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Batsányi emlékére
Idén is bebizonyosodott, a költőt nem feledik szülővárosában
FŐHAJTÁS - A Batsányi 
Emléknapok zárásaként a 
VOKE Batsányi János 
Művelődési és Oktatási 
Központban, illetve a Régi 
temetőben tisztelegtek 
Batsányi János munkás-
sága, életútja előtt Ta-
polcán.

A művelődési központban a 
költő mellszobránál koszo-
rúzással, valamint a Batsá-
nyi Vegyes kar énekével em-
lékeztek a résztvevők a ta-
polcai születésű költőre.

  
- Emlékezni jöttünk ma Ta-
polca nagy szülöttére, aki 
forradalmiságát nem a csata-
téren, hanem túlcsorduló ha-
zaszeretetében mutatta meg. 
Batsányi látó volt, előremu-
tató, példát adó, éppen ezért 
Tapolca összes intézménye 
és közössége, amely az ő ne-

vét viseli, büszke névadójá-
ra - hangsúlyozta beszédé-
ben Havasi Gábor, az intéz-
mény vezetője a koszorúk 
elhelyezése előtt. Az ünnep-
séget a Batsányi Vegyes kar 
előadása foglalta szép keret-
be, csakúgy, mint a félórával 
később kezdődő temetőben 

tartott  megemlékezésnél. 
Batsányi János és Baumberg 
Gabriella sírjánál a Régi te-
metőben a Himnusz közös 
eléneklése, illetve a kórus-
muzsika és Vitus Kata sza-
valata után Németh János, a 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola Székhelyintézményé-

nek tanára mondott emléke-
ző beszédet. Úgy fogalma-
zott, hogy Batsányi élete 
szomorú és dicsőséges, fáj-
dalmas és felemelő egyben. 
Az utókor számára példa.
(A Batsányi Emléknapokról 
szóló összeállításunkat az 5. 
oldalon olvashatják)      (szj)

Gyerekek a mentőállomáson

Nosztalgia Ikarusokkal

Óvodások és kisiskolások 
százai nyerhettek bepillan-
tást a mentők munkájába 
pénteken, a Mentők napja 
alkalmából. A nyílt nap dél-
előtt kilenctől délután három 
óráig tartott, az előre be-
jelentkező csoportok fél órás 
turnusokban váltották egy-
mást. Szalai László állomás-

vezető lapunknak elmondta, 
a program fő célja az volt, 
hogy, ha szirénázó mentőau-
tókat látnak a gyermekek a 
későbbiekben vagy ne adj’ 
Isten őket szállítják velük, 
ne keltsen bennük félelmet, 
ne ijedjenek meg.
(Írásunk a 2. oldalon „Óvo-
dások...” címmel).            (sr)

A II. Nemzetközi Ikarus ta-
lálkozó már a reggeli órák-
tól sok száz látogatót von-
zott Tapolcára. Nagyjából 
félszáz szépen karban-
tartott öreg jármű megte-
kintése, városnéző bu-
szozás, Balaton-parti fel-
vonulás, vidám fesztiváli 
forgatag várt a résztve-
vőkre.   

A 2016-os első tapolcai Ika-
rus találkozó sikere bizonyí-
totta, hogy van létjogosult-
sága az akkor debütáló 
nosztalgiarendezvénynek, 
amelyet páros évben a ma-
gyar ötletgazdák Tapolcán, 
páratlan években pedig Né-
metországban rendeznek 
meg az ottani szervezők. A 
nagy érdeklődéssel kísért 
rendezvény látogatóit Bor-

dez Christian ötletgazda-
szervező és Dobó Zoltán kö-
szöntötte valamivel kilenc 
óra után. A város polgármes-
tere örömének adott hangot, 
hogy az Ikarus találkozó 
megtalálta a közönségét ha-
táron innen és túl egyaránt, 
hogy hazánk számos váro-
sán kívül Németországból, 
Lengyelországból, Szlová-
kiából, Oroszországból és 

Ukrajnából is érkeztek bu-
szok és látogatók. Dobó Zol-
tán ugyanakkor reményét fe-
jezte ki, hogy az esemény 
mostani minőségi megren-
dezése garancia lesz arra, 
hogy két év múlva is nosz-
talgiázni, szórakozni vágyó 
helyiek és turisták tömegeit 
vonzza majd a városba. 
(Folytatás a 2. oldalon ... 
címmel)     (tl)

Szomorú, de 
tanulságos
Háborog a fél ország, 
mert elpusztult a 
kecskeméti vadaskert 
vemhes szurikátája. 
Egy osztálykirándulá-
son lévő gyerek a til-
tás ellenére nyúlt be 
az állathoz, az pedig 
beleharapott a kezé-
be, majd a diák a fáj-
dalomtól, vagy a ré-
mülettől földhöz csap-
ta a kis szurikátát. A 
vadaskert igazgatója 
szerint a mai fiatalság 
egyre kevésbé tiszteli 
a természetet, a kísé-
rő tanárok nem tud-
nak eléggé odafigyel-
ni a rájuk bízott diá-
kokra. Súlyos állítás, 
amit az elfoglalt szü-
lőkkel is megfejel. Ér-
tem az igazgató elke-
seredettségét, a nyi-
latkozathoz viszont 
lenne kiegészítésem. 
Ugyanis az állattal va-
ló érintkezésre lehető-
ség nyílt, ami megala-
pozta a balesetet. Itt 
nem a gyerek, nem a 
tanár és nem is a szü-
lő követte el a legna-
gyobb hibát.

          Szijártó János

Érdekes és tanulságos volt a látogatók számára a kö-
zelmúltban  tartott Mentők napja  Fotó: Szigetvári Réka

A Batsányi János nevét viselő tapolcai gimnázium diákjai mécseseket gyújtanak a 
költőházaspár sírjánál az emléknapok zárásaként                                              Fotó: szj.

Közel félszáz Ikarus jött Tapolcára a hétvégén  Fotó: tl.

Batsányi János
1763. május 9-én 
született Tapolcán, 
1845. május 12-én 
hunyt el Linzben
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Városnéző buszozás 

Új elnökség az MSZP 
helyi szervezetében

A rendezvény látogatóit Bordez Christian ötletgazda-szervező és Dobó Zoltán 
polgármester köszöntötte                                                                 Fotó: Töreky László

Tisztújító taggyűlést tar-
tott tegnap az MSZP Ta-
polca és környéke alap-
szervezete, ahol jelentős 
változások történtek a ve-
zetésben.

Az eseményen dr. Tóth Ber-
talan, a párt parlamenti frak-
cióvezetője is jelen volt. 
Mint megtudtuk, a tapolcai 
elnök továbbra is Árvai Gá-
bor maradt, ám az elnökség 
meglehetősen átalakult. Az 
új elnökség: Buzás Gyula, 
Balázsné Kiss Éva, Botz 

Sándorné, Kolosi Emőke, 
Takács Péter, Mórocz István 
és Bencze Csaba. Az ülésen 
létrehozták a női tagozatot, 
amelynek az elnöke Botz 
Sándorné lett. Így most már 
a tapolcai szervezet minden 
lehetséges tagozattal rendel-
kezik (nyugdíjas, női és so-
cietas), ahogy az elnök fo-
galmazott, “ilyen a megyé-
ben nincs, de az országban 
sem sok”.  Az ülésen fő fela-
datként az önkormányzati 
választásra való felkészülést 
határozták meg.             (szj)

Tisztújító taggyűlést tartott hétfőn az MSZP Tapolca 
és környéke alapszervezete. A képen balról dr. Tóth 
Bertalan, Árvai Gábor, Székely Jenő és Hartmann 
Ferenc                                                  Fotó: Helyszíni felvétel

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Május 28. 14.00-16.00

Tapolca Képviselő-tes-
tülete a Tamási Áron 
Művelődési Központ 
dolgozói közössége ré-
szére a város kulturális 
életének színvonalas 
megszervezése, a lakos-
ság életminőségnek ja-
vítása érdekében vég-
zett tevékenysége elis-
meréséül Tapolca köz-
művelődéséért kitünte-
tést adományozott a Vá-
ros napján. A méltatás 
szerint, Barczáné Tóth 
Boglárka intézményve-
zető, ötleteivel, a meg-
valósított programok si-
kereivel bebizonyította 
alkalmasságát az intéz-
mény vezetésére. Ma 
már olyan eseményekért 
felel, mint például a 
Tapolcai Ünnepi Napok 
és Borhét, a nemzeti 
ünnepek városi lebo-
nyolítása, az Ablakaink 
megyei képzőművészeti 
seregszemle, a színház- 
és filharmónia bérletes 
előadások, koncertek 
szervezése. Közvetlen 
munkatársai, Zámbó 
Mária, Dégi Alexandra, 
a recepción, Németh La-
jos, Bilacsics Aurél és a 
ház két újabb munkatár-
sa, Cserépné Nagy Ma-
riann és Matolcsi Milán 
mindenben segítségére 
vannak. A ház saját mű-
vészeti csoportjai, klub-
jai:  a színjátszók, a folt-
varrók, a kamarakórus, 
az amatőr képzőművé-
szek, a Csobánc népdal-
kör sok feladatot jelen-
tenek az intézmény 
stábjának, de azok az 
események, konferen-
ciák is, amelyeknek a 
TÁMK csak a helyet ad-
ja - hangzott el az ün-
nepségen.                    (tl)

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Tamási Áron 
Művelődési Központ

Óvodások, 
iskolások 
látogatása
(Folytatás az 1. oldaról)
Lehetőség volt közelebbről 
megvizsgálni a mentőautó-
kat és a bennük lévő esz-
közöket, olyanokat is, ame-
lyek elavultságuk okán már 
kivonásra kerültek. Egyes 
darabokat ki is próbálhattak, 
igen népszerű volt a hordágy 
és a nyakrögzítő, végtagrög-
zítő egyaránt.  Mindezt úgy 
kellett megszervezni és le-
bonyolítani, hogy riasztás 
esetén a mentők azonnal ki 
tudjanak vonulni. A látoga-
tás végével a csoportokat 
megvendégelték, üdítőket, 
rágcsálnivalót fogyaszthat-
tak. Az OMSZ dolgozói 
örömmel vettek részt a 
programon, látszódott rajtuk 
a szakma iránti elhivatott-
ság, többen szabadnapjukat 
feláldozva voltak jelen az 
eseményen. A gyerekek vi-
dámak voltak, érdeklődtek 
az eszközök, az autók és a 
munka iránt, ki tudja, talán 
egyszer közülük kerülnek ki 
a jövő életmentői.             (sr)
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INFORMÁCIÓ

(Folytatás az 1. oldalról)
Hatalmas érdeklődés kísérte  
a II. Nemzetközi Ikarus ta-
lálkozót Tapolcán a hétvé-
gén.
A méltán híressé vált Ikarus 
autóbuszok példányaiból 
közel félszáz sorakozott fel a 
Köztársaság téren és a Kis-
faludy utcai kavicsos parko-
lóban. A kiállítók között ott 

voltak a BKV Zrt., a Volán-
busz Zrt., több vidéki köz-
lekedési központ, illetve sok 
magán gyűjtő, valamint né-
met, cseh és lengyel kiál-
lítók járművei is. Az első év-
ben szűkösnek bizonyult a 
hely a Déli városrész par-
kolójában, ezért idén a város 
központjában, a Tavas-bar-
langnál, illetve a Köztársa-

ság téren rendezték meg a ta-
lálkozót. Az esemény  ideje 
alatt nosztalgiaautóbusz-
járatok közlekedtek a vá-
rosban, délután pedig egy 30 
kilométeres felvonulás tette 
emlékezetessé sokak napját.  
Az Ikarus karaván  Bada-
csony érintésével a Balaton-
part és a Káli-medence útja-
in volt látható ez időben.   (tl)

http://www.tapolca.hu


Finom borok kínálata
Kézimunkákkal, majd nyitott pincékkel várták vendégeiket
ZALAHALÁP- Kézimun-
ka kiállítás előzte meg 
szombaton a XI. Haláp-
hegyi Borutat. Az előbbi a 
helyi kézművesség, a za-
lahalápi lányok, asszo-
nyok ügyességéről, mű-
vészi érzékéről tett tanú-
bizonyságot, az utóbbi a 
halápi gazdák szorgal-
máról és szaktudásáról 
árulkodott.

Szombaton kora délután, a  
Zalahalápi Kézimunkák 
címmel megrendezett kul-
túrházi kiállítás és az azt kö-
vető borút a kóstoló poharak 
és tombola megváltásával, 
polgármesteri köszöntővel 
és Tóth Kiara énekes pro-
dukciójával indult a tele-
pülés közösségi házában. 
Bedő Lajos polgármester 
rövid megnyitó beszédében 
köszönetét fejezte ki a 
nyitott pincéket biztosító 
gazdák, támogatók és a te-
lepülés vendégeinek irá-
nyába, de a helyi kézimunka 
szakkör munkáját is méltat-
ta, tagjainak pedig virággal 
köszönte meg az aktivitást, a 

bemutatott hímzéseket, a 
horgolás, a kötés, a csuhé-
fonás, a kosárfonás és a pa-
pírfonás mesterműveit. A 
borút ezúttal Herczog Edit, 
Tóth László, Horváth Árpád, 
Kocsor Ferenc, Szabó Tibor 

Lajos, Holczbauer Jenő, 
Kovács Nándor és Albert 
Attila pincéinek megláto-
gatását és kitűnő boraik kós-
tolását jelentette. 
A hegyjáró túrát megelőző-
en,  a „borköpő kútból” elő-

törő nedűvel és szendvi-
csekkel alapozhattak a részt-
vevők, zárásként vacsora, 
tombolasorsolás, hangulatos 
citerazene, igény szerint in-
gyenes hazaszállítás várta a 
halápi „borutazókat”.      (tl)

n EGÉSZSÉG - „Spor-
tos egészségdélutánt” 
szervez június 2-án, szom-
baton a tagtársak és hozzá-
tartozóik számára a Tapol-
ca és Környéke Mozgás-
sérültek Egyesülete. A 
rendezvény helyszíne a ta-
polca-diszeli közösségi 
ház udvara lesz 13 és 20 
óra között. A sorstársak és 
hozzátartozóik jelentke-
zését 2018. május 25-én, 
délután fél háromtól a kö-
vetkező egyesületi talál-
kozón fogadja az egyesü-
let, illetve a csoportveze-
tőnél is lehet jelezni a 
részvételi szándékot- tud-
tuk meg Pimper László 
egyesületi tagtól.          (tl)

n POLGÁRŐRÖK - 
Szombaton rendezték a 
kutyás polgárőrök orszá-
gos találkozóját és verse-
nyét. A tapolcai régióból 
Takács Zoltán badacsony-
tomaji és Galgóczy Imre 
zalahalápi polgárőr vett 
részt a megmérettetésen, 
amelyen az országos 5. és 
6. helyet szerezték meg. 
Felkészítőjük: Bódis Ist-
ván. Lapunkban később 
bővebben is foglalkozunk 
a szép eredménnyel.  (szj) 

Rövid hírek
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Szombaton rendezték meg a XI. Haláp-hegyi Borutat, ezúttal is jelentős érdeklő-
dés mellett                                                                                                    Fotó: Töreky László

Korunkban a televízió a 
legtöbb család életében 
jelen van. Sok családban 
„háttérzajként” egész nap 
be van kapcsolva. Fontos 
azonban tudni, hogy a 
gyermekek akkor is „té-
véznek”, ha nem nézik a 
képernyőt. Mivel a készü-
lékkel egy helyiségben 
vannak, a fények, villód-
zás, hangok stimulálják az 
idegrendszerüket. A korai 
tévézés még akkor is, ha 
fejlesztő, oktató célzattal 
készült baba műsort néz a 
kicsi, lelassítja a mozgás 
és beszédfejlődést.
Az újszülöttek, néhány 
hónapos csecsemők ideg-
rendszerében kulcsfontos-
ságú fejlődési folyamatok 
mennek végbe, melyeket a 
televízió bizonyítottan le-
lassít. Ne szoptassuk, ne 
altassuk a kisbabát tévézés 
közben! Káros ingereknek 
tesszük ki őket, épp akkor, 
amikor nyugalomra, ella-

zulásra, meghitt együttlét-
re lenne szükségük.
A tévézés ideje 2, kettő és 
fél év körül érkezik el, 
amikor már lehet rövidebb 
mesefilmet nézni. Nagyon 
jó, ha ezeket a meséket 
együtt nézzük velük és se-
gítünk a látottak megérté-
sében, számukra ismeret-
len kifejezések  értelme-
zésében. Ha a gyermek 
felkel a Tv elől és játszani 
kezd, kapcsoljuk ki a ké-
szüléket, akkor is, ha az 
adott mesének még nincs 
vége. Hogyha a tévézés a 
gyermek testi-lelki szük-
ségleteinek kielégítése 
után, a szülő által megha-
tározott időkorlátok kö-
zött kap helyet akkor ke-
vésbé lesz káros hatása. A 
szülők általában tisztában 
vannak a tévézés negatív 
hatásaival, de időnként 
„v i l l anypász torkén t” 
használják, a mindennapi 
hajszoltság közepette.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaLenner Lászlóné

        védőnő

Arany minősítést kaptak 
alatonfüreden az Ará-Bcsi Népházban idén is 

megrendezték az Éneklő If-
júság Minősítő hangver-
senyt a napokban. Öröm és 
büszkeség, hogy a tapolcai 
résztvevők szép  eredmé-
nyekkel térhettek haza.
Ezúttal a Bárdos székhely-
intézmény Kicsinyek kórusa 
is képviseltette magát 
Sellyei Cseh Ágnes vezeté-
sével. Repertoárjukban fel-
csendültek bakonyi népda-

lok, Kodály, Bárdos kórus-
művek és az idei évben év-
fordulós zeneszerzők - Ko-
csár Miklós és Karai József - 
gyerekek által szívesen éne-
kelt darabjai. A kórust a min-
dig megbízható, nagyszerű 
zongorista, Takácsné Né-
meth Magdolna kísérte.
Hat kórus részvétele mellett 
a bárdosos Cinegék ének-
együttes is megcsillogtatta 
tehetségét moldvai népda-
lok éneklésével. Az ének-

Sellyei Cseh Ágnes a Kicsinyek kórusával  arany minősítést ért el    Fotó: Éder Márta

együttes tagjai: Vajda Noémi 
8.z, Zavaczki Alíz 7.z, Tóth 
Teodóra 6.z osztályos tanu-
lók, akiket szintén Sellyei 
Cseh Ágnes készített fel a 
dalos találkozóra. 
Mind a Kicsinyek kórusa, 
mind a Cinegék arany minő-
sítéssel térhettek haza Ba-
latonfüredről, miután a Ta-
gore sétányon még egy rög-
tönzött flashmobra és egy 
kis fagyizásra is jutott még 
idő.

KULTÚRSAROK

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk



Naperőművek Tapolcán

A bokros terület megtisztítása, előkészítése már meg-
történt a zalahalápi út szomszédságában             Fotó: tl.

Megújulhat a helyi közlekedés
300 millió forintot nyert el  
nemrégiben a Hősök tere 
átalakítására és a városi 
buszpályaudvar környé-
kének fejlesztésére Tapol-
ca. A  belvárosok teher-
mentesítését célzó TOP-
os pályázaton való sike-
res részvételnek köszön-
hetően, várhatóan két év 
múlva megújul, átalakul a 
helyi közlekedés.

A megelőző önkormányzati 
ciklusban intermoduális 
közlekedési csomópont kia-
lakítására kétszer is pályá-
zott a város önkormányzata, 
ám mindkét esetben forráshi-
ányra hivatkozva tartalékpá-
lyára állították a döntésho-
zók a tapolcai igényt.  (Ak-
koriban Balatonfüred kapta 
meg a lehetőséget a kivite-
lezésre.) A következő önkor-
mányzati ciklusban azonban 
megjelent egy felhívás a 
TOP-os (Terület és Telepü-
lésfejlesztési Operatív 
Program) pályázatok köré-
ben, amely a városközpon-
tok közlekedési tehermente-
sítését célozta. - Elővettük a 
régi terveket, hogy azok bá-
zisán részben megvalósít-
hassuk a korábbi elképzelé-
seket- tájékoztatta lapunkat 
Lévai József alpolgármester.  
- Nem kellett kiviteli terv, 
egy koncepciót kellett felvá-
zolni, amelyet  benyújtot-
tunk, akkor még egy maga-
sabb pályázati összeggel. El-
ső körben nem nyertünk, de 
2017-ben egy csökkentett 
összegű igénnyel éltünk, 

amivel második körben már 
sikeres volt a pályázatunk- 
tette hozzá a város alpol-
gármestere.  A közeljövőben 
így mintegy 300 millió fo-
rintot költhet a város a Hő-
sök tere és az autóbusz állo-
más fejlesztésre, egy új for-
galmi rend kialakításra. A 
megvalósítás előtt álló kon-
cepció szerint,  kialakítanak 
egy Hősök tere körüli, tömb-
kerülő körforgalmat. Átkö-
tik ennek érdekében az Ady 
Endre és a Deák Ferenc ut-
cát, így gyakorlatilag lehető-
vé válik a tér körbejárha-
tósága. Lévai József el-
mondta, a beruházás hoza-
déka, hogy megújulhat, 
komfortosabbá, esztétiku-
sabbá válik az autóbusz pá-
lyaudvar is. Ez utóbbi  az 
ÉNYKK-val (Északnyugat-
Magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt) kötött megál-
lapodásnak, együttműkö-
désnek lesz köszönhető. Az 
ÉNYKK ugyanis vállalja, 
hogy a forgalmi épületet 
megújítja, a buszváró fölé 
esőtetőt épít és korszerű 
utastájékoztató rendszert 
épít ki, városi beruházással 
egy időben, saját forrásból. 
- A közös együttműködés 

Átalakulhat a tér és a buszpályaudvar   Illusztráció: szj.
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Hirdetés

Naperőmű parkok létesül-
hetnek hamarosan a vá-
ros határában több hek-
tárnyi területen. A várha-
tóan decemberre megva-
lósuló magánberuházá-
sok iparűzési adóbevétel 
növekedést és néhány új 
munkahelyet is jelentenek 
majd Tapolca számára.

A két folyamatban lévő  be-
ruházás közül az egyik kizá-
rólag magánterületen zajlik, 
a másik részben a tapolcai 
önkormányzattól bérelt 
földterületen, részben ma-
gánszemélyektől megvásá-
rolt, mezőgazdasági műve-
lés szempontjából gyenge 
minőségű területen valósul-
hat meg. A külső temető 
melletti kiserdő szomszéd-
ságában 14 darab, egyen-
ként megközelítőleg 0.5 
MW-os  naperőmű egység 
került be a projekt kivite-
lezőinek terveibe, amely je-
lenleg hatósági engedélye-
zési stádiumban van. A zala-
halápi út mentén, tapolcai 
területen jöhet létre a másik 

naperőmű park. Ez utóbbi 
terület egy része a tapolcai 
önkormányzat jelenleg el-
idegenítési tilalom alá eső 
tulajdona, tehát a beruházók 
a várostól bérlik azt. Itt 10 
darab, szintén egyenként fél 
megawattos egységet he-
lyeznek ki a tervek szerint a 
projektgazdák- tudtuk meg 
Lévai József alpolgármester-
től, aki szerint a két, tulaj-
donosi körét tekintve egy-
mástól független beruházás 
jó eséllyel akár idén de-
cemberben megvalósulhat. 
Megtudtuk, a villamos ener-
gia átadásáról, illetve átvéte-
léről szóló szerződéseket 
mindkét cég birtokolja. Ha a 
két projekt megvalósul, az a 
városnak megközelítőleg 10 
millió forint iparűzési adó 
bevétel növekedést jelent 
évente. Munkahelyeket is te-
remtenek az említett beru-
házások, hiszen a kerítéssel 
körbevett naperőművek őr-
zésére, karbantartására és a 
zöldterületek rendszeres 
gondozására egész biztosan 
szükség lesz.                  (tl) 

kereteit a napokban fektet-
tük le a közlekedési vállalat-
tal- mondta el lapunknak Lé-
vai József. Megtudtuk,  a be-
ruházás 2020-ban indulhat 
el legkorábban, 2018 és  
2019 az előkészítés, a helyi 
lakossággal történő megvi-
tatás, egyeztetés, a tervek 
hatósági engedélyeztetésé-
nek időszaka lesz. A konkrét 
terveket jövő áprilisig kell 
letennie az asztalra a vá-
rosnak, azok elfogadása után 
következhet a közbeszer-
zések lebonyolítása, majd a 
várhatóan néhány hónapig 
tartó gyakorlati kivitelezés. 
A remények szerint,  a beru-
házásnak köszönhetően töb-
bek között a balesetek szem-
pontjából  biztonságosabbá  
válik a megszépült buszpá-
lyaudvar, közlekedéstechni-
kailag pedig könnyen lezár-
hatóvá válik a Deák Ferenc 
utca és a Fő tér.  A  „tömbke-
rülő út” ugyanis a rendez-
vények idején gond nélkül  
levezeti a forgalmat- állítják 
a terv készítői. A beruházás 
részleteit hamarosan lakos-
sági fórumon is megismerte-
tik a város lakosságával- 
tudtuk meg az alpolgár-
mestertől.                         (tl)
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Az osztrákok veszélyes 
embernek tartották

A Batsányi Vegyes kar a költő szobra mellett, a róla el-
nevezett intézményben énekelt- idén is              Fotó: szj.

(Folytatás az 1. oldalról)
A Batsányi Emléknapok zá-
rásaként a VOKE Batsányi 
János Művelődési és Okta-
tási Központban, illetve a 
Régi temetőben tisztelegtek 
Batsányi János munkássága, 
életútja előtt Tapolcán. A te-
metőben Németh János, a 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola Székhelyintézményé-
nek tanára mondott emléke-
ző beszédet.
- Mi Tapolcán örök hálával 
és tisztelettel emlékezünk 
rá. Ő volt az, aki az elveiért 
bátran kiállt, s még a börtön 
árnyékában sem mártott be 
másokat. Bátor magatartása 
egyenes úton  vezetett a 
kufsteini börtönbe. Aztán el-
jött Batsányi életében 1809, 
amikor ismét megérintette őt 
a történelem.  Ebben az év-
ben május 13-án a franciák 
elfoglalják Bécset, május 
15-én pedig megjelenik Na-
póleon nevezetes proklamá-
ciója a magyarokhoz. Az írás 
fordítója tekintetében a mai 

napig nincs egyetértés, az vi-
szont kijelenthető, hogy 
nem Batsányi volt. Bár an-
nak tartalmával egyet értett, 
neki csupán az írás átnézé-
sére volt megbízatása, illet-
ve ideje. A bíróság mégis 
börtönnel büntette ezért. Az 
osztrákok ugyanis “veszé-
lyes embernek” tartották - 
fogalmazott a tanár. Németh 
János beszédében külön fog-
lalkozott Batsányi és Ka-
zinczy ellenséges kapcsola-
tával, és szólt az örökké hű 
társról, Baumberg Gabriel-
láról. 
A Tapolcai Városszépítő 
Egyesület Batsányi Emlék-
bizottsága, a VOKE Batsá-
nyi János Művelődési és Ok-
tatási  Központ, a Batsányi 
János nevét viselő intézmé-
nyek és Tapolca Város Ön-
kormányzata által megren-
dezett Batsányi Emlékna-
pok az idén is koszorúzással, 
mécsesek gyújtásával feje-
ződött be a költőházaspár 
sírjánál.                            (szj)

Emlékséta a költő születésnapján 
EMLÉKEZÉS - A Batsányi 
Napok keretében  hagyo-
mányosan emléksétával, 
kórusmuzsikával, versek-
kel és koszorúzással tisz-
telgett Batsányi János 
emléke előtt a város má-
jus kilencedikének délu-
tánján, a tapolcai születé-
sű forradalmár, költő szü-
letésnapján.

Az ünnepi esemény a koráb-
bi évekhez hasonlóan a Vá-
rosi Múzeum udvarán kez-
dődött, ahol Benács Lajos a 

Tapolcai Városszépítő 
Egyesület elnöke a Batsányi 
Emlékbizottság nevében kö-
szöntötte a jelenlévőket. El-
mondta, Batsányi János 255 
éve,  1763 május kilencedi-
kén született Tapolcán, az 
évfordulóról minden évben 
emléksétával is megemlé-
kezik a szülőváros, illetve a 
költő kultuszát ápoló bi-
zottság mellett több tapolcai 
intézmény is. A Batsányi ál-
talános iskolai tagintézmény 
diákjai és a Batsányi kórus 
előadásait követően koszo-

rúkat helyeztek el a költő 
emlékét őrző, a város több 
pontján található Batsányi 
emlékhelyeken a város ve-
zetői, az emlékbizottság tag-
jai és a  Batsányi János nevét 
viselő tapolcai intézmények 
képviselői is.                    (tl)

Az emléknapokat szervező Tapolcai Városszépítő Egyesület nevében Benács Lajos 
elnök és  Süle Zoltán helyezett el koszorút                                                               Fotó: tl.

Gáláztak a Batsányi Tagintézmény diákjai

Immár hagyományosan a Batsányi-hét keretein belül 
rendezi meg kulturális bemutatóját a Batsányi 
Tagintézmény                                                             Fotó: sr.

A Batsányi-hét keretein 
belül rendezett kulturális 
bemutatót a TBLÁI Bat-
sányi János Magyar-An-
gol Két Tanítási Nyelvű 
Tagintézménye a napok-
ban, a Tamási Áron Műve-
lődési Központban.

A rendezvényt Bajner Imre 
igazgató nyitotta meg, aki 
beszélt az ünnepi hét más 
eseményeiről is, sportverse-
nyekről, kiállításról, múze-
umlátogatásról, koszorúzás-

ról és egyéb más tanulmányi 
versenyekről. Kiemelte, az 
iskola számára nem csupán a 
hagyományok őrzése, ápo-
lása fontos, hanem igyekez-
nek nagy figyelmet fordítani 
a jelenre és a jövőre is. Nem 
csak az egyes tudományok-
ban való elmélyedés a lé-
nyeges, hanem a gyermekek 
tehetségének kibontakozta-
tása is. A kulturális bemuta-
tón látottak alátámasztották 
az igazgató szavait, ugyanis 
az iskola tanulói megmutat-

Hirdetés

Az emléksétát 
minden évben 
megszervezik 
Tapolcán a 
városszépítők 

ták, érdeklődésük mennyire 
szerteágazó, sokszínű, 
mennyi mindenben jeles-
kednek a tanulmányokon 
kívül. Többen járnak zene-
iskolába, így zongoradara-
bot, dobszólót és fuvoladuót 
is hallhatott a közönség. Két 
tanítási nyelvű intézmény 
lévén volt, aki angol dallal 
készült, míg más csoport a 
jelnyelv elsajátítására tett kí-
sérletet. Számtalan vers, re-
gényrészlet hangzott el, de 
akadt, aki rövid szórakozta-
tó vagy épp elgondolkodtató 
jelenettel készült. A sport-
ban jártasak is megcsillog-
tathatták tudásukat, a műsor 
része volt egy judo bemutató 
is. Visszakanyarodva a meg-
nyitó beszédhez, a múlt-je-
len, hagyomány-modernitás 
kettőssége a táncok láttán is 
érzékelhető volt: míg egyes 
csoportok tradicionális ma-
gyar produkciókat mutattak 
be, mások inkább a kortárs 
mozgásformákat részesítet-
ték előnyben. 
Az est egy UV lámpás, zenés 
műsorral zárult, ami nagy 
sikert aratott a közönség 
körében.                            (sr)
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Szép eredmények, sikerek
017 szeptemberétől a Szín-2Vonal Alapfokú Művészeti 

Iskola keretében végzik tánc-
művészeti tanulmányaikat a 
Badacsonytördemici Néptán-
cegyüttes 6-22 éves korú tanu-
lói. 
Az intézmény néptáncos cso-
portjainak (Kacamajkó, Barkó-
ca, Kukonyák) diákjai az idei 
tanévben rendkívül sok jelen-
tős eredménnyel büszkélked-
hetnek.
A Gergelynapi Régiós Nép-
táncversenyen a művészeti is-
kola táncos szólistái 1 ezüst és 4 
arany, 2 kiemelt arany minő-
sítést nyertek (az ifjúsági és a 
Barkóca csoportok arany mi-
nősítést, a Kukonyák csoport 
pedig kiemelt arany minősítést 
kapott), és az együttes megkap-
ta a legjobb csoportnak járó 
vándorserleget is.
A tánccsoport szerepelt Ajkán a 
Fölszállott a Páva televíziós 
műsor ünnepi műsorán.
Rendkívül jelentős esemény-
nek számít, hogy a csoport Bu-
dapesten az Országos Táncház-
találkozón első alkalommal 
mutathatta be a Bakony és Ba-
laton-felvidék tánchagyomá-
nyait.  
Csoportjaink szakmai irányítá-
sával megyénk táncait és ha-
gyományait Keszthelyen több 
mint 200 gyermeknek, Ka-
polcson pedig a Muharay Nép-
művészeti szövetséggel össze-

fogva több mint 140 táncos és 
szakember tanulhatta meg, me-
lyet a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Zenetudományi 
Intézet munkatársai is nagyon 
magas szintű példamutató mű-
helymunkának aposztrofált.
A Gyermek- és Ifjúsági Nép-
táncegyüttesek Fesztiválján 
Székesfehérváron, melynek az 
volt a célja, hogy az országban 
működő gyermek és ifjúsági 
néptáncegyüttesek, különböző 
korosztályok és táncműhelyek 
bemutatkozhassanak, hogy a 
neves szakmai grémium a tán-
cos csoportokat teljesítményük 
alapján minősítse, a Szín-Vonal 
Művészeti Iskola Kukonyák 
csoportját (felkészítő: Szabó 

Csaba) Kiemelt arany oklevél-
lel és Fesztiváldíjjal jutalmazta 
a neves szakemberekből álló 
zsűri. A város alpolgármestere 
beszédében kiemelte, hogy a 
szülők a legjobbat tették a gye-
rekeikkel, amit csak tehettek, 
hogy beíratták őket egy nép-
táncos közösségbe, hogy ezen 
keresztül megismerjék a ma-
gyarságot és a mai magyar nép-
táncot. 
2018 szeptemberétől a Szín-
Vonal Alapfokú Művészeti Is-
kola tapolcai helyszínnel, a Ka-
zinczy Iskolában is folytat az 
alapfokú művészetoktatás ke-
retében néptáncoktatást, Sza-
bó Csaba néptánctanár vezeté-
sével.                       (Szín-Vonal)

Május 26-27-én rendezik Ta-
polcán a Dobó Városrész 
Napját és Hősök Napját. 

A részletes program:
Május 26.(szombat)
Dobó Városrész Napja
Helyszín: Dobó tér
Rendezvény kezdete 09:00 óra
- Dobó István szobrának koszo-
rúzása
- Főzőverseny
- Népi tánc és nép dal valamint 
fúvószenekari bemutató
- Mazsorett bemutató
- Katonai hagyományőrző be-
mutatók, (lovagi torna XIV. 
század, tüzérség I.világháború, 
aknavető II.világháború)
- XIV. századi íjak, számszerí-
jak, hajító fegyverek, valamint 
egyéb szúró- és vágófegyverek 
kipróbálási lehetősége
- Rendvédelmi bemutató (hon-
védség, rendőrség, tűzoltóság)
- Rádió távirányítású modellek 
bemutatója
- Gulyásparti (térítésmentes)
- Dobó Bál (17:00 órától 22:00 
óráig)
09:00 órától, 17:00 óráig fegy-
ver és egyenruha kiállítás kira-
kodó vásár, játszóház, térítés-
mentesen használható Gokart 
& Balance Bike várja a ven-
dégeket.

A legeredményesebb csoport a Kukonyák   Fotó: Archív

Dobó Városrész Napja és 
Hősök Napja a hétvégén

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Május 17-23. 

csütörtök – szerda

19 – 21. szombat – hétfő 
15:30  1200,-Ft 

Jönnek a kacsák  
Színes, szinkronizált 

amerikai-kínai animációs 
kalandfilm

Hossz: 82 perc
...

17 - 23. csütörtök - szerda 
16:00  1200,-Ft 
Így csajozz egy 
földönkívülivel  

Színes, szinkronizált angol-
amerikai zenés filmvígjáték

Hossz: 102 perc
...

17 - 23. csütörtök -szerda 
18:00  1200,-Ft 

Partiállat    
Színes, szinkronizált 

amerikai vígjáték
Hossz: 105 perc

...

17 - 23. csütörtök -szerda 
20:00  1200,-Ft 

Deadpool 2  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-vígjáték
...

PREMIER ELŐTTI 
VETÍTÉS!

2018. MÁJUS 23. SZERDA 
22:00

SOLO: Egy Star Wars 
történet 3D

Május 27.(vasárnap)
Hősök Napja
Helyszín: Régi temető, Katonai 
Emlékpark
Rendezvény kezdete: 09:00 óra
Programok:
- Megemlékezés a világhábo-
rúkban elesett katonákról és ci-
vil áldozatokról, katonai ha-
gyományőrző tiszteletadással
- Tábori mise 10:30 órakor a 
Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Templomban.
A programok térítésmentesek, 
mindenkit szeretettel várnak a 
szervezők és a közreműködők.

Dobó Napi főzőverseny
2018. május 26. (szombat) 
09:00 óra
Tapolca, Dobó István lakótelep
Várják, társasházak, baráti tár-
saságok, munkahelyi közössé-
gek, civil szervezetek, intézmé-
nyek jelentkezését.

Nevezési határidő: 
2018. május 24.

Díjazás: 
I. helyezett csapat, 8.000 Ft-os 
vásárlási utalvány
II. helyezett csapat, 5.000 Ft-os 
vásárlási utalvány
III. helyezett csapat, 3.000 Ft-
os vásárlási utalvány

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Kultúra és minőség
ét minőségi kulturális Krendezvény részese lehet-

tem az elmúlt héten.
Hétfőn, május 7-én, a Tamási 
Áron Művelődési központban 
Horváth Róbert képzőművész 
több évtizedes munkásságából 
kaphatott a közönség egy igen 
széles spektrumú ízelítőt.
A nívós megnyitón Hangodi 
László történész, muzeológus 
precíz, beszámolójából megis-
merhettük az elhivatott alkotó 
életútját, tág érdeklődési körét, 
művészetének példaképeit. Ró-
bert alkotói világát, művészi si-
kereit később kivetítőn is vé-
gigkövethettük.
Az állami és egyházi méltatá-
sok közben az egyik legszebb 
élményt az alkotó tiszta és tisz-
teletteli szenvedélye nyújtotta, 
a művészet, a különböző meg-
munkálandó anyagok, az inspi-
rációi és a fogadóközönsége 
iránt. A hozzáállása akkor is lát-
ható volt, amikor a megnyitó 
alatt kis csoportoknak mesélt a 
művei keletkezéséről.
Ugyanezt a tisztaságot, tiszte-
letteliséget fedezhettem fel egy 
más közegben és másfajta pre-

zentálásban. Május 11-én, pén-
teken, a Járdányi Pál Zeneis-
kola udvarán, ahol -Tavasz-
köszöntőként bevezetve - a Ta-
polcai Kamarakórus hölgyko-
szorúja változatos stílusvilágú 
dalokkal üdvözölte az előttünk 
álló nyarat. 
A Török Attiláné vezette fellé-
pők előadását a zeneiskola ta-
nárainak jelenléte gazdagította, 
hol hangszeres kísérőként, hol 
egy-egy kórusműbe becsatla-
kozva. Az egész koncertet átha-
totta a könnyedség, örömérzet, 
köszönhetően a kitűnő előa-
dásmódnak, a jól megválasztott 
daraboknak, rövid szöveges 
felvezetőknek, valamint a kö-
zönséggel kialakított jó kon-
taktusnak. A nem lankadó fi-
gyelmet sikerrel biztosította 
még a kórus fellépésébe ékelt - 
klasszikus és modern dara-
bokból álló - hangszeres muzsi-
ka. A zenészektől azzal az oda-
adó művészi alázattal tolmá-
csolva, amit a zeneiskola és 
Péni Béla igazgató megnyilvá-
nulásaiból már sok éve példa-
értékűként tisztelhetünk. 
                     Németh Gyöngyi

Heti haiku

Eperillatú 
mezőn boldogan nyargal

egy kósza érzés.

Herczeg-Vecsei Katalin

Idén is egy vidám délelőttöt 
tölthettek együtt a helyi óvo-
dások, a tizenötödik alkalom-
mal megrendezett Oviolimpi-
án, a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban.

A hagyományokhoz híven, já-
tékos sportvetélkedőre invitál-
ták a Tapolcai Kertvárosi Óvo-
dát, valamint annak Barack-
virág, Hársfa, illetve Szivár-
vány Tagintézményét, továbbá 
a Szent Erzsébet Óvodát. Mi-
után kellőképpen felkészültek a 
gyerekek a jó hangulatú zenés 
bemelegítés alatt, kezdetét vet-
te a barátságos versengés. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan válto-
zatos ügyességi sor – és váltó-
versenyekkel készültek a szer-
vezők, melyeket a csapatok lel-
kesen teljesítettek. A lelátókról 
hangos „hajrával” buzdították 
sportoló társaikat a kisebb cso-
portosok. A jutalom sem ma-
radt el, minden résztvevő iz-
gatottan vette át a kerámia em-
lékérmet, egy kis egészséges 
édességet, a kupát és az em-
léklapot.                            (me)

Oviolimpia

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Brazil jiu jitsu sikerek
Büszkék lehetnek a Farkasok az idei versenyeredményekre 
ÉLMEZŐNYBEN - A Ta-
polca VSE Brazil Jiu jitsu 
szakosztály, közismertebb 
nevükön a ZR Team Farka-
sok egyesület idén már 
több rangos versenyen  
megmérette magát, ahol a 
tapolcai indulók is szép 
eredményeket értek el.

Az év eleji Abu Dhabi Grand 
Slam megmérettetésen Wé-
ber Zsolt bronzérmet szer-
zett. A februári Budapest 
2018 Grappling Bajnoksá-
gon Németh Lajos (84 kg) Gi 
Grappling Felnőtt verseny-
számban az ötödik, míg No-
Gi Grappling Felnőtt ver-
senyszámban a negyedik he-
lyen végzett. Dajka Patrik 
(77 kg) Gi Grappling, Fel-
nőtt kezdő kategóriában a 
negyedik, valamint NoGi 
Grappling, Felnőtt kezdő 
kategóriában az ötödik he-
lyen zárt. A márciusi gútai 
Grappling Bajnokságon Né-
meth Lajos (84 kg) Gi 
Grappling versenyszámban 
a második, míg NoGi 
Grappling versenyszámban 
a negyedik helyen végzett. 
Wéber Zsolt (100 kg) Gi 

Grappling kategóriában az 
ezüstérmet szerezte meg. 
Pócza Dániel, (66 kg) Gi 
Grappling és NoGi Grapp-
ling versenyszámban egya-
ránt a negyedik helyen zárt. 
Dajka Patrik (77 kg) Gi 
Grappling kategóriában 
aranyérmes, míg NoGi 
Grappling kategóriában az 
ötödik helyen végzett. Varga 
Antal Gi Grappling ver-

senyszámban két ezüstérmet 
szerzett (84 és 92 kg), NoGi 
Grappling versenyszámban 
pedig ötödik (84 kg) és 
második (92 kg) helyezést 
ért el. Az áprilisi Keszthely 
2018 Grappling Bajnoksá-
gon Németh Lajos Gi 
Grappling Felnőtt (84 kg) 
versenyszámban ezüst-, míg 
Open, 80+ kg kategóriában 
bronzérmet szerzett. Dajka 

Patrik Gi Grappling verseny-
számban (felnőtt, 77 kg) a 
harmadik, NoGi Grappling 
kategóriában a negyedik, 
míg Open, -80 kg verseny-
számban szintén a harmadik 
helyen zárt. Varga Antal Gi 
Grappling felnőtt kategóriá-
ban kétszer végzett (84 és 92 
kg) a negyedik helyen. Sza-
kosztály vezető és felkészítő 
Molnár Gábor.               (me)

Aranyérmet 
szerző vívók

n SZLALOM - A De-
vecseri Szlalom Kupán, 
Szollár Norbert A/2 kate-
góriában az első helyet 
szerezte meg, immár ne-
gyedszerre.               (me)

n VÍVÁS - A Magyar 
Sport Napja alkalmából 
kitüntetéseket adott át az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma. A Magyar Tu-
dományos Akadémián ren-
dezett ünnepélyen Sport-
csillag Ösztöndíjat kapott 
Siklósi Gergely párbajtőr-
vívó is, a felnőtt világbaj-
nokság negyedik helyezett 
csapat tagjaként.        (me)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró szak-
osztály május 21-én, hét-
főn a 16 km távú Aszófő- 
Balatonszőlős- Pécsely- 
Örvényes útvonalon ki-
rándul. Találkozó a ta-
polcai vasútállomáson 
reggel 7.40-kor, a vonat 
7.50-kor indul. Az utazási 
költség teljes áron a haza-
úttal együtt 1770 Ft. Múlt 
héten Zalaegerszeg kör-
nyékén túráztak.        (me)

Tapolca is csatlakozott a 
Békefutáshoz, nemzetkö-
zi váltófutáshoz. Helyi ál-
talános iskolások és a Ta-
polcai Trappolók képvisel-
ték a várost.

A több évtizedes múltra 
visszatekintő Sri Chinmoy 
Egység- Otthon Békefutás a 
világ legnagyobb váltófutá-
sa, amelynek célja, hogy a 
sport összekovácsoló ereje 
által fejlessze az egyének, 
közösségek és nemzetek kö-
zötti békét és barátságot. Ha-
zánk az idén huszadik alka-
lommal kapcsolódott be az 
európai országokat összekö-
tő váltószakaszba. A Peace 
Run olimpiai stílusú váltófu-
tás, amelyhez bárki csatla-
kozhat, és kedve szerint te-
heti meg a táv tetszőleges ré-
szét. Egy nemzetközi futó-
csapat viszi országról or-
szágra a békét jelképező fák-
lyát. Idén is, világszerte több 
tízezer ember csatlakozik be 
öt kontinens száz országá-
ban. Az alapító, Sri Chin-

Bajnokok a kézilabdás lányok
Megnyerte a bajnokságot 
a Tapolca VSE kézilabda 
szakosztályának U13-as 
lány csapata.

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség Gyermekbajnokság 
Tóth László régió 3. osz-
tályának Felsőházában győ-
zedelmeskedtek a tapolcai 
lányok. Öt ellenféllel küz-
döttek a tabella legelőkelőbb 
helyéért. A tavaszi és őszi 
szezonban összesen négy-
százharminckilenc gólt lőt-
tek, tizennyolc mérkőzésből 

pedig mindössze egyet ve-
szítettek el. A végső góllövő 
lista tíz legjobbja között két 
tapolcai játékos szerepel. 
Rákos Róza Lujza 53 góllal 
az ötödik, Mikola Lídia 41 
góllal pedig a tizedik az ösz-
szesítésben. Edzőjük Antal 
Lászlóné, munkáját segítette 
Schneider Zsolt. A lányok 
egész évben keményen és 
kitartóan dolgoztak, mely 
meghozta a várt eredményt, 
így a bajnokság végén a do-
bogó legfelső fokára áll-
hattak.                              (me)

moy a megmozdulást a sze-
retet, a béke és egység jegyé-
ben indította el 1987-ben. A 
szervezők azóta is alapelveit 
követik, mely hangsúlyozza, 
hogy a futás anyagi és poli-
tikai érdekektől mentes ren-
dezvény, szervezése és meg-
valósítása az önkéntesség je-
gyében zajlik.
A futó csapat április 27-én, 
Bucsunál lépett be Magyar-
országra, majd a Sárvár, 
Celldömölk, Sümeg, Tapol-
ca, Badacsonytomaj, Keszt-
hely, Zalaegerszeg, Cseszt-
reg útvonalon, 268 kilomé-
tert, hat nap alatt teljesítve, 
Rédicsen hagyta el hazán-
kat.  A Tapolcai Trappolók, 
név szerint Domán 
Fruzsina, Réffi Tünde, 
Domán Gábor, Nagy Miklós, 
Kustos István, Sebestyén 
Ferenc, Mozsdényi Gábor és 
Földesi József kísérték 
Sümegről „hazáig” a futást, 
a Malom- tó partjáig, ahol 
Lévai József alpolgármester 
fogadta és köszöntötte a 
résztvevőket.                 (me)

A tapolcai Rédli András és 
Siklósi Gergő is képviselte 
hazánkat a párizsi férfi 
párbajtőr Világkupán. 
Rédli csapatban aranyér-
met szerzett.

Előbb az egyéni versenyen 
mérették meg magukat a 324 
fős mezőnyben. Szépen sze-
repelt Siklósi, aki a legjobb 
32 közé jutásért 15:12-re 
legyőzte Ciminit, majd a 
világ egyik legjobbjától, az 
észt Novoszjolovtól szenve-
dett 15:12-es vereséget, és 
zárt a huszonnegyedik he-
lyen. Rédli egyéniben a har-
minchetedik helyen zárt, 
csapatban pedig Bányai 
Zsomborral, Berta Dániel-
lel, valamint Peterdi And-
rással bravúros játékot be-
mutatva szerezték meg az 
aranyérmet. Válogatott edző 
Dancsházy-Nagy Tamás, ed-
zők Halla Péter, Dancshá-
zy-Nagy T., Kulcsár Győző, 
Udvarhelyi Gábor.         (me)

A békéért futottak

Rövid hírek
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Nemzetközi megmérettetéseken is remek eredményekkel szerepelt az egyesület. 
Hátul jobbról a második Molnár Gábor szakosztály vezető                         Fotó: TVSE

A lányok edzőjükkel, Antal Lászlónéval az első tavaszi 
forduló után haza pályán. Itt még csak remélték az el-
ső helyet, amit végül sikerült elérniük            Fotó: TVSE

Siklósi Gergelyt díjaz-
ták a Magyar Sport 
Napján       Fotó: MVSZ



Koncert az udvarban
Tavaszköszöntő kórushangversenyt rendeztek Tapolcán
MUZSIKA - Szép idő, jó 
hangulat, nagy érdeklő-
dés kísérte a pénteki ta-
vaszköszöntő kórushang-
versenyt.

A rendezvénynek a Járdányi 
Pál Zeneiskola udvara adott 
helyszínt, amely kitűnő 
akusztikájával járult hozzá a 
Tapolcai Kamarakórus és a 
zeneiskola közös produkci-
ójának sikeréhez. A szép 
számmal megjelent közön-
séget előbb Péni Béla, a ze-
neiskola igazgatója köszön-
tötte, majd Török Attiláné 
karnagy tett hasonlóképpen 
a koncert kezdete előtt. A 
hangverseny első részében 
az érdeklődők madrigálokat 
hallhattak a Tapolcai Kama-
rakórus előadásában, majd 
az együtteshez a járdányis 
tanárokból összeállt férfi-
szólam is csatlakozott. A 
taps nem maradt el, sőt an-
nak intenzitása egyre foko-
zódott. Ez a blokk a “Truba-
dúrmollban” című darabbal 
zárult. A kórusmuzsikát kö-
vetően a Járdányi tanárai 

léptek színpadra. Előbb Za-
vaczkiné Fehér Éva és Tóth-
Rompos Partrícia fuvolá-
zott, majd egy remek fúvós-
kvartett következett, ahol 
Schmidt János és tanítvá-
nyai mutatkoztak be, majd 
utána a két ütős, Tóth Péter 
és Fazekas Ádám kápráztat-
ta el a közönséget. A hang-

szeres számok után magyar 
művek hangzottak el, Ko-
dály Zoltántól, Bárdos La-
jostól, Ligeti Györgytől, va-
lamint Vavrinecz Béla nép-
dalfeldolgozásaiból. A ka-
marakórus repertoárjának 
összeállításában - amint azt 
Török Attiláné  el is mondta 
köszöntőjében - mindig kie-

melt szerepet kapnak a ma-
gyar szerzők művei.  A hosz-
szan zúgó vastaps okán rá-
adásként, stílusosan Schu-
bert Májusi bordalát énekel-
ték el a hölgyek. A hangver-
senyen a több műben is meg-
szólaló zongorakíséretet 
Ludmány Jánostól hallhat-
ták a megjelentek.          (szj) 

SZEM - PONT
Több „érdekességgel” is elláttak minket olvasóink az el-
múlt napokban. - Tegnap este a Köztársaság téren sétál-
tam, és elképesztő látvány fogadott. A székelykaputól 
jobbra egy földbe süllyesztett, vízzel teli vashordó ékte-
lenkedett. A tetején egy jókora négyzet alakú kivágás ( Ez 
a lyuk épp elég ahhoz, hogy egy kisgyerek belelépjen, ne 
adja Isten, eltűnjön benne). Mindez ráadásul egy turis-
ták által gyakran látogatott helyen. A felelőtlenség csú-
csa! - írta olvasónk, aki ezzel együtt azt is problémásnak 
találta, hogy a hétvégi rendezvényhez használt nagy sá-
tor rögzítése miatt több helyen kifúrták a tér kövezetét. 
Majd a lyukakat ott hagyva távoztak.
Egy fiatal anyuka a 15-17 -es Y-ház melletti játszótér mi-
att írt. Valaki „odapiszkított a csúszda tetejére, de még 
összekente vele a hintát is” - panaszkodott jogosan. 
A Klapka György út 4-ből is kaptunk üzenetet, miszerint 
két kutya állandóan megtámadja az arra járókat, és az 
általuk elejtett „aknákat” sem szedi össze a gazdi.     (szj)

n ELLENŐRZÉS - A 
rendőrök 77 helyszínen ösz-
szesen 272 sebességtúllé-
pést mértek a megyében. A 
rendőrség a Speedmarathon 
elnevezésű 24 órás összeu-
rópai sebességellenőrzési 
kampányt Magyarországon 
2018. május 14-én 6 órától 
május 15-én 6 óráig hajtotta 
végre. Az ellenőrzés kiemelt 
célja a sebességtúllépés ve-
szélyességének tudatosítá-
sa, a gyorshajtások és a ve-
lük kapcsolatos személysé-
rüléses közúti balesetek és a 
halálos áldozatok számának 
visszaszorítása volt. Az elle-
nőrzési helyek kiválasztásá-
ba a rendőrség a lakosságot 
is bevonta. Idén javaslatokat 
lehetett tenni arra vonatko-
zóan, hogy az említett 24 
órás időszakban hol kerül-
jön sor sebességellenőrzés-
re. Veszprém megyében a 
rendőrök 77 helyszínen ösz-
szesen 12 ezer 615 járművet 
ellenőriztek, amely során 
272 sebességtúllépést mér-
tek.
n GRAFFITI - A tapolcai 
rendőrök vádemelési javas-
lattal fejeztek be egy ron-
gálás miatt indított nyomo-
zást két fiatallal szemben, 
akik közterületen graffitiket 
rajzoltak.  A 27 éves pomázi 
és a 19 éves budapesti lako-
sok gyanúsítottként történő 
kihallgatásuk alkalmával el-
mondták, hogy tavaly július 
23-án éjszaka egy tárolóépü-
let falát, egy több elemből 
álló zajvédő falat és egy régi 
bányaépületet is lefújtak fes-
tékszóróval. A két férfi ellen  
folytatott nyomozást a ta-
polcai rendőrök a napokban 
lezárták, és az ügy iratait 
vádemelési javaslattal adták 
át az illetékes ügyészségnek 
- tudtuk meg Nagy Judit saj-
tóreferenstől .

korral, ha felmelegedett, levesszük 
a tűzről és addig keverjük, amíg ki 
nem hűl. Robotgéppel jól felha-
bosítjuk a vajat, és beletesszük a 
vaníliás cukrot, a kakaóport, az ol-
vasztott kakaóvajat, és a felolvasz-
tott csokoládét is. Ezután alaposan 
összekeverjük a kihűlt tojásos 
masszával.
A karamell tetőhöz megolvasztjuk 
a 20 dkg kristálycukrot, és kara-
mellizáljuk, majd belekeverjük az 
ecetet és pici vajat. Rácsorgatjuk a 
legszebb piskóta lapra, és egyen-
letesen eloszlatjuk a felületén. 
(Vigyázat, a karamell nagyon for-
ró!) Gyorsan kell vele bánni, mert 
hamar megkeményedik! Mielőtt 
teljesen megkeményedne, vajas 
késsel 16 helyen bevágjuk, illetve 
bejelöljük a szeleteket.
Ezután összeállítjuk a tortát. 5 la-
pot megkenünk a krémmel, a kima-
radt krémmel megkenjük az olda-
lát is. A tetejére csillagcsőrös hab-
zsákból kis halmokat nyomunk, 
majd a karamell szeleteket ferdén 
rárakosgatjuk.
  Dobosné Szabó Márta  
  Székesfehérvár
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A koncert egy részében a Tapolcai Kamarakórushoz a járdányis tanárokból össze-
állt férfiszólam is csatlakozott                                                           Fotó: Szijártó János

Szépen megfúrták a térkövet, 
míg mások a hintát ürülékkel 
kenték be. Ezek után már meg 
sem lepődünk a beásott hordón

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 50-55 Ft/db
Burgonya: 220 Ft/kg
Sárgarépa: 270 Ft/kg
Zeller: 360 Ft/kg
Vöröshagyma: 160 Ft/kg
Paprika: 770-1540 Ft/kg

Heti SÜTI

Dobostorta

Hozzávalók 22 cm átmérőjű tortá-
hoz: (6 db, külön megsütött vékony 
piskótalap)
6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 evőka-
nál liszt, 3 dkg olvasztott vaj
Krémhez: 4 db tojás, 20 dkg 
porcukor, 22 dkg vaj, 2 evőkanál 
fekete kakaó (holland), 2 cs. vaníli-
ás cukor, 5 dkg kakaóvaj, 1 tábla 
(20 dkg) fekete csokoládé
Karamell tető: 20 dkg kristálycu-
kor, 1 teáskanál ecet, 8 g vaj
Elkészítés:  6 db sütőpapírra raj-
zolunk egy-egy 22 cm átmérőjű 
kört, rásimítjuk a körökre a piskóta 
tésztát, és 180 fokon külön-külön 
megsütjük a lapokat.
A krém készítése: Gőz fölött fel-
verjük a 4 egész tojást a porcu-

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

2018.05.12.
Nagy Jennyfer és
Oroszvári Dávid
2018.05.12.
Markovic Dániel és
Salamon Krisztina
2018.05.11.
Bende László 
és Petró Anikó
2017.05.05.
Illés Tamás 
és Ódor Ildikó

Házasságkötés

Előző lapszámunkban elírtuk Illés 
Tamás nevét (Csaba szerepelt téve-
sen) a „Házasságkötés” rovatban. 
Az érintettektől elnézést kérünk!
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