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Új lakások épülnek
A beruházás okán reménykedhetnek a Május 1. utcában lakók
INGATLAN - Újabb laká-
sok épülnek Tapolcán, s 
ezzel párhuzamosan meg-
szűnik egy régóta fenn-
álló probléma is. A Május 
1. utcában tartott bizako-
dásra okot adó sajtótájé-
koztatót ezzel kapcsolat-
ban kedden Dobó Zoltán 
polgármester és két cég-
vezető.

Több mint egy évtizede me-
redeznek a semmibe a csu-
pasz falak a Május 1. utcá-
ban a félbehagyott lakópark-
beruházás sajátos lenyoma-
taként. A 2005-ös alapkőle-
tételnél bemutatott, három 
egymásba kapcsolt épület-
szárnyat és az általuk hatá-
rolt két zárt udvart bemutató 
terv csak részben valósult 
meg. Az építkezés a lakás-
piac kedvezőtlen alakulása 
miatt megállt. Egy ideig úgy 
tűnt, csak átmenetileg, ám 
lassan tizenhárom év telt el 
az alapkőletétel óta. Tavaly 
egy ingatlanos cég tett egy 
próbát, de nem sikerült érté-
kesíteniük előzetesen annyi 
lakást, hogy megkockáztas-

sák az építkezés elindítását. 
Ezúttal két tőkeerős cég fo-
gott össze, a városban mu-
tatkozó lakáshiányra ala-
pozva. - Csúnya sebként tá-
tong a város testén ez a be 
nem fejezett építkezés. Ró-
kák, patkányok, hajléktala-
nok, bizonytalan egziszten-
ciájú személyek jönnek, 
mennek a romok körül, így 
nagy öröm számunkra, hogy 
végre megoldódni látszik ez 
a kérdés. A Csobáncház Kft. 

tulajdonosaival állunk itt, 
akik az év végéig tető alá kí-
vánják hozni az épületet, 
ami azon túl, hogy orvosol 
egy problémát, javítja a lát-
képet, 39 új lakással és négy 
üzlethelyiséggel gyarapítja 
a várost - hangsúlyozta Do-
bó Zoltán. A beruházó cég 
tulajdonosai, Cserép János 
és Soós Attila tájékoztatásá-
ból megtudtuk, hogy  a beru-
házó Csobáncház Kft. a Vek-
torbau Invest Kft. és a Ján-

ház Kft. együttműködésé-
nek eredménye, amelyet ki-
fejezetten új lakások építé-
sére alapítottak. Mint el-
hangzott, a tervekben nem 
csak a félbehagyott épület 
felhúzása szerepel, hanem a 
következő lépcsőben a mel-
lette lévő, üres lakáscélú te-
rület hasznosítása is. Ez 
utóbbi természetesen a piaci 
viszonyok függvénye, ahol 
további 36 lakás és három 
üzlet létesülhetne.          (szj)

Megkezdték a teniszbajnokságot

„Mókatár” várta az óvodásokat egész héten

A Tapolca VSE Tenisz szak-
osztálya nemrég megkezdte 
szereplését a megyei baj-
nokságban. A szeniorok a 
vendéglátó, Zirci Tenisz 
Klub SE csapatával játszot-
tak 3:3 arányú döntetlent, ér-

tékes pontot szerezve ide-
genben. A megyei II. osztá-
lyú újonc csapatot a Pápai 
Vasas SE látta vendégül. Az 
összecsapáson végül a házi-
gazdák győztek 13:4 arány-
ban.                                  (me)

Gyermekhetet  rendeztek 
a Tapolcai Kertvárosi 
Óvoda Hársfa Tagintéz-
ményében.   

Az egész hetet felölelő pro-
jekt során olyan tevékenysé-
gekkel, programokkal vár-
ták a gyermekeket és szülei-
ket, melyek által érdeklődé-
süket, kíváncsiságukat, kre-
ativitásukat kiteljesíthették a 
gyermekek. A tagintézmény-
ben jelenleg 68 kisgyereket 
nevelnek, 3 csoportban. A 
csoportok vegyes életkorú-
ak, így a programok szerve-
zésénél minden korosztály 
igényeit igyekeztek kielégí-
teni. Erről Vargáné Csóri 
Márta  tagintézményvezető 
tájékoztatta lapunkat. Mint 
megtudtuk, a  gyermekhét el-
ső napján lufibohócos elő-
adás, lufi hajtogatás és két 
ugráló vár várta a csöpp-

ségeket az óvoda udvarán. 
Tibi bohóc vidám előadását,  
a lufiból hajtogatott állato-
kat nagy tapssal jutalmazták 
a kis ovisok, majd kipróbál-
hatták az ugráló várakat. 
Szerdán immár nyolcadik 
alkalommal rendezték meg a 
már hagyományosnak szá-
mító Szivárvány-kupát. A 
sportos délelőttön az idén a 
Hársfa ovisok látták vendé-
gül a Szivárvány ovis gyere-
keket. A program zenés be-
melegítéssel kezdődött, 
majd különböző helyszíne-

ken játékos, ügyességi fela-
datokat kellett teljesíteni. A 
kicsik kipróbálhatták a „mo-
csár-járást”, biciklizhettek 
akadálypályán, labdáztak, 
alagútban másztak. Mivel 
mindkét óvoda kiemelt fela-
data a mozgás- és egészsé-
ges életmódra nevelés, így 
ezen a délelőttön is arra tö-
rekedtek az óvónők, hogy 
mindenki örömmel vegyen 
részt a játékokban és közben 
fejlődjön mozgáskoordiná-
ciójuk. (Folyt. a 4. oldalon 
„Gyermeknap...” címmel)

Egy biciklis
szemével...

Lapunkban írtuk ko-
rábban, hogy „végre 
van már igazi gazdá-
ja” a hazai kerékpár-
utaknak, miután azok 
a Magyar Közút Zrt. 
üzemeltetésébe ke-
rültek. Azt gondoltuk 
az év elején, hogy a 
Balatoni Bringakörút 
problémái is megol-
dódhatnak  mostan-
ra. Bár hivatalosan 
még nincs nyár, mé-
gis az idén korán ér-
kező jó idő komoly 
forgalmat generált. 
Sajnos bicikliről néz-
ve nem igazán látszik 
az új „gazdi” tevé-
kenysége a Szigliget 
és Balatonederics 
közti szakaszon. He-
lyenként behajló, mé-
teres gaz övezi a ke-
rékpárutat, nem be-
szélve a gyökerek  
okozta úthibákról, a 
hidakról. Az viszont ér-
dekes, hogy a zalai 
részen, Keszthelyig 
végig, le tudták nyírni 
a gazt. Nálunk maradt 
egyelőre a dzsungel.

          Szijártó János

Tapolca megkezdte szereplését a megyei tenisz baj-
nokságban                             Fotó: TVSE Tenisz szakosztály

Dobó Zoltán (középen) polgármester a beruházókkal, Cserép Jánossal (jobbra)  és 
Soós Attilával a Május 1. utcában, az idén elinduló építkezés helyszínénél  Fotó: szj.

Önfeledt já-
ték a Tapol-
cai Kertvá-
rosi Óvoda  
Hársfa 
Tagintéz-
ményében 

   Fotó: szj.
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Elismerték munkájukat

Rendőrökkel bringázhattak az óvodások

Fent Nagy Károly (középen), az egyik kitüntetett ta-
polcai mentőtiszt, a lenti képen Szigetvári Csaba 
(középen) az emlékéremmel, oklevéllel és ajándékba 
kapott könyvvel                                            Képek: OMSZ

TÁJÉKOZTATÁS - Kerékpárút fenntartási, üzemeltetési feladatok átadásáról
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés d) 
pont da) alpontja értelmében az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos 
kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (IX.29.) Korm. 
rendelet 3. § (4) bekezdése alapján 2018. április 5. napjától a közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesz-
téssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el az alábbi kerékpárút-
szakaszokon: Monostorapáti felőli, Veszprémi úti Tapolca település táblától az Új temető parkolójáig; Az Új 
temető parkolójától, Tapolca, Diszel városrész, Szabó Ervin utcáig.
Az érintett kerékpárút szakaszok melletti kerékpáros pihenőhelyeket (pad, hulladékgyűjtő, kerékpártartó) 
továbbra is Tapolca Város Önkormányzata üzemelteti.Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az érintett kerék-
párútszakaszokkal kapcsolatos észrevételeiket, bejelentéseiket írásban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - Info 
Veszprém <info@veszprem.kozut.hu> -  email címén tegyék meg. Sürgős esetben telefonon is tehetnek 
bejelentést : hétfőtől – péntekig  07 ó és 15 ó között  a 06/87/819 698 tapolcai telefonszámon, valamint minden 
nap 0 ó- tól 24 ó-ig  a 06-88 819 520 veszprémi telefonszámon.
        Dobó Zoltán polgármester

A Tapolcai Kertvárosi Óvo-
da Barackvirág Tagintézmé-
nye, a Tapolcai Rendőrkapi-
tánysággal karöltve idén is 
megszervezte családi kerék-
pártúráját, az Ovi - Zsaru 
program zárásaként. 
Az intézmény kiemelt céljai 
közt szerepel a gyermekek 

mozgásra nevelése, így há-
rom évvel ezelőtt kitalálták, 
hogy ezt a családdal, közös-
ségben valósítsák meg. 
Sikerrel szervezték meg az 
első családi kerékpártúrát 
Diszelbe, azóta pedig min-
den évben nagy örömmel, 
együtt tekernek a gyerekek 

Remek családi program volt                     Fotó: Májer Edit

Gáspár Györgyné, szü-
letett Nagy Teréz a Ta-
polcai Kertvárosi Óvo-
da Barackvirág Tagin-
tézményének óvoda-
pedagógusa, több évti-
zeden át végzett kiemel-
kedő pedagógiai és óvo-
dateremtő munkája, ak-
tív közéleti tevékeny-
sége elismeréséül Ta-
polca Nevelésügyéért 
kitüntetésben részesült a 
Város napján. Az in-
doklás szerint, a Csillag 
csoport óvodapedagó-
gusaként és tagintéz-
mény-vezetőként egya-
ránt kiemelkedő szak-
mai elhivatottsággal 
végzi munkáját. Szív-
ügye a Barackvirág Tag-
intézménybe járó gyer-
mekek magas színvo-
nalú, élménydús, szere-
tetteljes nevelése, a nép-
hagyományok ápolása, 
a dolgozók komfortér-
zetének növelése és a 
közösségépítés egya-
ránt. Ugyanakkor a fo-
lyamatos szakmai fejlő-
dés, megújulás érdeké-
ben, ösztönző, jó példá-
val jár elöl. Elhangzott, 
hogy rendkívüli munka-
bírás, szervezőkészség, 
lendületesség, pozitív 
életszemlélet jellemzi. 
A kitüntetett kiválóan 
megtalálta az egyen-
súlyt a tagintézmény ve-
zetése, valamint a gyer-
mekcsoportjában vég-
zendő teendők között. 
Empátiája, őszintesége, 
segítőkészsége, ösztön-
ző személyisége mun-
katársai számára bizton-
ságos légkört biztosít, 
egy olyan intézményt, 
ahol jó dolgozni.         (tl)

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Gáspár
Györgyné
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INFORMÁCIÓ

és hozzátartozóik a szabadi-
dős programon. A diszeli 
művelődési háznál a pihenő 
remek alkalom, hogy a csa-
ládok kikapcsolódhassanak, 
beszélgessenek. Idén is meg-
vendégelték a résztvevőket 
frissítővel és harapnivaló-
val, majd emléklappal tették 
mindenki számára feledhe-
tetlenné a közös délutánt. A 
kerékpártúrát megelőzősen 
az óvodában közösen ké-
szültek fel a szabályos és ba-
lesetmentes közlekedésre. 
A kerékpártúrát felvezető 
Molnár András rendőr őr-
nagytól megtudtuk, a családi 
rendezvény az Ovi-Zsaru 
zárása, amely elsősorban a 
biztonságos közlekedésre  
fókuszál.                       (me)

MENTŐTISZTEK - Kresz 
Géza emlékéremmel dí-
jaztak tapolcai mentőtisz-
teket május 10-én, a bu-
dapesti Vígszínházban.

Nagy Károly 40, Szigetvári 
Csaba 35 éves, az Országos 
Mentőszolgálat kötelékében 
példamutatóan ellátott szol-
gálatáért kapott kitüntetést 
dr. Csató Gábor főigazga-
tótól. A díjátadás helyszíne 
eredetileg az Országház lett 
volna, azonban mivel az egy 
másik, hivatalos esemény-
nek adott otthont, az ünnep-
ség a színház épületében zaj-
lott. 2018. május 10. érde-
kessége, hogy 70 évvel ez-
előtt ezen a napon alakult 
meg az Országos Mentő-
szolgálat, ám a magyar men-
tés története ennél korábbra 
nyúlik vissza, mely pont az 
emlékérem névadójához 
köthető. 1887-ben Kresz 
Géza alapította meg a Bu-
dapesti Önkéntes Mentő-
egyesületet. A Mentők Nap-
ja alkalmából minden évben 
kitüntetéseket adnak át az 
életmentésben élen járó 
mentőknek. Idén 125-en ve-

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Május 28. 14.00-16.00

hettek át elismerést. A fő-
igazgató köszönetet mon-
dott az áldozatos munkáért, 
helytállásért, amelyre már 
70 éve számíthat a magyar 
lakosság, és úgy véli, büsz-

kén tekinthet az egész or-
szág a mentőszolgálatnál 
dolgozókra -, ahogy Tapolca 
városa is büszke lehet a ki-
tüntetésben részesült két 
mentőtisztre.                     (sr)

TÚRA - A Tapolca VSE Ter-
mészetjáró szakosztály má-
jus 26-án a 15 km távú Cell-
dömölk- Ság-hegy- Celldö-
mölk útvonalon kirándul. 
Találkozó a tapolcai vasút-
állomáson szombaton reg-
gel 7.35-kor, a vonat 7.45-
kor indul. Az utazási költség 
teljes áron a hazaúttal együtt 
2.240 Ft.                          (me)

http://www.tapolca.hu


Helyben nem pályázhatnak

Közgyűlésen számoltak 
be az elmúlt időszak 
egyesületet érintő törté-
néseiről és egyéb témák 
mellett, a helyi  finanszíro-
zást érintő változásokról  
a Vakok és Gyengénlátók 
Szövetségének Veszp-
rém Megyei Egyesület 
megyei és tapolcai kistér-
ségi csoportjának vezetői 
a napokban a polgármes-
teri hivatal udvari tanács-
termében.

A 2018-évi beszámoló köz-
gyűlés hagyományosan egy 
tapolcai általános iskolai 
tagintézmény műsorával 
kezdődött, ezúttal a Ka-
zinczy iskola diákjainak 
szép zenés, énekes produk-
cióját tapsolhatták meg a je-
lenlévők. Gábor Istvánné a 
tapolcai kistérségi csoport 
elnöke az elmúlt év törté-
néseit elevenítette fel és ér-
tékelte. Elhangzott, a júniusi 
kirándulás, az őszi Fehér 
Bot Napja rendezvény, az 
Idősek Világnapja és a kará-
csonyi összejövetelek lezaj-
lottak, azok költségeiről el-
számoltak a támogatásokat 
biztosító szervezetek felé. A 

kistérségi csoportvezető el-
mondta, hogy az egyesület 
számára kedvezőtlen fejle-
mények  történtek az idei 
évre vonatkozóan. Ilyen vál-
tozás, hogy az önkormány-
zatnál a helyi döntésnek 
megfelelően csak és kizáró-
lag tapolcai bejegyzésű civil 
szervezetek pályázhatnak 
különböző támogatásokra. 
Az így keletkezett probléma 
enyhítésére Dobó Zoltán 
polgármester ajánlott fel sa-
ját keretéből 70 ezer forint 
támogatást, amelyet, mint 
elhangzott,  rendezvény-
szervezésre és  lebonyolítá-
sára fordít majd az egyesü-
let. Csehné Huszics Márta a 
Vakok és Gyengénlátók 
Egyesületének megyei elnö-
ke az elmondottakhoz kap-
csolódva hozzátette, hogy 
nem egyedi eset a tapolcai 
támogatási rendszer válto-
zása, az számos hazai önkor-
mányzatnál is a helyi be-
jegyzésű szervezetek támo-
gatását preferálja.  - Az ön-
kormányzatok különböző 
egyéb keretekből, kisebb 
pénzösszegekkel próbálják 
meg támogatni a helyi pá-
lyáztatási rendszerből kie-

sett egyesületeket.  Dobó 
Zoltán polgármester ígérete 
szerint, a kistérségi csoport 
nem marad támogatás nélkül 
a jövőben sem - számolt be a 
megyei elnök a szóbeli meg-
állapodásról. A közgyűlés 
további témái között sze-
repelt az egyesület taglét-
számának csökkenése, a fi-
atalok hiánya és annak okai, 
az érdekvédelmi és segítő 
munka lehetőségei és gya-
korlata. Elhangzott, az egye-
sület vezetése továbbra is 
várja azokat az észrevétele-
ket, amelyek feltárják, hogy  
mindennapi életük, közleke-
désük során mit élnek meg 
problémaként a vak, illetve a 
gyengénlátó emberek a járás 
településein. - Jó lenne, ha 
megoldási javaslatokkal is 
élnének ezek javítására! 
Biztos vagyok benne, hogy 
kérésünkre az illetékesek 
mindent megtesznek majd, 
hogy egy-egy korlát, lépcső 
vagy egyéb más problémás 
pont ne képezzen akadályt, 
illetve balesetveszélyes he-
lyet számukra! - biztatta a 
tagságot ilyen téren is az 
aktivitásra Csehné Huszics 
Márta megyei elnök.        (tl)

2018. MÁJUS 25. HÍREK 3TAPOLCAI ÚJSÁG -

Gábor Istvánné (balról) a helyi csoport vezetője, mellette Csehné Huszics Márta 
megyei elnök a legutóbbi közgyűlésen                                                  Fotó: Töreky László

Madárfióka a fűben - „Az 
embereket cselekvésre kész-
tető, magányos(nak tűnő) fi-
ókaállapot legtöbbször nem 
véletlen, nem baleset követ-
kezménye, hanem a madarak 
túlélését segítő, finoman 
hangolt viselkedési mecha-
nizmus” - értekezik honlap-
ján a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi  Egyesü-
let. A képen látható dolmá-
nyos varjú fióka, csőrét tátva, 
élelemért könyörgött a na-
pokban Szigliget közelében, 
a Kétöles-pataknál. Az em-
bernek ilyenkor majd meg-
szakad a szíve, a madárka 
megmentésén gondolkodik. 
Pedig nem kellene, sőt kárt 
teszünk vele! - állítják a hoz-
záértők az említett írásban és 
el is magyarázzák állításuk 
lényegét. Eszerint, az ágak 
között szabadon költő ma-
darak fészekaljaira - a tojá-
sokra és különösen az ele-
ségkérő hangot adó fiókákra 
- nagy kockázatot jelentenek 
a ragadozók. Ezért ezek a 
fajok a teljes önállósodás, a 
tökéletes röpképesség eléré-

se előtt elhagyják a fészket, 
egymástól és a fészektől 
mindinkább eltávolodva - a 
szülők segítségével - magá-
nyosan próbálnak túlélni. A 
kézenfekvő kockázatok mel-
lett ennek a viselkedésnek az 
az előnye, hogy lerövidül az 
az időszak, amikor a fészket 
megtaláló ragadozó a teljes 
fészekaljat el tudja pusztí-
tani. Mivel a korai fészekel-
hagyó madarak ekkor még 
nem önellátóak és a teljes ér-
tékű repülés eléréséig 5-10 
napig  még fejlődniük kell, a 
szülők a sűrű növényzetben 
rejtőzködő fiókákkal hang-
gal tartják a kapcsolatot, így 
találják meg és etetik folya-
matosan őket. Ha a madarat 
hazavisszük, ettől a szülői 
gondviseléstől fosztjuk meg.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaTöreky László újságíró

Emília két 
bronzérmével 
és a csapat-
kupával a 
verseny után

 Fotó: 
 Juhász Ágnes

Megyebeli szépségkirálynő

Tapolcán is nyert, majd az országos megmérettetésen 
is a várpalotai Domján Dóra (középen)       Fotó: Archív

Szépen csillogó úszó érmek
A tapolcai Németh Emília 
két bronzéremmel, csapa-
ta pedig aranyéremmel 
tért haza a közelmúltban, 
a Lentiben megrendezett 
úszóversenyről.

A XIX. Kerka Kupa Nem-
zetközi Úszóversenyen, egy-
ben Somogy és Zala me-
gyei Régiós Körverseny III. 
fordulójában a tapolcai lány 
33,3 m mell, valamint 33,3 
m hát versenyszámban vég-
zett a dobogó harmadik fo-
kán. 33,3m gyorson a ne-

gyedik helyen zárt. Csa-
patával, a Keszthelyi Kis-
cápák SE-vel, elhozták a 

legjobbaknak járó kupát. A 
tehetséges úszólány edzője 
Szántó Kata.                    (me)

A napokban rendezték a 
Miss Alpok Adria szépség-
verseny országos döntő-
jét, ahol a Tapolcán győz-
tes várpalotai lány, Dom-
ján Dóra vehette át a 
szépségkirálynői címet.

Amint azt a szervezőktől 
megtudtuk, a 30. Miss Alpok 
Adria Magyarországi döntő-
jét Bükfürdőn, a Caramell 
Premium Resort szállodá-
ban tartották. A magyaror-

szági döntőn 15 gyönyörű 
lány versenyzett, akik az or-
szág különböző megyéiből 
érkeztek. A hölgyek a Vulca-
no Energia pólóiban mutat-
ták be megyéjük egy-egy ne-
vezetességét. Az Only One 
fürdőruhás bemutatkozás 
után Hudák Mariann ma-
gyar nemesi díszruháiban 
léptek a színpadra.  Az érté-
kelés alapján a Veszprém 
megyét képviselő várpalotai 
Domján Dóra lett az első. (s)



A kerékpárút nem sétány
A kerékpározás, a bicikli-
utak népszerűsége ör-
vendetes módon már 
évek óta felfelé ível. Egy-
egy naposabb hétvégén 
ezrek tekerik a pedált a 
Balaton körül is. Azonban 
a megnövekedett forga-
lommal a kerékpárút mi-
nősége és a jelenlegi ha-
zai közlekedési kultúra 
nem tart lépést.

Jól jellemzi az állapotokat, 
hogy a gyakorlottabb kerék-
párosok a párhuzamos or-
szágúton nagyobb bizton-
ságban érzik magukat és jár-
művüket, mint a számukra 
fenntartott keskeny kerék-
párúton és emiatt szabályt 
szegnek.  A pünkösdi hosszú 
hétvége, a nyárias idő külö-
nösen sokakat csábított nye-
regbe az elmúlt napokban. 
Biciklizett mindenki, akinek 
csak kedve volt és tehette, a 
profinak öltözött utisoktól 
(országuti, vagy versenyke-
rékpár tulaj), a kényelmet 
preferáló villanybiciklise-
ken át, a közös családi prog-

ramon résztvevőkön keresz-
tül, a fiatalos nagymamákig. 
A viszonylagos tumultus 
egyből meg is mutatta a ke-
rékpáros közlekedés jelleg-
zetességeiből fakadó prob-
lémákat és a veszélyeket 
egyaránt. Bebizonyosodott, 
hogy az egyik legfontosabb 
biciklitartozék a csengő. 
Számos hobbi kerékpáros 
ugyanis úgy közlekedik, 

mintha magányosan sétálna, 
vagy éppen párban andalog-
na. A külvilág megszűnik, 
nincs semmi mögötte, sem 
előtte, csak a gondolatok és a 
kellemes beszélgetések, át-
kiabálások vannak. Csak-
hogy a bicikliút is egy közút! 
Nem kis veszélyei vannak a 
figyelem lankadásának, az 
előzésnek, az egymás mel-
lett haladásnak, a beláthatat-

lan kanyaroknak, a gyöke-
rek által felnyomott aszfalt-
nak, a hirtelen megállásnak, 
a kereszteződéseknek és a 
műszaki hibáknak. Ami a 
motorosok számára (saját 
érdekükben) egyértelmű, az 
a kerékpárosok egy része 
számára ismeretlen foga-
lom. Ez pedig a figyelem a 
közlekedés többi szereplője 
irányába. Evidencia, hogy a 

A pünkösdi hosszú hétvége sokakat csábított nyeregbe                                        Fotó: tl.
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
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GAZDASÁG

Hirdetés

kerékpár csendes jármű, bár-
mikor úgy előzhet, hogy 
nem is hallani. Nem érdemes 
tehát imbolyogni, szlalo-
mozni a keskeny aszfalton. 
Hiába vagyunk a leglassabb 
járműfajta tulajdonosai, 
egy-egy ütközés, kormány- 
összeakadás, kanyarban át-
térés a másik sávba súlyos 
baleseteket okozhat. Van-
nak, akiknek nem egyértel-
mű az sem, hogy a felező-
vonal, - ha az nincs is fel-
festve-  ugyanúgy létező, 
mint az autó utak szaggatott 
középvonala. Amíg a fent 
felsoroltak, és számos egyéb 
apróság nem ivódik be a ke-
rékpáros közlekedés kultú-
rájába, addig a csengő gya-
kori használata, a megfeszí-
tett figyelem, a lassabb hala-
dás és a szerencse marad a 
legfontosabb „túlélési té-
nyező” az egyre zsúfoltabb 
és az ígéretek szerint,  teljes 
rekonstrukció előtt álló  ba-
latoni kerékpárúton.        (tl)

Hirdetés

(Folytatás az 1. oldalról)
Csütörtökön  rendőrautó ér-
kezett az óvodába, mely leg-
inkább a fiúk számára volt 
nagy élmény, beülhettek, 
mindent megnézhettek, még 
a szirénázást is kipróbálhat-
ták, a lányokat közben haj-
szobrászat várta.  A Zajongó 
együttes előadása indította a 
délutáni programot, önfe-
ledten énekelték az ismert 

Gyermeknap- Óvodások vidám hete
dalokat a zenekarral együtt a 
gyerekek. A délután további 
részében kézműves foglal-
kozásokkal várták a csalá-
dokat az óvó nénik, ugyan-
akkor a Szülői Munkakö-
zösség első alkalommal 
szervezett gyermeknapi jó-
tékonysági-vásárt, ahol az 
óvónők által készített apró 
kézműves játékokat és süte-

ményt lehetett vásárolni. A 
programsorozatot pénteken 
mozilátogatás tette teljessé.
A rendezvények lebonyolí-
tását teljes egészében pályá-
zati lehetőségekből és a Szü-
lői Munkaközösség hozzájá-
rulásával sikerült megvaló-
sítani a gyermekek és csa-
ládjaik legnagyobb örömé-
re.
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Huszonöt éves szervezet
JUBILEUM - A  Magyar 
Páneurópa Unió Egyesü-
let (MPUE) Tapolcai Szer-
vezetének 25. évfordulója 
alkalmából jubileumi ün-
nepséget rendeztek a 
múlt csütörtökön a tapol-
cai Gabriella étteremben.

A tagságot és a meghívott 
vendégeket a házigazdák ne-
vében Molnár Erika elnök 
köszöntötte. Beszédében 
elődje, a néhai elnök, dr. 
Fehér Károlyné gyűjtéséből 
származó írásokból idézett.
- A Páneurópa Unió 1994-
ben kiadott újságaiban ta-
láltam a következő monda-
tokra, melyeket Habsburg 
Ottó nemzetközi elnök, az 
Európa Parlament képvise-
lője mondott 1994-ben, Ma-
gyarországi látogatása so-
rán, amikor Veszprémben, 
Pápán, Sümegen és Tapol-
cán is járt. Ezek a szavak 24 
évvel ezelőtt hangzottak el, 
de ma is aktuálisak. „A kis 
falvakban vannak a nemzet 
gyökerei. Önök ezt képvise-
lik. A lokálpatriotizmus nagy 
érték, ahol él, ott egészséges 
a vidék. Aki a fa mellett áll, 
az nem veszi észre a növe-
kedést, de aki időnként el-
megy a fa mellett, az látja, 
mennyit fejlődött néhány év 
alatt.” Tapolcán és Pápán a 
következőkről beszélt: ”A 
mi nyelvünk nagyon érté-
kes, egyedülálló a világban. 
Ez által erősítsük kultúrán-
kat, védjük nyelvünket, mert 
a közös Európának csak úgy 
van jövője, ha a nemzetek 
megőrzik saját nyelvüket, 
kultúrájukat. Azt hirdette, 
hogy legyen minél több akti-
vistája a közös európai gon-
dolatoknak - mondta Molnár 
Erika. Majd szólt az ered-
ményekről is, amelyek kö-
zött világtörténelmi jelentő-
ségűvel is dicsekedhetnek, 
hiszen 1989-ben a Páneuró-
pai Piknik vezetett a szoci-
alista diktatúrák összeomlá-
sához, Németország újra-
egyesítéséhez. Ez Magyar-
országon volt, Sopronnál. 

- A piknik bebizonyította, 
hogy a Páneurópa minden 
európai nép számára a re-
mény, mivel ezen kívül 
egyetlen európai mozgalom 
sem testesíti meg jobban a 
béke, a szabadság, az emberi 
méltóság gondolatát - tette 
hozzá.
A részvevőket dr. Horváth 
Imréné dr. Grünwald Anna, 
a MPUE országos alelnöke 
is megszólította és egyben 
tolmácsolta a Magyar Pán-
európa Unió elnöke, Aba Bé-
la levélben megírt gondola-
tait. A jubileumi ünnepségen 
köszöntőt mondott még 
Fenyvesi Zoltán országgyű-
lési képviselő, Császár 
László a Deák Jenő Kórház 
gazdasági igazgatója, ön-
kormányzati képviselő, Tóth 
Csaba Lesenceistvánd pol-
gármestere, a Tapolca Kör-
nyéki Önkormányzati Tár-
sulás elnöke, valamint a ta-
polcai önkormányzat képvi-
seletében Marton József 
képviselő. 
A huszonöt éves szervezet a 
Veszprém megyei közgyű-
léstől és tapolcai önkor-
mányzattól kapott elismerő 
oklevelet.
A beszédek után elismerése-
ket adtak át az arra érdemes 
tagoknak.
A Magyar Páneurópa Unió 
érdekében és céljaiért Ta-
polcán végzett kiemelkedő 
munkájáért az országos el-
nökség döntése alapján 
Darvalics Lászlóné Irénke 
vehetett át díszoklevelet. El-
ismerést kapott még Fejes 
Ferencné, Kajtár Lászlóné, 
dr. Sáry Gyula és felesége, 
Sáry Lajosné, dr. Margittai 
Elemérné, Vízkelety Béláné, 
Trombitás Ferecné, Takács 
Istvánné, Török Margaretta 
és Kőszegi Lászlóné. 
Az ünnepség pezsgős 
koccintással, közös vacsorá-
val, kötetlen beszélgetéssel 
folytatódott. A rendezvé-
nyen közreműködött Darva-
lics Lászlóné Irénke szava-
lattal, Szijártó János gitár-
ral, bendzsóval.               (szj)

Idén is lesz Tapolcán 
tánctábor gyerekeknek

BATSÁNYI - Tavaly ren-
deztünk már tánctábort 
gyerekeknek, amit a nagy 
sikerre való tekintettel 
idén is megszervezünk.

Erről Bán László, a Batsányi 
Táncegyüttes vezetője be-
szélt munkatársunknak, az 
egyik próba előtt a VOKE 
Batsányi János Művelődési 
Központban. 
- A pályázati úton is támo-
gatott programot július 23. 
és 27. között tartjuk Tapol-
cán. A résztvevők természe-
tesen elsősorban táncokkal 
ismerkedhetnek meg, ám a 
népviseletek, néphagyo-
mány világába is betekintést 
nyerhetnek. A tervek közt 
szerepel, hogy Zalaeger-
szegre a Göcseji falumúze-
umba, haza felé pedig a 
keszthelyi babamúzeumba 
is ellátogatnak. Ez minden-
képpen nagy élmény lesz 
számukra. A naponta reggel 
8 órától 17 óráig tartó tá-
borba alsós és felsős gye-
rekeket egyaránt várunk. 
Ugyanebben az időszakban 
a délelőtti foglalkozásokra 
Juhász Márta óvodásokat 
vár, ahol kézműves foglal-
kozásokkal is színesítik a 
programot. A tábor megren-
dezésében természetesen 
nem a nyereségvágy vezérel 
minket, hanem a néptánc 

megkedveltetésének szán-
déka, és a hasznos időtöltés - 
fogalmazott Bán László.
Az együttes nyári menet-
rendjéről megtudtuk, hogy 
számos lekötött fellépésük 
van már. Több más mellett 
idén is felkérték őket a ta-
polcai augusztus huszadikai 
ünnepségen való közremű-
ködésre, de ami a közelebbi 
időpontokat illeti, június ele-
jén Ausztriában, Barnbach 
településen mutatkoznak be 
egy fesztiválon, ahol a 35 
éves „Nyírettyű” zenekar 
húzza a talp alá valót. Ábra-
hámhegy önkormányzata 
pedig július elejére Lengyel-
országba invitálta meg őket. 
Ezen kívül számos önkor-
mányzat is jelezte már, hogy 
számítanak a Batsányira a 
nyári rendezvények idején. 
Az együttes létszáma is szé-
pen gyarapodott az elmúlt 
időszakban - tudtuk meg 
Bán Lászlótól, aki külön ki-
emelte két helyettese, Kis 
Bernadett és Buzás Balázs 
áldozatos munkáját, a tőlük 
kapott hatalmas szakmai se-
gítséget.
- Az óvodás csoport Juhász 
Márta vezetésével működik 
és továbbra is várja a 3-6 
éves gyermekeket. Az után-
pótlás együttes tagjai közül 
már többen a felnőtt cso-
portot erősítik, illetve rajtuk 

kívül alkalmanként a régi 
táncosokat is meghívjuk. A 
működésünkről el kell mon-
danom, hogy tavaly óta 
egyesületi keretekben tevé-
kenykedünk. A VOKE-ban 
béreljük a termet, itt van a 
bázisunk, a raktárunk, vala-
mint színpad a próbák le-
bonyolítására. A tapolcai ön-
kormányzat közművelődési 
pályázatán nyertünk támo-
gatást az év végére tervezett 
bemutatónk költségeire. Jó 
hír, hogy előre tudtunk lépni 
a zene minősége tekinteté-
ben is, tavaly új hanganya-
got rögzítettünk a „Magyar-
hang” zenekar és Márió se-
gítségével. Vásároltunk két 
új aktív hangfalat, keverőt, 
idén pedig laptopot. A tavalyi 
évben a Nemzeti Kulturális 
Alap által kiírt „Csóri Sán-
dor” program keretében 1,4 
millió forintos pályázati tá-
mogatást kaptunk, így lehe-
tőség nyílt új viseletek be-
szerzésére. Az idei NKA pá-
lyázatunkat is befogadták, 
így ennek segítségével szak-
mai továbbképzést, a reper-
toár bővítését, illetőleg a ru-
határunk további fejlesztését 
tervezzük - tette hozzá az 
együttes vezetője azzal a 
kiegészítéssel, hogy tovább-
ra is folyamatosan várják a 
jelentkezőket, érdeklődőket, 
táncolni szeretőket.        (szj)

Idén 25 éves a Magyar Páneurópa Unió Egyesület Ta-
polcai Szervezete, a minap ünnepelt a tagság   Fotó: szj.

A Batsányi Táncegyüt-
tes több pályázaton is 
sikerrel szerepelt az el-
múlt időszakban, ami 
lehetővé teszi számukra 
a fejlesztést, fejlődést. 
A mellékelt képeken ki-
csik és nagyok, az 
együttes tavalyi sikeres 
gálaműsorán
   
        Fotók: Szijártó János 
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Erő, akarat, kitartás
azánkban is nagy népsze-Hrűségnek örvendenek az 

erőt és embert próbáló akadály-
versenyek. Külső szemlélőként 
nem is gondolnánk, mennyi fel-
készülés, mekkora akarat és ki-
tartás kell ahhoz, hogy valaki 
nem is egyszer, hanem többször 
is rajthoz álljon ezeken a meg-
mérettetéseken.
Lovász Barnabás mára a sport-
ág „megszállottja” lett, életé-
nek szerves részét képezik a 
versenyek és az azokra való fel-
készülés. Legutóbb egy nap 
alatt két futamon is elindult. 

Utóbbi egy jótékonysági akció 
volt, ahol 333 induló jóvoltából 
összesen 2.464.208 Ft értékű 
támogatás gyűlt össze a Nagy-
kanizsai Gyermekotthon javá-
ra. - Az akadályfutás eredete az 
ókori civilizációkra nyúlik 
vissza. A történelem során min-
dig voltak olyan megméretteté-
sek, amelyek sokoldalúan tet-
ték próbára az embereket és 
akaraterejüket. Mondhatjuk, 
hogy ezeknek az erőpróbáknak 
a modernkori változata az an-
gol Obstacle Course Racing né-
ven ismertté vált sportág, ami 
lényegében terepfutás akadá-
lyokkal tűzdelve. Idén megala-
kult a Magyar Akadálysport 
Szövetség, amely a többi nem-
zetközi szervezettel egyetem-
ben próbálja összefogni és az 
olimpiai számok közé emelni 
ezt a sportágat. - kezdte az ala-
pok tisztázásával Barnabás.
- A sportágon belül a Spartan 
Race versenyeken szoktam leg-
gyakrabban indulni. A verseny-
sorozat előzményének egy 
2004-ben megrendezett, 48 
órás „halálfutam” tekinthető. 
Ennek könnyített verziójaként 
működik nyolc éve, több mint 
harminc országban a Spartan 
Race. Három fő szintje van, a 

Sprint (min. 5 km és min. 20 
akadály), a Super (min. 13 km 
és min. 25 akadály), valamint a 
Beast (min. 20 km és min. 30 
akadály). Vannak ennél maga-
sabb szintek is, de azok már na-
gyon  kemény  erőpróbák.  Ko-
moly kihívás még a Spartan 
Trifecta, amely egy naptári 
éven belül mindhárom szint tel-
jesítését jelenti. Nekem ez két 
évvel  ezelőtt  sikerült,  idén is-

mét tervezem - folytatta a 
kedvenc versenysorozatának 
ismertetésével.
Barnabás az alapokkal, a futás-
sal, majd a terepfutással kezdte, 
amelyben hatalmas segítséget 
kapott a Tapolcai Trappolóktól, 
közülük is Domán Gábortól és 
Földesi Józseftől. Emellett el-
kezdte kettlebell és TRX edzé-
sekkel erősíteni magát, mára 
pedig már önmaga, egyedül 
végzi az erőnléti felkészülé-
seket. Három évvel ezelőtt, Pi-
liscséven indult első megmé-
rettetésén, egy Legion Run ver-
senyen, majd az év második fe-
lében, Eplényben, az első Spar-
tan Race-én is célba ért. On-
nantól nem volt „megállás”. Az 
akadályversenyek mellett rend-
szeresen indult félmaratonokon 
és a maratoni futóversenyt is 
teljesítette már. Manapság már 
rutinosabban készül, sok ta-
pasztalatot gyűjtött, tanult a hi-
bákból, tudatosabban edz, job-
ban ismeri önmagát és azt, 
hogy mi vár rá. A terepfutás 
nagy hatással volt rá. Újra visz-
szatalált a természethez, amely 
megváltoztatta az életét, nyu-
godtabb, kiegyensúlyozottabb 
lett. Többek között ennek és a 
veganizmus (állatjogi mozga-

lom) alapos megismerésének 
hatására megváltoztatta az ét-
rendjét is, december vége óta 
nem eszik húst, februárban 
pedig elhagyta a többi állati 
eredetű terméket is, növényi 
alapú étrendre váltott.
- A nyolcadik és kilencedik 
akadályversenyemet egy na-
pon, április 14-én, Nagykani-
zsán teljesítettem. A pálya 8,19 
km hosszú volt 223 méter 
szintemelkedéssel és 24 aka-
dállyal, amit én 1:40:05 idő 
alatt teljesítettem. Soha nem tu-
dom előre mi vár rám. Nem 
mindegy, hogy melyik akadály-
hoz mennyire sárosan, vizesen 
érkezem. A legegyszerűbbeken 
is el lehet bukni és a legnehe-
zebbek is sikerülhetnek várat-
lanul. Age Group kategóriában 
indultam, ami azt is jelenti töb-
bek között, hogy semmilyen 
külső segítséget nem fogadha-
tok el, teljesen önállóan ver-
senyzek. Az akadályok - vízben, 
sárban, földön - igazi kihívá-
sok, volt itt is például farönk 

Iskolánkba második alkalom-
mal érkezett Kisteleki Gergely 
hivatásos solymász, aki egész 
évben járja az országot, hogy az 
emberek megismerhessék a 
solymászat történetét, a raga-
dozómadár-védelem módsze-
reit, s minél több ember meg-
tapasztalhatja, milyen csodá-
latosak ezek a madarak. A bu-
dapesti solymász ezúttal 4 se-
regélyfiókáját, valamint 3 har-
risét (dél-amerikai vörösszár-
nyú ölyv) hozta magával. Elő-
adásában hangsúlyozta, milyen 
mély kapcsolat, lelki szimbió-
zis alakult ki madaraival az el-
múlt húsz évben. A héjái, Oszi, 
Réka és Berci mellett húsz ma-
darat tart otthon a dolmányos 

Barnabás a sportág „megszállottja”. Legutóbbi, nagykani-
zsai Spartan Sprint futamán az Élménykülönítmény 
színeiben versenyzett                 Fotó: Spartan Race Hungary

Madarak napja a katolikus iskolábanMoziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Május 24 - 30. 

csütörtök – szerda

26 – 27. szombat – vasárnap  
16:30  1000,-Ft  
Szaffi (1984) 

digitálisan felújított változat                                                 
Színes, magyar rajzfilm 

...

24 – 25. csütörtök – péntek, 
28 – 30. hétfő - szerda 16:00                              

1200,-Ft
26 -27. szombat – vas. 14:30

Kutyák szigete                                                            
Színes, feliratos amerikai 

animációs kalandfilm
...

24 – 30. csütörtök – szerda 
18:00 1400,-Ft  

SOLO: Egy Star Wars 
történet 3D 

Színes, szinkronizált 
amerikai akció fantasy

Hossz: 135 perc
...

24 – 30. csütörtök – szerda 
20:00 1200,-Ft  

7 vérfagyasztó nap     
Színes, szinkronizált angol-

amerikai krimi-thriller

varjútól a vadlibáig. Utóbbiak 
sérült, mentett madarak, akik 
vagy a Hortobágyi Madárkór-
házból érkeztek hozzá, vagy az 
ország különböző részeiből 
hozták őket. A solymász izgal-
mas előadása után a gyerekek 
testközelből csodálhatták meg 
a madarak reptetését.
A Biblia sokszor beszél a ma-
darakról, így fontos dolgokat 
tanít nekünk az életről és az Is-
tenhez fűződő kapcsolatunkról. 
„Akik az Úrban bíznak, erejük 
megújul; szárnyra kelnek, mint 
a saskeselyűk, futnak, és nem 
lankadnak meg, járnak, és nem 
fáradnak el.” (Ézs. 40.)

                      Bányai Barbara

cipelés, dárdadobás, kötélmá-
szás, majomlétra és sok más iz-
galmas feladat. Természetesen 
nem ér véget a verseny, ha hi-
bázol. A legtöbb akadálynál 
van lehetőség büntetőfeladatra. 
30 burpee - azaz négyütemű 
fekvőtámasz karhajlítással - 
szabályos elvégzésével ki lehet 
váltani az elrontott akadályt. 
Nekem egy nap alatt, a két 
futamon 300 burpee-t sikerült 
„gyűjtenem” - kezdte élmény-
beszámolóját az idei ver-
senyről.
- A nagykanizsai második fu-
tam a jótékonyság jegyében 
zajlott. Nem volt időmérés, 
nem voltak kötelezőek az 
akadályok és a burpee-k, de én 
az első futam szabályai szerint 
menten végig, mint ha az is egy 
Age Gruop kategóriás hagyo-
mányos Sprint lett volna. A ne-
vezési díjakból befolyt össze-
get idén egy helyi gyermek-
otthonnak ajánlották fel. 
Mindezek mellett bekapcso-
lódtam az Élménykülönítmény 

adománygyűjtésébe is. A Bátor 
Tábor javára gyűjtöttem, akik 
daganatos és krónikus beteg 
gyerekek ingyenes élményte-
rápiás táboroztatásán dolgoz-
nak. Én a tábor biztonságos ma-
gaskötélpálya-programját sze-
rettem volna támogatni, amely-
re eddig 165000 Ft gyűlt össze 
a nagylelkű adományozók jó-
voltából. Hatan indultunk az-
nap az Élménykülönítmény 
színeiben és összesítve 664601 
Ft -on áll a gyűjtésünk. Ezért is 
volt különösen fontos szá-
momra a nagykanizsai verseny, 
mindvégig eszemben és a szí-
vemben voltak a gyerekek - 
emlékezett vissza.
Barnabás elmondta, amikor 
egy-egy versenyen leküzdi az 
akadályokat, beér a célba, az 
mindig energiával, önbizalom-
mal tölti el és erőt ad a „hét-
köznapok” akadályaihoz. Újra 
és újra rajthoz áll, hiszen éle-
tének ez már a része, így érzi 
teljesnek magát. Legközelebb 
júniusban, Várgesztesen a Su-
peren, majd októberben Mis-
kolcon a Beasten tervez in-
dulni.
A testmozgást nem egyszerű 
összeegyeztetni a napirendjé-
vel, hiszen egy másik időigé-
nyes hobbiját választotta hiva-
tásának, a zenélést. Tavaly jazz 
basszusgitár szakon diplomá-
zott, jelenleg pedig a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem 
jazz bőgő szakán tanul. Ba-
latonbogláron egy alapfokú 
művészeti iskola tanára. Mind-
emellett különböző zenei stílu-
sú formációkkal koncertezik 
basszusgitárral és nagybőgővel 
egyaránt. Szabadidejét szereti 
családi és baráti körben tölteni, 
szívesen olvas, néz inspiráló 
történeteket és igyekszik ke-
resni a fejlődési lehetőségeket 
az élet egyéb területein is.
                                 Májer Edit

Heti haiku

Rigó éneke
egy érzékeken túli
ösvényre csábít.

Herczeg-Vecsei Katalin

PORTRÉ: Lovász Barnabás terepfutó

Kisteleki Gergely 
hivatásos solymász 
immár második al-
kalommal járt a 
katolikus is-
kolában 
Fotó: Helyszíni felv.

Május 18-án délután 4 óra körül 
a Batsányi utcai társasházunk 
előtt megtámadott engem és a 
pórázon tartott kiskutyámat 
egy idegen póráz és nyakörv 
nélküli kutya. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani a segítsé-
gemre jövő idegen és ismerős 
embereknek, hogy megmene-
kültünk a goromba kutya ha-
rapásaitól és csak a körme nyo-
mai látszanak rajtam. 
Micsoda felelőtlenség egy vad 
kutyát kiengedni a városba, 
komolyabb baj is történhetett 
volna...
                      Sárközi Jánosné

Megtámadta 
egy kutya 
a háza előtt



Érmek a vívó diákolimpiáról
A budapesti III. Sulivívó 
Találkozón és Diákolimpi-
án a Tapolca Vívóklub 
párbajtőrözői is pástra 
léptek iskoláik színeiben, 
köztük több tapolcai in-
tézményében is.

A közelmúltban, a BOK 
csarnokban megrendezett 
három napos, három fegy-
vernemes országos verseny, 
történetében először túllépte 
a háromezres részvételt. A 
Vívás Tudáspróbán a telje-
sen kezdő, még nem ver-
senyző „vívópalánták" pró-
bálhatták ki magukat. Ta-
polcán ősztől, a Sulivívás 
keretében a Nagyboldog-
asszony Római Katolikus 
Általános Iskolában tart 
szakkört a klub, így onnan ti-
zennégy diáknak volt lehe-
tősége ellátogatni a sport-
összejövetelre. A „B kategó-
riás" versenyt olyan vívók 
részére hirdették, akik még 
nem indultak versenyen. Az 
„A" kategóriás diákolimpián 
a Tapolca Vívóklub huszon-
kilenc tehetsége küzdött 
meg a dobogós helyekért is-
koláik színeiben. Huszon-
öten érmet hoztak haza.
A csapatok megmérettetésén 

II. korcsoportban az első he-
lyen végzett a Cserép Do-
rina, Konczek Lina Melodi 
(Tapolca, Batsányi Tagin-
tézmény), Szörtsey Lili, Var-
ga Boglárka (Tapolca, Bár-
dos Székhelyintézmény) 
együttes. III. korcsoportban 
első helyezett a Sulyok Me-
lani (Tapolca, Kazinczy 
Tagintézmény), Kovács Bi-
anka és Tarsoly Borbála 
(Tapolca, Batsányi) csapat. 

Harmadik helyezett a Cséri 
Sára, Szalma Sára (Tapolca, 
Bárdos) Czeiner Flóra (Ta-
polca, Kazinczy) trió. A VI. 
korcsoportban bronzérme-
sek a Batsányi János Gim-
názium diákjai, azaz Balogh 
Zsófia, Szabó Kitti és Tóth 
Adrienn. A keszthelyi Vajda 
János Gimnázium Cséri So-
ma, Cséri Bence, Kovács 
Dániel alkotta együttese az 
aranyérmet szerezte meg. 

Egyéniben a leányok meg-
mérettetésén II. korcsoport-
ban bronzérmes Simon Júlia 
(Bozzai Pál Ált. Isk. Zánka), 
5. Cserép Dorina, 24. Kon-
czek Lina Melodi, 31. Varga 
Boglárka, 40. Szörtsey Lili. 
Fiúk között aranyérmes 
Makkos Bence (Eötvös Ká-
roly Ált. Isk. Vonyarcvas-
hegy), 6. Salamon Bálint 
(Radnóti Miklós Ált. Isk. 
Balatonfüred), 12. Süketes 

A hagyományos Newaza 
– földharc versenyen a 
szervező, Simon Judo 
Önvédelem Szabadidő és 
Diáksport Egyesület bizo-
nyult a legjobbnak a csa-
patok között. Remek 
egyéni eredmények is 
születtek.

A Csermák József Rendez-
vénycsarnokban, negyedik 
alkalommal megrendezett 
megmérettetésen összesen 
nyolc egyesület, hetvenki-
lenc versenyzője lépett tata-
mira, és küzdött a dobogós 
helyekért. A házigazdákon 
kívül a Vincze Judo Club 
Zirc, Dózsa József Judo 
Sportegyesület Gyarmat, a 
pápai Bakony Judo Klub, a 
Domonkos László Veszp-
rémi Judo Egyesület, a bu-
dapesti Szépvölgy Judo SE, 
valamint veresegyházi és 
székesfehérvári indulók 
küzdöttek. A csapatverseny 
győztese, a házigazda Simon 
Judo lett, akiknek verseny-

zői összesen hat arany-, tíz 
ezüst-, és tizenegy bronzé-
remmel örvendeztették meg 
felkészítőiket, Cseh Angélát 
és Simon Mihályt. A csapat-
küzdelem második helye-
zettje a Szépvölgyi Judo, 
míg a harmadik Veszprém és 
Veresegyháza volt.
Simon Mihály, az egyesület 
alapítója és vezetője két év-
vel ezelőtt hagyományte-
remtő céllal hívta életre Ta-
polcán a newaza versenyt. 
Addig csak felnőttek indul-
hattak hasonló jellegű ver-

Tapolcai kerékpárosok is 
voltak a Bakony 200-on
Idén is nagy népszerű-
ségnek örvendett a 
Veszprémi Kerékpáros 
Egyesület szervezésé-
ben, huszonötödik alka-
lommal megrendezett Ba-
kony 200 teljesítménytúra.

Tapolcaiak is megmérették 
magukat és sikeresen célba 
értek a bevállalt távokon. A 
közel félezer bringás részt-
vevő hat különböző távon 
indulhatott. A tapolcaiak kö-
zül Kassai Balázs Csak 
CSÚCS kategóriában a Kab-
hegyre, majd vissza, Veszp-
rémbe tekert 72 kilométert, 
780 m szintemelkedéssel, 
3:53-as idővel. Illésné dr. 
Kosztolánczi Éva (2:40), 
Illés Péter (2:40) és Bíró Gá-
bor (5:34) a Sprint távon, a 
Veszprém–Kapolcs-Nagy-
vázsony–Veszprém útvona-
lon teljesített 69 kilométert, 
340 m szintemelkedéssel. 
Takács Máté a legmegerőlte-
tőbb, 200 + CSÚCS távot 
választotta. 207 kilométert 

tett meg a Veszprém-Tótvá-
zsony- Szentgál-Kab-hegy - 
Kapolcs - Ajka - Sümeg - Ta-
polca - Nagyvázsony  Veszp-
rém útvonalon, 1490 m 
szintemelkedéssel, 8:02-es 
idővel.                           (me)

seny keretein belül, ő volt az 
első, aki kezdeményezte és 
megszervezte, hogy gyere-
keknek is legyen lehető-
ségük kipróbálni magukat.
Nagyon fontosnak tartja, 
hogy egészen kiskortól 
kezdve találkozzanak a 
gyermekek a verseny, a siker 
és a kudarc érzésével, továb-
bá megtanulják ezeket meg-
felelően kezelni, illetve fel-
dolgozni. 
Tapolcán általános iskolás 
és óvodás gyerekekkel is 
foglalkozik.                     (me)

Hazai csapatgyőzelem

Miklós (Csontváry Ált. Isk. 
Zalahaláp), 52. Horváth Be-
nedek (Zalahaláp), 29. Mak-
kos Norbert (Vonyarcvas-
hegy). III. korcsoportos le-
ányok között ezüstérmes 
Sulyok Melani, 5. Simon 
Zsófia (Zánka), 12. Szalma 
Sára, 18. Kovács Bianka, 25. 
Tarsoly Borbála, 36. Cséri 
Sára, 43. Konkoly Evelin. A 
fiúk között 10. Hubert Dá-
niel (Tapolca, Nagyboldog-
asszony), 38. Bicsérdi Cson-
gor (Tapolca, Kazinczy). IV. 
korcsoportban 6. Salamon 
Réka (Balatonfüred), 9. pe-
dig Cséri Bence (Keszthely). 
V. korcsoportban bronzér-
mes Tóth Adrienn, 16. Szabó 
Kitti (Tapolca, Batsányi), 11. 
Kovács Benedek (Tapolca, 
Batsányi Gimnázium), 16. 
Kovács Dániel, 19. Kauker 
Dominik (Vetési Albert 
Gimnázium, Veszprém), 53. 
Sulyok Máté (Széchenyi 
István Baptista Középisko-
la, Tapolca). 
VI. korcsoportban bronzér-
mes Cséri Soma. Felkészü-
lésüket a klubalapító és ve-
zető, tavaly elhunyt Szalay 
Gyöngyivel kezdték, majd 
Szkalla Ilonával és Gauland 
Zsófiával folytatták.       (me)
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A Tapolca Vívóklub versenyzői iskolájuk színeiben remek eredményekkel szere-
peltek az idei diákolimpián. A vívóteremben felkészítőikkel Szkalla Ilonával (bal-
ra) és Gauland Zsófiával                                                                          Fotó: Májer Edit

Simon Mihály 
(hátul) nagyon 
fontosnak tart-
ja, hogy minél 
fiatalabb kor-
ban megismer-
jék a gyerekek 
a sportot                                                 

Fotó: 
Helyszíni felvétel

A tapolcai Kassai Balázs 
idén is részt vett a kerék-
páros teljesítménytúrán.  
72 kilométert tekert le, 
780 m szintemelkedéssel, 
3:53-as idővel
                            Fotó: Archív



Pünkösdi muzsika
Lélekemelő koncert a Járdányi Pál Zeneiskola vonószenekarától
VONÓSOK - A zeneked-
velő közönség nagy örö-
mére szombaton tartotta 
hagyományos pünkösdi 
hangversenyét a tapolcai 
Járdányi Pál Alapfokú Mű-
vészeti Iskola vonószene-
kara.

A római katolikus templom-
ban Őri Jenő, a zeneiskola 
igazgató-helyettese köszön-
tötte az érdeklődőket. A már 
több mint egy évtizedes 
múltra visszatekintő zenei 
esemény alkalmából ezúttal 
is megteltek a tapolcai temp-
lom padsorai. A tanárok és 
tanítványok által bemutatott 
szép műsor művészeti veze-
tője Román Iván volt. A 
koncert ifjú Román Iván he-
gedűjátékával kezdődött 
(J.S.Bach: C-dúr partita – 
Largo), majd Huber 2 hege-
dűre írt A dúr koncertjét 
hallhatták Lájer Dóra és Fe-
hér Zita előadásában (hege-
dű). Zongorán kísért Takács-
né Németh Magdolna.
A folytatásban Mozart G-
dúr koncertjének I.tétele 

(Somogyi Zsófia - hegedű, 
Takácsné Németh Magdolna 
- zongora), Handel Saraban-
de (teljes zenekar) című mű-
ve, Nikolics Concertinoja 
(zenekar, továbbá Király 
Emőke, Balikó Barnabás, 
Horváth Anna – szólisták, 
Takácsné Németh Magdolna 
–csemballó), Saint-Saenstől 
A hattyú (zenekar, Varga 
Eszter - cselló), Morricone 
Cinema Paradisoja (zenekar, 

ifj. Román Iván – hegedű), 
Albinoni Adagioja (zenekar, 
Takácsné Németh Magdolna 
- zongora) szólalt meg a ki-
tűnő akusztikával rendelke-
ző templomban. A közönség 
hallhatta még Kókai Rezső 
Kis verbunkos rapszódiáját 
(zenekar), Strauss Pizzicato 
polkáját (zenekar), végül a 
Kis hegedűkórus részletet 
adott elő a Paraszt kantátá-
ból, játszotta a Nyugati va-

sút, valamint a Piros pün-
kösd napján című művek vo-
nós hangszeres változatát. A 
produkciónként, majd a leg-
végén többszörös intenzitás-
sal megszólaló taps visszai-
gazolta a zenekar számára 
azt, hogy jó úton járnak, 
szép hagyományt teremtet-
tek, s ápolnak a mai napig. 
Olyat, amely maradandó ze-
nei élményt nyújt minden 
hallgató számára.           (szj) 

n GARÁZDASÁG - A ta-
polcai rendőrök vádemelési 
javaslattal zárták le a garáz-
daság miatt folytatott bün-
tetőeljárást. Egy tapolcai 
vendéglátóhely alkalma-
zottja értesítette a rendőrsé-
get 2018. február 9-én 22 óra 
körül, hogy az egyik vendé-
gük folyamatosan kiabál és 
üti, rúgja a szórakozóhely 
bejárati ajtaját. Az 54 éves 
nyirádi lakos gyanúsított-
ként történő kihallgatásakor 
elmondta, hogy azért lett 
mérges, mert záróra előtt pár 
perccel már nem szolgálták 
ki szeszesitallal. A férfi ellen 
garázdaság vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja 
miatt folytatott nyomozást a 
tapolcai rendőrök a napok-
ban fejezték be, és az ügyben 
keletkezett iratokat vádeme-
lési javaslattal küldték meg 
az illetékes ügyészségnek - 
tájékoztatta lapunkat Nagy 
Judit a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság saj-
tóreferense.

n IDŐSEK - A Tapolcai 
Rendőrkapitányság munka-
társai a taliándörögdi műve-
lődési házban tartottak elő-
adást időseknek 2018. május 
16-án 18 órai kezdettel. A 
szépkorúak részletes tájé-
koztatást kaptak az őket ve-
szélyeztető főbb bűncselek-
ményekről, kiemelve a trük-
kös csalások és lopások el-
követési módszereit, vala-
mint a bűnözők által alkal-
mazott módszerek változa-
tos tárházát. A rendőrök 
ezenkívül felhívták a figyel-
met az áldozattá válás meg-
előzésének és az egymásra 
való odafigyelésnek a fon-
tosságára is. Ismertették to-
vábbá az egységes európai 
és a nemzeti segélyhívó szá-
mok használatával kapcso-
latos tudnivalókról, a 107-es 
és a 112-es segélyhívó szá-
mok rendeltetéstől eltérő 
igénybevételéről, valamint a 
valótlan bejelentés követ-
kezményeiről. A különböző 
termékbemutatókkal kap-
csolatos tudnivalók tekinte-
tében elmondták, hogy a há-
zalással kínált termékek 
esetében alapvetően mindig 
legyenek bizalmatlanok. A 
felkínált termékek az esetek 
többségében nem megfelelő 
minőségűek. A házalások-
hoz, illetve a házalással el-
követett csalásokhoz egyéb 
bűncselekmények is kap-
csolódhatnak.

A Glázer és Ley család 
síremlékét tették rendbe 
társadalmi munkában a 
Tapolcai Városszépítő 
Egyesület Nőklubjának 
tagjai a közelmúltban a 
régi városi temetőben.

Mint azt Varga Károlyné 
Edittől, a nőklub vezetőjétől 
megtudtuk, harminc tagjuk 
összességében 100 munka-
órát dolgozott a síremlékek 
gaztalanításán, javításain, 
kavicsozásán és a sírkertek 
kerítésének festésén. Mun-

kájukhoz két tapolcai festé-
keket forgalmazó bolt jóvol-
tából térítésmentesen kaptak 
festékeket, ecseteket és 
egyéb, a felújításhoz szük-
séges eszközöket, anyago-
kat. A szorgalmas klubta-
goknak igyekezniük kellett, 
hiszen azt szerették volna, 
ha a Batsányi Napokra elké-
szül a munka. A cél teljesült,  
igyekezetük azonban nem 
ment a minőség rovására, az 
elkészült sírok évekig esz-
tétikus, gyommentes álla-
potban maradhatnak.        (tl) 
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Román Ivánék szép hagyományt teremtettek, s ápolnak a mai napig           Fotó: szj.

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45 - 50 Ft/db
Sárgarépa: 290 Ft/kg
Gyökér: 380 Ft/kg
Vöröshagyma: 150 Ft/kg
Paprika: 790 Ft/kg
Paradicsom: 690 Ft/kg
Uborka: 390 Ft/kg
Alma: 360-459 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Eper: 698-980 Ft/kg
Sárgabarack: 1150 Ft/kg
Citrom: 540 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg

Heti SÜTI

Keksz mozaik, vagy 
csoki-szalámi

Hozzávalók: 30 dkg háztartási 
keksz apróra törve, 10 dkg darált 
dió, 20 dkg cukor, 5 dkg kakaó, ½ 
dl rum, 20 dkg vaj vagy margarin, 
(esetleg mazsola)
Elkészítés: Az olvasztott vajhoz 
adjuk a cukrot, kakaót, végül a 
rumot, és belekeverjük a darált diót 
és a kekszet. Ha túl száraz lenne, 
adunk hozzá egy kis forralt tejet. 
Alaposan összekeverjük, kicsit 
állni hagyjuk. Egy fóliával kibélelt 
őrgerinc formába kanalazzuk, és 
jól belenyomkodjuk. Majd lehűt-
jük, és fogyasztásig zsírpapírba, 
vagy fóliába csomagolva hűtő-
szekrényben tároljuk. Vékonyra 
szeletelve kínáljuk.
                  Dobosné Szabó Márta
                  Székesfehérvár

Rendőrségi hírek

06/87/412-289

Régi tapolcai sírokat 
gondozott a nőklub

Munkában a Tapolcai Városszépítő Egyesület Nőklub-
jának tagjai                                        Fotó: Helyszíni felvétel

TEKE - Két hete rendezték 
meg a X. Herend Kupa ama-
tőr tekeversenyt, ahonnan 
Tapolca két érmet hozott 
haza. A Tapolca VSE Teke 
szakosztály a férfi csapatok 
megmérettetésén a dobogó 
második fokára állhatott. A 
férfiak egyéni versenyén a 
közel ötvenfős mezőnyben 
Bakos István az első, Nyírő 
Tamás a tizedik, Kiss József 
a huszonötödik, míg Nagy 
László a harmincharmadik 
helyen végzett.                (me)
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