatait a jelenlévőkkel. 
- Tehetsége már gyermekko-
rában megmutatkozott, fel-
figyeltek rá tanárai, akik 
tudták, hogy kellő kitartás-
sal párosulva ez a talentum 
szépséges pályaívet lesz ké-
pes rajzolni, amely megta-
lálja majd a tehetséghez a 

megfelelő képzőművészeti 
ágat és stílust. Horváth Ró-
bert kerámiaformázó szak-
munkásként végzett, majd a 
levelező tagozaton megszer-
zett érettségi vizsgát követő-
en a budapesti Építőipari és 
Díszítőművészeti Szakkép-
ző Iskolában tanult kőszob-

rászatot, tűzzománc készí-
tést, díszítő festést és ötvös-
séget. Már akkor, a 90-es 
évek közepén a kőszobrá-
szat volt az a szakterület, 
ahol a legmagabiztosabban 
érezte magát. Műveivel kiál-
lításokon mutatkozhatott be, 
de soha nem mutatta be mű-

vei teljességét, annak min-
dig egy kisebb szeletével állt 
közönség elé. Budapest után 
Pécs következett, ahol a tu-
dományegyetem művészeti 
karának szobrász szakán 
folytatta tanulmányait - mu-
tatta be az alkotót Hangodi 
László, aki szerint Horváth 

2017.05.05.
Illés Csaba és 
Ódor Ildikó

A Tegyünk a Földünkért 
rendezvénysorozat első 
programjaként kedden 
Bringás reggelit tartottak 
a Köztársaság téren.

A Magyar Kerékpárosklub 
felhívására csatlakozott idén 
is Tapolca az országos kez-
deményezéshez, negyven-
hat további településsel 
együtt. A bringával munká-
ba, iskolába igyekvőket kora 
reggeltől várták, a helyi Pék-
futárnak köszönhetően fris-
sen sült, édes-sós péksüte-
ményekkel, valamint a Ta-
polcai Diák- és Közétkezte-
tő Kft. jóvoltából meleg teá-

Róbert most kiállított és 
munkásságának változatos-
ságáról árulkodó kiállítása 
„csak a legnagyobb tisztelet 
hangján méltatható”.  
- Büszkék lehetünk rá, hogy 
Horváth Róbert itt él közöt-
tünk, hogy ő a mi szobrá-
szunk - fogalmazott. A kö-
zönség többek között meg-
tudhatta, hogy Horváth Ró-
bert tehetségét és tudását ki-
állítások és megrendelések 
sora  jelzi.  Többek között 
szülővárosa megrendelésére 
is készített köztéri alkotáso-
kat, melyek közül a legje-
lentősebb egy bolgár mész-
kőből faragott Honfoglalás 
emlékmű, amely az állam-
alapítás ezredik évforduló-
járól méltón megemlékezve 
ékesíti  Körmend városát. A 
„Kőbe zárt álmaim” című 
önálló kiállítás alkalmat 
adott a művésznek, hogy  
Tapolca város római kori 
elődtelepülésének emlékére 
készített reliefjét is bemutas-
sa a közönségnek.
A helyi képzőművészeti ese-
ményt  Farkas Mihály, a Jár-
dányi Pál Zeneiskola taná-
rának klasszikus gitárjátéka 
színesítette a közönség örö-
mére.                                (tl) 

val. Visszatérő vendégek 
voltak a programon, kerék-
párral és rollerrel a Szent Er-
zsébet Óvoda, valamint a 
Szász Márton Általános Is-
kola csoportjai.
A Tapolca Kft. - Csermák 
József Rendezvénycsarnok 
szervezésében megvalósuló 
idei Tegyünk a Földünkért 
kerékpáros programok fő té-
mája a környezettudatos 
közlekedés és a testmozgás 
népszerűsítése. A rendez-
vénysorozat következő, 
egyben záró programja jú-
nius 8-án, 17.00 órakor, a 
Zalahaláp felé induló kerék-
páros kirándulás lesz.     (me) 
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Horváth Róbert (balra) szobrászművész kiállítását 
Hangodi László  történész, főmuzeológus nyitotta 
meg. Az alkotó mellett Barczáné Tóth Boglárka, a mű-
velődési központ igazgatója            Képek: Töreky László

A Szent Erzsébet Óvoda idén is ellátogatott a tapolcai 
rendezvényre                                                 Fotó: Májer Edit

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 50-55 Ft/db
Burgonya: 180-200 Ft/kg
Sárgarépa: 250 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
Vöröshagyma: 280 Ft/kg
Paprika: 640-850 Ft/kg
Paradicsom: 1480 Ft/kg
Uborka: 440 Ft/kg
Alma: 339-459 Ft/kg
Körte: 640 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 360 Ft/kg
Mandarin: 495 Ft/kg
Citrom: 540 Ft/kg
Banán: 479 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Saláta: 190 Ft/db
Sóska: 660 Ft/kg
Paraj: 660 Ft/kg
Méz: 1500-2200 Ft/kg
Gyömbér: 1400 Ft/kg
Gomba: 320 Ft/cs

Heti SÜTI

Sonkás, vagy sajtos tekercs 

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 1 dl olaj, 
3,5 dl tej, 3 dkg élesztő, 1 csapott 
evőkanál só;
+ 1 dl olaj, 30 dkg füstölt sonka 
vagy tarja, 1 tojás, 10 dkg reszelt 
sajt
Elkészítés: Az élesztőt pici cukor-
ral langyos tejben felfuttatjuk, 
majd kelt tésztát készítünk. A meg-
kelt tésztát vékonyra nyújtjuk, ke-
nőtollal megolajozzuk és reszelt 
sonkával megszórjuk. Feltekerés 
után megkenjük tojással, megszór-
juk reszelt sajttal. Jobbra-balra fer-
dén szeleteljük, hogy háromszöge-
ket kapjunk. Végül sütőpapírral 
bélelt tepsire tesszük, 30 percig 
hagyjuk kelni, majd 180 fokos 
sütőben 25-30 percig sütjük.
Készíthetjük csak sajttal is.  Ekkor 
a megolajozott tésztára reszelt saj-
tot szórunk, ezután feltekerjük. 
Majd ugyanúgy járunk el, mint a 
sonkásnál. Így kb. 25 dkg sajt szük-
séges hozzá.
  Dobosné Szabó Márta
  Székesfehérvár

Bringás reggelivel indult a nap

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

Hirdetés
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