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Sikerre vitt komédia
A kaktusz virága a Tapolcai Musical Színpad előadásában
SZÍNHÁZI ÉLMÉNY - A 
Tapolcai Musical Színpad 
az elmúlt hét végén két al-
kalommal is előadta A 
kaktusz virága című nép-
szerű zenés vígjátékot a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban.

A nagy sikerű francia zenés 
komédia magyar változatá-
ban Nádas Gábor és Szenes 
Iván szerzőpáros dalai is fel-
csendülnek, így a csoport 
profiljához tökéletesen 
passzolt a darabválasztás. 
Horváth Magdolna díszle-
tei, a színpad berendezése 
esztétikus és hiteles  hátteret 
adott a cselekményhez. Ha-
lápi Katinka művészeti ve-
zető és Halápiné Kálmán 
Katalin rendező pedig azok-
nak adta a legfontosabb sze-
repeket, akik az elmúlt évek-
ben már bőségesen bizonyí-
tották, hogy biztos helyük 
van a színpadon, színészi, 
énekesi tehetségük, külön-
böző jellemek hiteles meg-
formálására alkalmas kész-
ségük elvitathatatlan. Ilyen 
választás volt A kaktusz vi-

rága főszerepét alakító, a 
szoknyabolond Julian fog-
orvos szerepében színpadra 
lépő Sándor József is, aki-
nek játéka ezúttal is élmény-
számba ment, miközben 
egyéni karaktere, sajátos hu-
mora, különleges ízt, stílust 
adott a szerepnek. A fogor-
vos fiatal, csinos modell sze-
retőjét Bali Mónika alakítot-
ta.  Valószínűleg nála alkal-
masabb színész-énekest An-
tónia szerepére keresve sem 

találhattak volna. A nőbo-
lond fogorvos kaktusznak 
csúfolt asszisztensnőjét, 
Stephanie-t, Tasner Réka ki-
válóan formálta meg. Játéka 
mértéktartó és hiteles volt. A 
kaktusz virága további sze-
replői, Torma Tamás (Igor), 
Szabó György (Norbert), 
Novák István (Cochet úr), az 
„énekes” (Báder Zoltán), 
Krámli Beáta (Botticelli Ta-
vasza) és  Grünceisz László-
né (Chou Chou) gyakorlati-

lag hibátlanul alakították ki-
sebb-nagyobb szerepeiket,  
jelentős mértékben hozzájá-
rulva a sikerhez.  A musical 
színpad énekes, táncos, vagy 
éppen zenés színházi  pro-
dukcióit hosszú évek óta 
nagy érdeklődés kíséri, így a  
TÁMK zömében profi buda-
pesti társulatokra épülő bér-
letes előadásai között nem 
véletlenül kapott helyet a ta-
polcai társulat legújabb pro-
dukciója is.                       (tl)

Fórum a bűnmegelőzésről

Szép Erzsébet-napi fogadtatás

A tapolcai önkormányzat 
bűnmegelőzési stratégiája 
kapcsán rendeztek fórumot a 
napokban a városházán in-
tézményvezetők, szakembe-
rek, valamint a képviselő-
testület több tagja részvétele 
mellett. A tervezési műhely-
munka szándékával megtar-

tott programot Drahos Zsolt 
és Buzási Zoltán prezentá-
ciója, számadatokkal, sta-
tisztikával alátámasztott elő-
adása alapozta meg, amely-
hez aztán menet közben töb-
ben hozzá is szóltak.
(Folyt. a 2. oldalon „Sta-
tisztika...” címmel)        (szj)

Rászorulókat láttak ven-
dégül a plébánián hétfőn 
este, folytatva a tavaly 
megkezdett Szent Erzsé-
bet-napi hagyományt.

- Sokan gondolták fontosnak 
az adományozást, a szegé-
nyek segítését - mondta Pé-
ter atya a helyszínen, arra 
utalva, hogy a hívek közül az 
idén is többen hoztak aján-
dékot, süteményt, a gyere-
kek pedig rajzokat. Ezúttal 
közös pizzázásra várták a 
rászorukat. - A szeretetven-
dégség lebonyolítását támo-
gatta a Dream Team, a La 
Pergola, a Fórum Pizzéria, a 
Peppino, a Minicsemege, a 
Budapesti Zongoraszalon, s 
többen névtelenül, ugyan-
olyan önzetlenül. Átérezték 
kezdeményezésünk jelentő-
ségét, ahogy a kedves rajzo-

kat szívvel, lélekkel készítő 
gyerekek is. Szent Erzsébet 
jegyében tartós élelmiszert 
is gyűjtünk a szegényeknek, 

ehhez a továbbiakban várjuk 
a felajánlásokat - hangsú-
lyozta a közös vacsora előtt a 
tapolcai plébános .         (szj)

Szeretet és
vendégség

Néha a csend is be-
szédes lehet. Kifejez-
het érzést, élethely-
zetet, pillanatnyi álla-
potot. Meglepődést, 
döbbenetet, érzel-
met, bánatot, szerete-
tet. Van, hogy többet 
mond minden szónál, 
csak meg kell „halla-
ni”. Érteni aktuális je-
lentését. Szeretet-
vendégségre várták a 
rászoruló embereket 
a plébánián hétfőn 
este. Kellemes mele-
get biztosított a két 
cserépkályha, a kinti 
hidegből jól esett be-
lépni. A szervezők 
már előkészítettek 
mindent, ételt, italt, 
süteményt. Aztán a 
mise után megérkez-
tek a meghívott ven-
dégek. Elfoglalták he-
lyüket, s az étkezési 
ima után hozzá is lát-
tak a vacsorához. 
Csendesen falatoztak 
a szépen megterített 
asztaloknál. Jóllak-
hattak végre. Testben 
és lélekben egyaránt.

          Szijártó János

Jogszabályi alapként a Nemzeti Bűnmegelőzési Straté-
giáról hallhattak általánosságban a résztvevők, vala-
mint a beavatkozási területekről is                     Fotó: szj.

Megjárt a vastaps a szereplőknek a darab végén                              Fotó: Töreky László

Péter atya a gyermekrajzokat mutatja a városi televí-
zió kamerájának a hétfői szeretetvendégség alkalmá-
val a plébánián. Az est az idén is elérte célját   Fotó: szj.
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Droghelyzet, kórházi adósságok
AKTUÁLIS - Parlamenti 
munkájáról adott átfogó 
tájékoztatót lapunknak 
Rig Lajos jobbikos or-
szággyűlési képviselő.
 
Az Országgyűlés pár hete 
két nemzetközi kábítószer- 
egyezmény módosítását tár-
gyalta, a kábítószereket tiltó 
listák bővítését minden fel-
szólaló támogatta. Az ENSZ 
Kábítószerek Bizottsága ál-
tal készített egyezmény mó-
dosítása hat, a fentanilok 
csoportjába tartozó szerrel 
növeli az Egészségügyi Vi-
lágszervezet ajánlása alap-
ján az egyes kábítószerlistá-
kon szereplő készítmények 
sorát, ennek magyar jog-
rendbe ültetését tartalmazza 
a tárgyalt előterjesztés. A té-
mában tartott parlamenti vi-
tában több vezérszónoki fel-
szólalásban is kifejtettem a 
véleményem.
Mivel sűrűn jelennek meg új 
pszichoaktív anyagok, ezért 
is tartom problémának, hogy 
a márciusban meghozott 
döntésről csak októberben 
tárgyalt az Országgyűlés, il-
letve sajnálatosnak tartom 
azt is, hogy a tavaly, az álta-
lam összehívott ötpárti 
egyeztetésen - melyen részt 
vett dr. Zacher Gábor is - 
csak a Jobbik és az LMP 
képviselői vettek részt. Pe-
dig az idő nem nekünk dol-
gozik, hanem a szerek készí-
tőinek és a terjesztőknek. Ez 
alatt is számos új változatai 
jelenhettek meg a hatóanya-
goknak. Felszólalásomban 
kifejtettem, hogy Tapolcán 
is mindennapos a dizájner 
drogoktól zombivá vált fi-
atalok látványa. A hatóság és 
az egészségügyi rendszer 
sem tudja mindig megelőzni 
a halálozásokat. A piacon ol-
csón beszerezhető szerek 
egyes fajtái ölnek, mások 
súlyos egészségkárosodást 
okoznak és családok men-
nek tönkre. Rendkívül fon-
tosnak ítélem a tiltólisták 
bővítésének gyorsítását, 
ezért azt miniszteri rendelet-
ben szabályoznám, és nem 
hoznám a parlament elé. Nö-
velni kellene a vizsgálóbe-
rendezések számát is, vala-

Rig Lajos a Parlament-
ben. Sorra látogatja ha-
zánk egészségügyi intéz-
ményeit  

Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
November 26. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
December 3. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
December 10. 14.00-16.00

Statisztika 
Tapolcáról
(Folytatás az 1. oldalról)
A tervezési műhelymunka 
okán először egyfajta jog-
szabályi alapként a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiáról 
hallhattak általánosságban 
jelen lévők, majd a beavat-
kozási területekről is szólt az 
előadó. Ebben külön fejezet 
a gyermek- és fiatalkori bű-
nözés megelőzése, a telepü-
lésbiztonság erősítése, az ál-
dozattá válás és a bűnismét-
lés megelőzése. 
Szó volt az úgynevezett Pre-
Stat alkalmazásról (amely 
online felületen elérhető tér-
képen ad információt a bű-
nözésről), a lépcsőházak 
biztonságát erősítendő prog-
ramról, a kerékpárlopások 
utáni felderítést segítő eljá-
rásról, valamint az idegen-
forgalmi szezonban elköve-
tett bűncselekmények visz-
szaszorításának lehetőségé-
ről.
Az előadás több más mellett 
kitért a bűnmegelőzésre, az 
online veszélyekre, zaklatá-
sokra. Az ismertetett statisz-
tikai adatokból (2010-2017) 
kiderült, hogy Tapolcán a 
közterületeken elkövetett 
bűncselekmények száma 
csökkent a 2010 és 2012 kö-
zötti időszakhoz képest, míg 
a nyomozási eredményesség 
nőtt. A testi sértések eseté-
ben viszont éppen fordított a 
helyzet. A kiskorú veszé-
lyeztetését és a lakásbe-
töréseket bemutató diagram 
csökkenő tendenciát mutat, 
a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények esetében 
2011-ben van egy nagy ki-
ugrás, ami a következő 
években aztán lecsökkent, 
egyedül 2016-ban látható 
komolyabb emelkedés, ám 
ez sem éri el a 2011-es mér-
téket.
Fontos azonban megjegyez-
ni, hogy a statisztika nem 
mindig ad teljességgel hite-
les képet, hiszen akár a vál-
tozó jogszabályok is módo-
síthatnak ezen. Erre a fóru-
mon Rausz István rendőr al-
ezredes, a Tapolcai Rendőr-
kapitányság vezetője külön 
fel is hívta a figyelmet.   (szj)
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Hírek azonnal!

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első 
csütörtök, 14-15 óra között, 
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

mail:  fideszvpvk3@gmail.com
  fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 2.

mint nagyon fontos a pre-
venció. 
Az adósságban úszó kórhá-
zak kapcsán interpellációm-
ban kérdeztem a kormányt, 
mi lehet az oka, hogy adós-
ság terheli a szerintük „vi-
lágszínvonalú” egészség-
ügyi intézményeinket. A ta-
polcai 83 millió, az ajkai 
kórház 500 millió forint 
adósságot halmozott fel. Va-
jon azokban az intézmé-
nyekben minden rendben 
működik, ahol több millió 
forint összegben nincsenek 
kifizetve olyan számlák, 
mint például élelmezés, köz-
üzemi díjak, orvosi eszköz-
beszerzés, gyógyszerbeszer-
zés, hulladékszállítás? 
Azokban az intézmények-
ben minden rendben műkö-
dik, melyek külföldi adomá-
nyokra szorulnak? Ha egy 
meghibásodott, elavult esz-
köz cserére kényszerül, az 
új, a mindennapos működés-
hez nélkülözhetetlen esz-
közt nemzeti szalaggal adja 
át a kormánypárti ország-
gyűlési képviselő, de a kór-
házak adósságáról, ki nem 
fizetett számlákról egy szó 
sem esik, miközben milliár-
dokat költenek felesleges 
futballpályákra.
Mivel a kormány és a lakáj-
médiája egyre nagyobb in-
tenzitással hazudik az or-
szág egészségügyi, oktatási 
és szociális intézményeivel 
kapcsolatban, így én még 
nagyobb intenzitással fo-

gom látogatni ezeket az in-
tézményeket. A saját tapasz-
talataim, az ott dolgozók ál-
tal elmondottak alapján fo-
gom hitelesen tájékoztatni 
az embereket, mivel joguk 
van tudni, mi a valóság. 
Ezért országjárásba kezd-
tem és az elmúlt héten, a kör-
zetünkben található két idő-
sek otthonát látogattam 
meg. Az egyre súlyosabb 
szakemberhiány, alulfinan-
szírozottság, eszközhiány az 
intézmények működését ve-
szélyezteti nap, mint nap. 
Úgy gondolom, abból keve-
sebbet éreznek a körzetben 
élők, ha Berlinbe látogatok, 
mintha onnan eszközöket, 
bútorokat hozok az intézmé-
nyeink számára. A harmadik 
2/3 után sajnálatos, hogy az 
iskoláink, kórházaink ado-
mányokra szorulnak. Attól, 
ha a parlament falai között 
más hangzik el, sajnos ez a 
valóság.
Rengeteg tapolcai keres meg 
a lakástakarékokkal 
kapcsolatban. Mivel sok tár-
sasház - köztük az is, ame-
lyikben élek - ezekből a 
megtakarításokból tudta a 
felújításokat elvégezni, így 
nagy érvágást jelentett a 
döntés. Köztudott, egy nap 
alatt verte át a kormány a la-
kástakarékok után járó álla-
mi támogatások megszünte-
tését. Megdöbbenve hallgat-
tam Varga miniszter sajtótá-
jékoztatóját, ahol elmondta, 
sajnálja, hogy egy napot is 
hagytak, mivel ez idő alatt 
nagyon sokan kötöttek szer-
ződést. Nem állt ki egyetlen 
kormánypárti képviselő sem 
amellett, hogy ne szüntessék 
meg az a megtakarítás után 
járó támogatást. Köztük 
Fenyvesi Zoltán sem. Meg-
jegyzem, sajnálattal tapasz-
taltam azt is, hogy történe-
lem tanár létére, magát nem-
zeti identitásúnak valló em-
berként, a Nemzeti Össze-
tartozás Bizottság alelnöke-
ként pártutasításra nem sza-
vazta meg a javaslatot, hogy 
2020, a trianoni tragédia 
100. évfordulója, emlékév 
legyen Magyarországon. 
    Rig Lajos
    országggyűlési képviselő

http://www.tapolca.hu
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Nagy gond a munkaerőhiány

Ha rácsapsz a dióhéjra | Ki-
nyílik a csontkapuja | És 
cammogva előmászik | Vén 
Dióbél bácsi- | Csak a szádat | 
Tátsd ki! Valószínűleg min-
denkinek ismerősen csenge-
nek a leírt sorok, hiszen óvo-
dában, kisiskolásként biztos 
találkoztunk Csoóri Sándor 
mondókájával, amely nem 
másról, mint a dióról szól. 
Felmerülhet bennünk a kér-
dés, miért biztatunk egy 
gyermeket arra, hogy egyen 
diót? Egyáltalán, miért jó ne-
künk, ha olajos magvakat 
eszünk? Hiszen az olajokról 
általában azt mondjuk, ártal-
masak. A dió, mandula, mo-
gyoró esetében ez nem így 
van, napi szinten, kis mérték-
ben fogyasztva hozzájárul-
hatnak egészségünk megőr-
zéséhez. A mondókában sze-
replő termés magas fehérje-, 
rost-, és antioxidáns tarta-
lommal rendelkezik, továbbá 
gazdag B-vitaminban, kalci-
umban, magnéziumban, vas-
ban. Szívelégtelenséggel 
vagy magas koleszterinszint-

tel küzdőknek egyaránt aján-
lott a fogyasztása, valamint 
serkentően hat az agyműkö-
désre, így akár a tanulás is 
jobban mehet tőle. A mandu-
la hasonló értékekkel, tulaj-
donságokkal bír,  szívgyógy-
szernek és bőrápolónak is 
szokták hívni, utóbbi elne-
vezést magas E-vitamin tar-
talma miatt kapta. A mogyo-
ró szintén bővelkedik élelmi 
rostokban, ezáltal véd az el-
hízás ellen, serkenti a bél-
működést, a vastagbélrák ki-
alakulásának kockázatát 
csökkenti. Gazdag rézben, 
ami a szervezet fejlődéséhez, 
növekedéséhez elengedhe-
tetlen, továbbá jótékonyan 
hat az agyműködésre. A leírt 
termésekkel az a szeren-
csénk, hogy hazánkban meg-
találhatók, így nem kell sú-
lyos összegeket fizetnünk 
azért, hogy egészségünk vé-
delméért ilyen módon hozzá-
járuljunk. Az említetteken 
kívül érdemes még tök-, len- 
és napraforgómagot beiktat-
nunk étkezésünkbe.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaSzigetvári Réka

         újságíró

A helyi gazdaság egyre éget-
őbb munkaerő problémáira 
keresték a megoldási lehető-
ségeket a legnagyobb tapol-
cai vállalkozások részvéte-
lével, igényeik meghallga-
tásával, felmérésével egy 
minapi egyeztető fórumon.  
A város által szervezett ese-
ményen az oktatás és az ipar-
kamara képviselői segítették 
az egyeztetés folyamatát.
Térségünkben a vendéglá-
tás, az építőipar és az ipari 
termelés területén egyre 
égetőbb gond a szakképzett 
munkaerő hiánya. A problé-
ma ma már a termelés biz-
tonságát, a helyi gazdaság és 
a város jövőjét, fejlődését is 
közvetlenül érinti. Az  okok 
közismertek, jelentős mun-
kaerő-kiáramlás, verseny-
képtelenség a nyugat-euró-
pai bérekkel, alacsony szak-
munkás presztízs és tanulói 
létszámhiány, fiatalok nö-
vekvő egzisztenciális, anya-
gi elvárásai. Az eseményen a 
fiatalok szakképzésében, a 
felnőttképzésben, átképzé-
sekben rejlő további lehető-
ségekről, a munkáltatók és 
az iskola eddiginél szoro-
sabb együttműködéséről, il-
letve egy helyi munkásszál-
ló létesítésének lehetőségé-
ről, programjáról is szó 
esett. Az immár harmadik al-

kalommal összehívott, a he-
lyi gazdaság lehetőségeivel 
és problémáival foglalkozó 
fórumot Dobó Zoltán pol-
gármester nyitotta meg. Rö-
viden felvázolta az összejö-
vetel célját és előzményeit, 
majd átadta szót a rendez-
vény kiemelt előadójának 
Szabó Csabának, aki a helyi 
Széchenyi iskolát is fenn-
tartó Baptista Szeretetszol-
gálat oktatási főigazgatója. 
Többek között az oktatás te-
rületén is jelentős munkát 
végző Baptista Szeretetszol-
gálatnál jelenleg 1500 pe-
dagógus dolgozik negyven 
hazai intézményben, ame-
lyekben közel 5000 tanuló 
folytat tanulmányokat. Ti-
zennyolc intézményükkel 
vesznek részt a hazai szak-

képzésben, hagyományosan 
leginkább a vendéglátóipari, 
illetve a „csöves szakmák-
ban” képeznek ki fiatalokat. 
Szabó Csaba elmondta, az 
állam, illetve a szakállamtit-
kárság  elvárása, hogy isko-
láik a helyi igényekre kon-
centrálva alakítsák ki a kép-
zéseket, együttműködésben 
a munkáltatókkal. - Tudjuk, 
hogy a vállalkozásoknak ma 
leginkább a profiljukba vá-
gó, specializáltabb szakos 
képzésekre van szükségük. 
Ez pedig csak úgy működ-
het, ha a gyakorlati képzést 
ott tudjuk megvalósítani, 
ahol majd a végzettek mun-
kát is kapnak - fogalmazta 
meg az együttműködésben 
rejlő rugalmas lehetőségeket 
az oktatási főigazgató.      (tl)

Balról: Tornai Tamás a megyei kereskedelmi és ipar-
kamara alelnöke, Dobó Zoltán polgármester és Szabó 
Csaba oktatási főigazgató                   Fotó: Töreky László

Márton-nap az iskolában
Immár hetedik alkalom-
mal rendezte meg az in-
tézmény a Szent Márton 
köpenye néven ismert 
családi napot a közelmúlt-
ban.

A program délután szentmi-
sével vette kezdetét, melyet 
dr. Márfi Gyula érsek muta-
tott be. A templomból az is-
kola udvarára vonultak a 
gyermekek tanáraikkal és 
szüleikkel, ahol mazsorett-
bemutatót láthattak. A ját-
szóudvart és a kézműves 
foglalkozásokat a város pol-
gármestere és az iskolaigaz-
gató nyitotta meg. Dobó 
Zoltán beszédében a jóté-
konykodásra helyezte a 
hangsúlyt, azon belül is azt 
fejtette ki, a gyermekek mi-
ként tudnának ilyen módon 
Szent Márton nyomdokaiba 
lépni. Kezdésnek már az is 
jó, ha néha leteszik a játé-
kaikat, a tabletet, és segíte-
nek szüleiknek. Rohály Já-
nos az óvodák rendezvényre 
való nyitottságát emelte ki, 

ami abban mutatkozott meg, 
hogy minden eddiginél töb-
ben jelentkeztek az iskola 
rajzpályázatára. Köszönetet 
mondott azoknak, akik nél-
kül ez a rendezvény nem va-
lósulhatott volna meg, a 
Veszprémi Érsekségnek, a 
tapolcai önkormányzatnak, 
a Szent Erzsébet Óvodának, 
a szülőknek, és nem utolsó 
sorban a kollégáknak. A be-
szédek után a 2. osztályosok 
műsora, majd a rajzpályázat 
eredményhirdetése követke-
zett. Az iskola épületében 

kézműves foglalkozások 
folytak, ahol lehetőség volt 
lampiont, Márton-napi lo-
vacskát, könyvjelzőt, levél-
manót, sünis ajtódíszt ké-
szíteni a pedagógusok segít-
ségével. Az udvaron állatsi-
mogató, zsíros kenyér, süte-
mények, sült tök és alma, 
meleg tea várták a megje-
lentek apraja-nagyját. Az est 
hátralévő részében tűz-
zsonglőrök látványos műso-
ra következett, majd a prog-
ram lampionos felvonulás-
sal zárult.                           (sr)

Az iskola épületében kézműves foglalkozások folytak, 
ahol lehetőség volt lampiont, Márton-napi lovacskát, 
könyvjelzőt, levélmanót, sünis ajtódíszt készíteni a pe-
dagógusok segítségével                   Fotó: Szigetvári Réka

Terepautózás ajándékba
Többéves baráti kapcso-
lat eredményeként idén is 
terepjáró autós erdei tú-
rára vitte november 10-
én, szombaton délelőtt a 
megyei ÉFOÉSZ fogya-
tékkal élő fiataljait az érdi  
Landrover Túra Egyesület 
és országos baráti körük.

Az immár négy éve megren-
dezett eseményre a megye 
szinte minden városából ér-
keztek sérült fiatalok, hogy a 
nem mindennapi élményt 
először, vagy ismételten át-
élhessék. - A landroveresek-
kel ez már egy hosszú ideje 
ápolt gyümölcsöző baráti 
kapcsolat. Évekkel ezelőtt 
ők kerestek meg minket, 
hogy segítenének nekünk, 
mi szívesen fogadtuk őket. 

Azóta folyamatos kapcsolat-
ban állunk, amiben tudnak 
segítenek, gyakran adomá-
nyokat is kapunk tőlük. Fia-
taljaink számára az évente 
megrendezett Landrover tú-
ra már az izgatottan várt ese-
mények közé tartozik - 
mondta el lapunknak a hely-
színen Horváthné Somogyi 
Ildikó megyei ÉFOÉSZ el-
nök. Megtudtuk, idén a fia-
talok egy, a tavalyinál is 
hosszabb útvonalon és a ko-
rábbinál tucatnyival több 
Landrover tulajdonos rész-
vételével terepjárózhattak a 
lesencei, uzsai erdőségben. 
A karitatív eseményt az il-
letékes erdészet is támogat-
ta, biztosítva számukra a le-
hetőséget, az izgalmas és 
szép útvonalat.                   (tl)

Az “éfoészos”  fiatalok egy,  a tavalyinál is hosszabb 
útvonalon és a korábbinál tucatnyival több Landrover 
tulajdonos részvételével élhették át a terepautózás 
nem mindennapi élményét                                       Fotó: tl.



Az első világháború lezárására 
emlékeztek Nemesgulácson
NEMESGULÁCS - Meg-
emlékezést és rendhagyó 
történelemórát tartottak a 
faluban november 10-én.

A program a Templom-
kertben vette kezdetét, ahol 
katonadalok hangzottak el, 
egy, a háborút megjárt kato-
na leveléből olvastak fel 
részletet, az emléktáblán he-
lyeztek el koszorút, mécsest 
gyújtottak a hősökért, és fel-
hangzott a II Silenzió. Hat 
órakor a művelődési házban 
rendhagyó történelemórán 
vehettek részt az érdeklő-
dők, amit dr. Ravasz István, 
a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum alezredese tartott 
az első világháborút lezáró 
békerendszerről. Valójában 
nem csupán számokat, ada-
tokat hallhattunk, amelyeket 
iskolai keretek között is 
megtanulhatunk, hanem 
számos érdekességet is. A 
felvezetőben bemutatásra 
kerültek a háború során 
szembenálló felek, a részt 
vevő országok, valamint az 
is, mely nemzetnek, ponto-
sabban azok vezetőinek mi-

A nemesgulácsi művelődési házban rendhagyó törté-
nelemórán vehettek részt az érdeklődők, amelyet dr. 
Ravasz István, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
munkatársa tartott az első világháborút lezáró béke-
rendszerről                                           Fotó: Szigetvári Réka
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Gyerekeknek 
tartottak 
foglalkozást

lyen elképzelései voltak a 
majdani területrendezések-
ről. És bár mindannyian tud-
juk, Magyarország vesztes-
ként, megcsonkítva lépett ki 
a háborúból, de történhetett 
volna még ennél rosszabbul 
is. És ha már az érdekessé-
geket említettem, szó volt 
arról, hogy Clemenceau 
francia miniszterelnöknek 
magyar menye volt egy ide-
ig, - rossz nyelvek szerint 

azért nem kedvelte a ma-
gyarokat, mert a házasság 
hamar válással végződött-, 
hogy a Tanácsköztársaság 
alatt szesztilalmat vezettek 
be, és, hogy miként marad-
hatott Sopron magyar város. 
Az előadást olykor megsza-
kítva a korabeli hangulatot 
felidéző verseket hallhat-
tunk, többek közt József 
Attila, Tóth Árpád, Gyóni 
Géza költeményét is.        (sr)

A Tapolcai Rendőrkapitány-
ság munkatársai 2018. no-
vember 14-én délelőtt a le-
senceistvándi Lesence Völ-
gye Általános Iskolába láto-
gattak el. A foglalkozás célja 
a gyerekek biztonságos köz-
lekedésre való nevelése és a 
KRESZ szabályok elsajátí-
tásának elősegítése volt. Az 
előadás során a rendőrök a 
gyalogos- és a kerékpáros 
közlekedés szabályait is-
mertették, valamint a pasz-
szív biztonsági eszközök 
használatának fontosságára 
hívták fel a figyelmet. Be-
mutatták a leggyakrabban 
előforduló közlekedési táb-
lákat és elmondták a gyere-
keknek, melyek a közúton 
rájuk leselkedő legfőbb ve-
szélyek, valamint melyek 
azon helyes magatartási for-
mák, amelyekkel a balesetek 
megelőzhetők. A program 
második felében a gyerekek 
az iskola udvarán felállított 
mini ügyességi pályán pró-
bálhatták ki kerékpáros tu-
dásukat.
 Tapolcai Rendőrkapitányság
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45 éves az egyesület

Ünnepelt a Tapolca és környéke Honvéd Bajtársi Egye-
sület. Balról a második Nacsa Ferenc elnök         Fotó: tl.

Fennállásának 45. évfor-
dulóját ünnepelte a Tapol-
ca és környéke Honvéd 
Bajtársi Egyesület a váro-
si moziban a minap.

Az ünnepségre a Nacsa 
Ferenc elnökletével műkö-
dő tapolcai egyesület veze-
tése meghívta a Magyar 
Honvédség, illetve a Bajtár-
si Egyesületek Országos 
Szövetségének számos  kép-
viselőjét, továbbá a város 
önkormányzatának jelenlegi 
és korábbi vezetését is. Ün-
nepi nyitányként koncertet 
adott az MH Légierő Zene-
kar, amely ismert és népsze-
rű katonai indulókból ösz-
szeállított szép műsorral 
ajándékozta meg a közönsé-
get. Levélben köszöntötte az 
ünneplő egyesületet Korom 
Ferenc altábornagy, vezér-
kari főnök. Elhangzott, a he-
lyi bajtársi egyesületet az itt 
élő nyugállományú katonák 
összetartása hívta életre, az-
zal a céllal, hogy a helyőr-
ségben működő katonaszer-
vezet dolgozóinak és csa-
ládtagjainak tartalmas el-
foglaltságot nyújtsanak a 
megváltozott mindennapok-
ban. Az egyesület kaput nyi-

tott mindenkinek, akik célja-
ikat elfogadva rész vállalnak 
a szociális és kulturális te-
vékenységben, melynek so-
rán az elmúlt negyven évben 
számos eredményt mutattak 
fel. 
Nacsa Ferenc, a Tapolca és 
környéke Honvéd Bajtársi 
Egyesület elnöke, az 1973-
as klubként történő megala-
kulástól a mai napig eltelt 
időszak történéseit, a civil 
szervezet szerepét és mun-
káját foglalta össze. Beszé-
dében kiemelt figyelmet 
szentelt a mindenkori város-
vezetéssel ápolt kitűnő kap-
csolatoknak, megnevezve 
azokat az önkormányzati 
munkatársakat, helyi politi-
kusokat, polgármestereket, 
akik az elmúlt évtizedekben 
segítették az egyesületet cél-
jaik megvalósításában. Mél-
tatta a tapolcai bajtársi egye-
sületben zajló munkát és az 
eredményeket a város részé-
ről Dobó Zoltán polgármes-
ter és Rig Lajos országgyű-
lési képviselő is. Az ese-
mény díjak, kitüntetések, 
tárgyjutalmak átadásával 
folytatódott, majd az Arte-
misz Panzióban tartott ünne-
pi vacsorával zárult.          (tl)

Köszönet a dolgozóknak

Kitüntetettek és az elismerések átadói együtt a  Szoci-
ális Munka Napján a városi moziban                    Fotó: tl

Társasjáték 
klub alakult

Megyei asztalitenisz

Az alap játékoktól a stra-
tégiai játékokig, minden 
féléből válogathattak az 
érdeklődők    Fotó: Májer E.

Hirdetés

A TVSE természetjárói novem-
ber 24-én, a 15 km távú Kö-
veskál- Felső-erdő- Öreg-erdő- 
Falu-erdő- Fülöp-hegy- Révfü-
löp útvonalon túráznak. Találko-
zó a tapolcai autóbusz-pálya-
udvaron szombaton reggel 
7.45-kor, a busz 7.54-kor indul. 
Az utazási költség teljes áron a 
hazaúttal együtt 930 Ft.

Programajánló

n A tapolcai Lelki Egészség-
fejlesztési Központ ingyenes 
előadást szervez 2018. novem-
ber 30-án 17 órai kezdettel a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pontban. Az előadást dr. Hevesi 
Krisztina pszichológus tartja 
Szexualitás a XXI. században 
címmel.
n 2018. december 2-án tart-
ják a VII. Tapolcai Esküvő Kiál-
lítást a Tamási Áron Művelődési 
Központban.

Túra

November 12-e világszer-
te a Szociális Munka Nap-
ja. A szakterület tapolcai 
és Tapolca környéki dol-
gozóit az ünnep alkalmá-
ból kitüntetések átadásá-
val, műsorral, köszöntöt-
ték a városi moziban.

Hazánkban az emberek kö-
zel egyharmada küszködik 
olyan problémával, amely 
szociális kezelést, gondo-
zást igényel. A szociális dol-
gozók nap, mint nap példát 
mutatnak empátiából, em-
berségből, önzetlenségből- 
hangzott el a rendezvény 
nyitó gondolatai között.
Rig Lajos országgyűlési 
képviselő köszöntőjében ar-
ról beszélt, hogy a szférában 
tevékenykedők anyagi és 
társadalmi elismerése ala-
csony szintű, ezért képvise-
lőként azért dolgozik, hogy 
ez ne így legyen. - Amikor 
mi felkelünk, ti már dolgoz-
tok. Azokon segítetek, akik-
nek már nincs kihez fordul-
niuk. Fel sem tudjuk fogni, 
hogy milyen ez a munka, 
mekkora szellemi és fizikai 
megterheléssel jár. A fizeté-
sek jelentős része azonban a 
százezer forintot sem éri el. 
Tíz éve ígéri a kormányzat a 
szociális életpályamodellt, 
amely kiszámítható jövőt je-
lenthetne - hangsúlyozta Rig 
Lajos, aki, mint azt elmond-
ta, parlamenti, bizottsági 
munkájával és németországi 
eszközbeszerzésekkel egya-
ránt segíteni kívánja a szak-
mát és helyi dolgozóit. Dobó 
Zoltán polgármester a szoci-
ális munkások bátorságát 
méltatta beszédében. Hang-
súlyozta, az elesetteknek tá-
maszt nyújtó emberek, a mai 
kor legbátrabb emberei. A 
köszöntőt követően,  Dobó 
Zoltán a Tapolcai Szociális 
Alapszolgáltatási Intézmé-
nyi Társulás Elnöke és Sikos 
Rita a Szociális és Egészég-
ügyi Alapellátási Intézet 
igazgatója szakmai kitünte-

tést adott át Segesdi Anett-
nek, a Ringató Bölcsödében 
végzett kiemelkedő munká-
jáért, Rausch Péter György-
nének kiemelkedő szociális 
munkájáért, továbbá Né-
methné Nagy Katalinnak a 
szociális étkeztetésben vég-
zett kiemelkedő munkájáért.  
Az átadók mellé csatlakozó 
Magvas Zoltán, a Hajlékta-
lan Személyek Átmeneti 
Szállása és nappali Mele-
gedő vezető szociális- és 
mentálhigiénés munkatársa, 
a szálló dolgozójának,  Pil-
ter Balázsnak magas szintű 
szakmai munkáját és elhiva-
tottságát ismerte el kitünte-
téssel. Bolla-Danics Ildikó 
vezető gondozó, Tibola 
Emőkének és Bicsérdi Krisz-
tinának az idősellátás, a házi 
gondozás területén végzett 
munkájáért adott át kitünte-
téseket.  Segesdi Anett böl-
csődevezető, a Ringató böl-
csődében végzett kiemelke-
dő munkájáért tüntette ki 
Tóthné Körmendi Gabriel-
lát. A Megbecsülés Idősek 
Otthona részéről Nagy Judit 
vezető, a szociális intéz-
mény két dolgozójának, 
Patkó Annának és Molnár 
Líviának adott át elismerést. 
A Balaton-felvidéki Szociá-
lis, Gyermekjóléti és Házi-
orvosi Ügyeleti Szolgálat el-
ismerésében Sümegi Kriszti-
na, Kulcsár Gyuláné, Nagy 
Lajosné és Szijártóné Sikli 
Hajnalka részesült. Ők Tóth 
Csabától, a Tapolca Környé-
ki Önkormányzati Társulás 
elnökétől vehették át a ki-
tüntetéseiket. A Tábita Alap-
szolgáltatási Központ Ta-
polcai Telephelyének veze-
tője, Labovszky Tamara, Ko-
rándi Józsefné idősellátás 
területén végzett magas 
szintű szakmai munkájáért 
adott át kitüntetést.
Végül a zeneiskola két ütős 
tanára Tóth Péter és Fazekas 
Ádám adott műsort, amit a 
Momentán Színházi Társu-
lat előadása követett.         (tl)

Új klub alakult a város-
ban. A Társasjáték klub  
nagy érdeklődés mellett 
tartotta meg első foglalko-
zását a Tamási Áron Mű-
velődési Központban.

Az első alkalommal szép 
számú érdeklődő fordult 
meg a találkozón, mindemel-
lett a szomszédos, keszthe-
lyi klubból is érkeztek. A 
klubvezetők, Debreceni Má-
ria és Mark Johnson több 
bőröndnyi társasjátékkal ér-
keztek, melyek közül min-
den korosztály megtalálta a 
neki legmegfelelőbbet.
Akadt olyan érdeklődő, aki 
maga is elhozta kedvenc já-
tékát kipróbálásra. Ingyene-
sen becsatlakozhat a továb-
biakban is bárki, bármennyi 
időre péntekenként 14.00 és 
20.00 óra között.             (me)

A Fogyatékkal Élők Veszp-
rém Megyei Sport Egyesü-
lete november 10-én, Várpa-
lotán rendezte meg a megyei 
asztalitenisz diákolimpia 
versenyt a megyében élő, 
tanulásban akadályozott és 
értelmileg akadályozott diá-
kok részére 3 korcsoport-
ban, fiú és leány kategóriá-
ban.  A Szász Márton Általá-
nos Iskola 3 tanulója vett 
részt a versenyen.  A tét nagy 
volt mindenki számára, mi-
vel az első 2 helyezett to-
vábbjutó az országos diáko-
limpiára. A tanulók minden 
mérkőzésükön koncentrál-
tan és sportszerűen játszot-
tak. Sárközi Renátó képvi-
selheti az iskolánkat Buda-
pesten, az országos verse-
nyen. Eredmények: Tanak 
(Tanulásban akadályozott) 
IV. korcsoport: Orsós Fe-
renc  III. helyezés. V-VI. 
korcsoport Sárközi Renátó  
II. helyezés. Tóth Krisztián    
III. helyezés.
                        Kiss Katalin



     2018. NOVEMBER 23.SZOLGÁLTATÁS6 - TAPOLCAI ÚJSÁG

’Káposzta-karnevál” a  óvodában

Óvodai nevelésük egyik leg-
fontosabb pillére a gyermekek 
harmonikus fejlődésének elő-
segítése, az egészséges életmód 
szokásainak megismertetése és 
megalapozása, a mentálhigié-
nés, szociális és testi nevelés 
eszközeivel. Egészségnevelé-
sük fő feladata a gyermekek 
egészségben való megtartása, 
szervezetük edzése, egészség-
kultúrájuk színvonalának eme-
lése. Igyekeznek a minden-
napokban is nagy hangsúlyt 
fektetni a gyermekek étkezte-
tésére, a mindennapi nyers 
zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tásra, a mozgás megkedvelteté-
sére játékos formában. Ennek 
érdekében szervezik havi rend-
szerességgel egészségnapjaikat 
is, mindig az adott időszaknak 
megfelelő tematikában.
Erről  Vargáné Csóri Márta 

tagintézmény-vezető tájékoz-
tatta lapunkat. Mint megtudtuk,  
így került sor az elmúlt héten a 
„Káposzta-karnevál” lebonyo-
lítására, melynek keretében két 
napon keresztül az őszi zöld-
ségfélékkel foglalatoskodtak. 
Az óvónők szervezésében, ak-
tív szülői közreműködéssel kö-
zösen sütöttek-főztek csütör-
tökön délelőtt. Készült sütőtö-
kös sütemény, tócsi, káposzta - 
céklasaláta, más egészséges fi-
nomságok és természetesen 
nyersen is kóstolhattak a gyer-
mekek őszi zöldségeket. Me-
sék, versek, gyermekdalok, já-
tékok keretében tudatosították 
a zöldségfogyasztás fontossá-
gát. A délután folyamán kéz-
műves tevékenységekkel is szí-
nesítették a napot. Óvónői, szü-
lői segítséggel lámpások, zöld-
ségbábok és más dekoratív dí-

szeket barkácsolhattak a kicsi-
nyek. Pénteken délelőtt a prog-
ram zárásaként rendezték meg 
a „Káposzta-kupát”. Mindhá-
rom csoport zenés tornával be-
melegített, utána pedig sor- és 
ügyességi versenyeken keresz-
tül (káposzta-gurítás, cipelés, 
stb.) mérhették össze erejüket, 
ügyességüket, fürgeségüket a 
gyermekek az udvaron. A vi-
dám hangulatú mozgásos játé-
kok után mindenki boldogan 
vehette át a győzelemért járó 
jutalmat.
A Hársfa tagintézményben a 
mozgás- egészséges életmódra 
nevelésnek kiemelt, alapozó 
szerepe van, hiszen azt vallják, 
hogy a gyermekek egész életére 
kihatnak a 3-7 éves korban 
szerzett egészségtudatos isme-
retek, tapasztalatok – hangsú-
lyozta Vargáné Csóri Márta.

z elmúlt hét a Bárdos-Anapok jegyében telt a Ta-
polcai Bárdos Lajos Általános 
Iskola Székhelyintézményé-
ben. Hagyományosan idén is 
rendeztek tanulmányi- és sport-
versenyeket, hirdettek versíró 
és képzőművészeti pályázatot, 
makettkészítő versenyt.
A Bárdos-napok záróünnepsé-
gét pénteken tartották az iskolá-
ban, ahol Almási Dániel 8. z 
osztályos tanuló,  a versíró pá-
lyázatra írt versét szavalta el, 
majd Gál Attila intézményve-
zető-helyettes köszöntötte a 
megjelent vendégeinket és ér-
tékelte a hét eseményeit. A be-
széd után az osztályok képvi-
selői virágot helyeztek el a Bár-
dos emléktábla előtti vázában, 
majd kihirdették a versenyek 
eredményeit.
Népdaléneklési verseny, alsó 
tagozat: 1. Kovács Lili, Szabó 
Anna, Szabó Krisztina (3. z 
Bárdos - Felk: Sellyei-Cseh 
Ágnes). 2. Móricz Virág Liza, 
Horváth Zsófia Judit, Hidasi 
Eszter (2. o. Nagyboldogasz-
szony - Felk: Molnárné Albert 
Bernadett). 3. Albrecht Liza, 
Piller Zsombor, Szollár Eszter 
(4. b Kazinczy - Felk: Németh 
Gabriella). Különdíj: Hamu-
lecz Csenge, Kovács Kitti, Pin-
tér Zoltán Dániel (3. t Ramas-
setter - Felk: Szimeszter Katalin).
Népdaléneklési verseny, felső 

A „Káposzta-karnevál” egyik vidám pillanata a Hársfa tagintézményben                 Fotó: szj.

Befejeződtek a Bárdos-napokMoziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
November 22 - 28. 
csütörtök – szerda

22 – 28. csütörtök – szerda 
16:00 3D 1400,-Ft

A DIÓTÖRŐ és a négy 
birodalom  

Színes, szinkronizált 
amerikai  

családifantasy/kaland film 
Hossz: 99 perc

...
22 – 25. csütörtök – vasárnap 

18:00 1200,-Ft
CINEMA PARADISO 

(1988)                                                                                       
Színes, feliratos olasz film

Hossz: 123 perc
...

26 – 28. hétfő – szerda 18:00 
1200,-Ft
Egy nap                                                                                                           

Színes, magyar dráma
Hossz: 99 perc 

  ...
22 – 28. csütörtök – szerda 

20:00 1200,-Ft
Ami nem öl meg  

Színes, szinkronizált 
amerikai-svéd-angol-kanadai 

krimi/thriller   

tagozat: 1. Antal Vivien 8. o 
(Tatay - Felk: Krisztin N. 
Lászlóné), Hegedűs László 
Boldizsár 8. o (Ramassetter - 
Felk: Bókonné Nyerges 
Sarolta) 2. Samu Bíborka 
Márta 6. o (Tatay - Felk: 
Krisztin N. Lászlóné). 3. 
Zavaczky Alíz 8. z. Különdíj: 
Nagy Liliána és Szabo Daisie  
6. o., Hoffer Izabella Barbara 
5. o. (Tatay - Felk: Krisztin N. 
Lászlóné).
A képzőművészeti pályázat 
eredményei (1-2. osztály):
1. Kozma-Bognár Cintia 2.a 
„Őszi erdő” - TBLÁI Bárdos 
Székhelyintézmény (Vizeli 
Csilla). 2. Tóth Amira 1.o. „Ki-
rándulás színei” - Keresztury 
Dezső Ált. Isk. és Szakközép-
iskola, Nemesgulács (Molnár 
Annamária). 3. Szabó Vivien 
1.z „Őszi Hajnal” - TBLÁI 
Bárdos Székhelyintézmény 
(Szijártóné Lovász Gabriella)
3-4. osztály: 1. Forintos Lili 
3.o. „A kis ház” - Tatay Sándor 
Ált. isk., Badacsonytomaj. 2. 
Kutasy Lúcia Manuelle 4.o.  
„Esti fények” - Szigligeti Álta-
lános Iskola (Császár László-
né) 3. Szabó Hanna 3.z „A 
medve aludni készül” - TBLÁI 
Bárdos Székhelyintézmény 
(Virágh Annamária). Különdíj: 
Szabó Zselyke 1.o. „Napocska 
és barátai” -  SZÍN-VONAL 
Művészeti Iskola, Monostora-

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Az őszinte köszönet hangja
Köszönöm! De ez a szó itt most 
kevés.
Kórházban voltam három hé-
tig. Idős asszony vagyok. Hir-
telen mentő kellett.  Az a három 
ember gyors segítsége jelenléte 
már erőt adott. A kórházba érve 
egy emberként küzdöttek az 
életemért, mindenki tette a dol-
gát és én azt éreztem, hogy még 
fontos vagyok, akkor is ha öreg 
vagyok. Biztonságot éreztem 
és törődést, megkönnyebbülést 
és még tiszteletet. Azért írom 
ezt le, hogy ne csak a rosszat 
mondjuk el és állandóan ne elé-
gedetlenkedjünk és kritizál-

junk. Mert van nekünk Tapol-
cán egy kórházunk a belgyó-
gyászat, ahol minden a betegért 
van. Itt igazi kedves nővérek 
dolgoznak! Elhivatott, kedves 
szavú, megnyugtató a jelenlé-
tük. Az étel kielégítő, bőséges 
és változatos. A tisztaság szin-
tén nagyon rendben van! Az 
ágyak tiszták, az ágyneműt cse-
rélik. A kórházat vezető fő-
orvos és doktornő mindennapi 
munkája és elhívatottsága pél-
daértékű.
Tisztelettel, köszönettel és jó 
egészséget kívánva.
         Piskor Lajosné, Tapolca

Heti haiku: Repülés

Madár tollából
készült szárnyam felveszem,

messzire szállok.

Herczeg-Vecsei Katalin

A Bárdos-napok záróünnepségén a felsősök kórusa énekelt 
Király Lajos vezénylete mellett                                    Fotó: szj.

páti (Göllöntné Kiss Annamária).
5-6. osztály: 1. László Lilla 6.z 
„Szivárvány az űrben”- TBLÁI 
Bárdos Székhelyintézmény 
(Bruckner Zsuzsanna). 2. Ko-
vács Kincső  5.z „Tánc-tánc-
tánc” - TBLÁI Bárdos Szék-
helyintézmény (Bruckner Zsu-
zsanna). 3. Pfluger Nóra 6.o.  
„Virágeső” TBLÁI Batsányi 
Tagintézmény  (Bruckner Zs.)
7-8. osztály: 1. Idrányi Panna 
Léna 8.o. „Ébredés”  - Szigli-
geti Általános Iskola (Szájer 
Béla). 2. Mihályfi Viktória 8.o. 
„Hajnalfény” - Lesence Völgye 
Ált. Isk., Lesencetomaj. 3. Né-
meth Kata 8.o. „Táncos a fény-
ben” - TBLÁI Batsányi Tagin-
tézmény   (Bruckner Zsuzsan-
na). Különdíj:  Mészáros Márk 
Péter 6.o. „Alkony”  Szigligeti 
Általános Iskola (Szájer Béla).
Matematika alapműveleti ver-
seny (2. o.): 1. Kondor Balázs 
(Kazinczy - Görcsi Ilona). 2. 
Lasancz Gergő (Bárdos - Ma-
gyar Ferencné). 3. Egyed Ro-

land (Kazinczy - Görcsi Ilona)
Olvasási verseny (4. o.):
1. Horváth Regina (Kazinczy - 
Ányosiné Varga Ildikó). 2. Bog-
dán Imre (Bárdos - Dr. Sipos 
Ferencné). 3. Kovács Júlia (Sü-
meg - Lovró Krisztina), Szollár 
Eszter (Kazinczy - Hanczvik-
kelné Pete Anita).
Angol kiejtési nyelvi verseny 
(5-6. évf.): 1. Várkonyi Emőke 
(Tatay - Bíró Eszter), Szigeti 
Barnabás (Nagyboldogasz-
szony - Zétényi Anna). 2. Kál-
noky Milán (Kamler Katalin).
Angol kiejtési nyelvi verseny 
(7-8. évf.): 1. Illés Hector (Ta-
tay - Bíró Eszter). 2. Sterk-Raj-
zó Réka (Tatay - Bíró Eszter). 3. 
Horváth Ádám (Bárdos - Né-
meth-Vigh Erika).
Versíró pályázat:
1. Almási Dániel 8. o. (Bárdos) 
2. Török Jázmin 8. o. (Tatay). 3. 
Bognár-Vida Borbála 8. o. (Bár-
dos). Különdíj: Konczek Lina 
Melodi 4. o. (Batsányi), La-
sancz Panna 6. z (Bárdos). (szj)

Hirdetés

Antal Imréné



Egyre többen látogatják a létesítményt
SPORTTELEP - A Városi 
Sport - és Szabadidő 
Centrum központi helyet 
foglal el a város és kör-
nyékének életében. A lé-
tesítmény fennállásának 
közel ötven éve alatt fo-
lyamatosan bővültek szol-
gáltatásai, napjaikban pe-
dig igen széles a palettája 
az ott űzhető sportoknak. 

Minderről, illetve a létesít-
mény további fejlesztéseiről 
Rédli Károly, az üzemeletető 
Tapolca Kft. ügyvezetője tá-
jékoztatta lapunkat.
A hétköznapi nevén csak 
sporttelepként emlegetett lé-
tesítmény a város nyugati te-
rületén, nagyjából kilenc-
hektáros területen helyez-
kedik el. Az egykori Bauxit 
pálya futball vonalát mára 
sokrétű szolgáltatásokkal 
bővítették ki, melyre igény 
is van a lakosság körében. 
Az amatőr - és versenyspor-
tok mellett egyre szélesebb 
körű a hobbi- és a szabad-
idősportok jelenléte is. A 
szolgáltatások folyamatosan 
bővültek a kezdetek óta. Je-
lenleg három hitelesített 
(füves center és edző, illetve 
salakos pálya), valamint egy 
füves edző labdarúgó pálya, 

egy betonos extrém sport-
pálya, négy salakos, illetve 
kettő betonos teniszpálya, 
kettő strandröplabda pálya, 
szabadtéri kondipark, illetve 
salakos futópálya várja a ki-
látogatókat. Legtöbbje vil-
lanyvilágítással felszerelt, 
így egész évben, minden 
napszakban használható. A 
pályák mellett a létesítmény 
egyéb területeit is használ-
ják, főleg nyáron, szabadtéri 
csoportos edzésekre, példá-

ul jógára, gyógytornára, kör 
és személyi edzésre, vala-
mint a szintén új keletű ku-
tyás foglalkozásokra is. A 
szomszédos területen kiala-
kított extrém dirt-pálya lét-
rejötte is az elmúlt évekre te-
hető. 
Az öltőző épület emeleti ré-
szének funkciója is átala-
kult, ugyanis tavaly óta a 
mozgás jegyében több külső 
partner bérel termet, a legna-
gyobb helyiséget pedig a jiu 

jitsu szakosztály használja.  
A létesítmény nemcsak a 
hétköznapokban, illetve hét-
végente a bajnokságok for-
dulóira várja az érdeklődő-
ket, hanem nagyobb sport-
eseményeknek is otthont ad 
évről évre. Dr. Papp Pál és 
Csermák József, a város 
sportéletének kiemelkedő 
alakjainak emléke előtt tisz-
teleg a nevükkel jelzett ka-
lapácsvető verseny. Egyre 
népszerűbbek az újabb ren-

Jótékony 
célú futás 
ötödszörre

Mindhárom öltözőt felújít-
ják a Tapolcai Báros Lajos 
Általános Iskola Batsányi 
János Magyar – Angol Két 
Tanítási Nyelvű Tagintéz-
ményében. Szeretnék 
még idén átadni.

Dobó Zoltán polgármester 
lapunknak elmondta, a lány, 
a fiú, illetve a tanári öltöző is 
új külsőt kap, melyeket még 
szeretnének idén átadni. A 
felújított helyiségeknek 
nemcsak a tagintézmény di-
ákjai örülhetnek majd, ha-
nem a lakosság is, hiszen ta-
nítás után többek között 
sportegyesületek is igénybe 
veszik azokat, a tornaterem-
mel együtt. Megtudtuk, a 
munkálatok jó ütemben, az 
előzetes megállapodások-
nak megfelelően haladnak. 
A teljes festésen kívül a vi-
zesblokkok is megújulnak. A 
Magyar Kézilabda Szövet-
ség által kiírt pályázatot, a 
Tapolca Városi Sportegye-
sülettel karöltve, annak kézi-
labda szakosztálya kapcsán 

sikerült benyújtani és meg-
nyerni. Az önkormányzat 
mindehhez 30%-os önerőt 
biztosított.
A mostani munkálatok re-
mekül kiegészítik a korábbi, 
a TAO pályázatoknak kö-
szönhető tornatermi felújí-
tást, azaz a parkettázást, vi-
lágításkorszerűsítés, továb-
bá az önkormányzat és a szü-
lői munkaközösség hozzájá-
rulásával a tornaterem egé-
szének, a bordásfalak, a vé-
dő falécek, illetve a kézilab-
dakapuk festését, illetve 
azok új hálóval történő fel-
szerelését.                        (me)

Dupla kosár győzelem
Hétvégén, haza pályán, 
két nagy arányú győztes 
meccsen bravúrozott a 
Tapolca VSE kosárlabda 
szakosztály U14-es fiú 
csapata.

A Nemzeti Fiú Serdülő Baj-
nokság hétvégi fordulóján a 
Kazinczy Ferenc Tagintéz-
ményben látta vendégül a 
Tapolcai Tigrisek a Pápai 
KC, illetve a Veszprémi 
UKE/B együttesét. Előbbi 
mérkőzés 93:62, míg utóbbi 
83:39 arányú győzelmet ho-
zott a hazaiaknak. Molnár 

Lajos szakosztályvezetőtől 
megtudtuk, a helyi csapatot 
az egyesület oszlopos tagjai 
alkotják. Legtöbbjük már el-
ső osztályban kezdte a ko-
sárlabdát. A fiúk 2005/2006-
os születésűek, közülük leg-
többen a fiatalabbak táborát 
erősítik, mégis nagyon jó 
teljesítményt tudnak felmu-
tatni a náluk idősebb me-
zőnyben is. Jövőre lesznek 
korukat tekintve az U14-es 
korcsoport élén, így akkor 
várhatóak tőlük igazán az 
országos szintű eredmények. 
Edzőjük Csikós Tibor.   (me)

A Tapolcai Honvéd SE – Ta-
polcai Trappolók ötödik al-
kalommal szervez jótékony-
sági futást, azzal a céllal, 
hogy szebbé tegyék mások 
karácsonyát.
December 2-án, vasárnap 10 
órától a Malom-tó partjára 
várják azokat, akik segíteni 
szeretnének embertársai-
kon. A program gyermekfu-
tammal indul, a felnőtt, 1200 
méteres távból pedig min-
denki annyit teljesít, ameny-
nyit szeretne. Az adomá-
nyok leadásának nem felté-
tele a futás. Készpénz kivé-
telével bármilyen felajánlást 
elfogadnak, melyet idén is 
az „Én – Kép – Tér" Szociá-
lis és Mentálhigiénés Alapít-
ványon keresztül ajánlanak 
fel a rászorulónak. Előneve-
zés a focike57@gmail.com 
email címen november 25-
ig, ezután csak a helyszínen. 
További információk a szer-
vezők közösségi oldalán.

Felújítják az öltözőket

dezésű street workout ver-
senyek, illetve a görkorcso-
lyás és kerékpáros extrém-
sport megmérettetések is. A 
labdarúgás még mindig köz-
ponti helyet foglal el a sport-
telep életében, így fontos 
megemlíteni az ehhez kap-
csolódó Bozsik tornákat és 
fesztiválokat. Idén új igény 
merült fel, melyet sikerült 
megvalósítani. A Hungária 
Kupa tájfutó verseny részt-
vevőinek ideiglenes jelleg-
gel kempinget állítottak fel.
A hetvenes évek elején épült 
létesítmény több része is 
megérett a felújításra. Fo-
lyamatosak a fejlesztések, 
több tervben is van még. A 
labdarúgókhoz kapcsolódó-
an a TAO biztosította lehető-
ségeket kihasználva a cen-
terpálya talajcseréje, illetve 
az épület korszerűsítése a 
következő cél - az előkészü-
letek már megkezdődtek. 
Ezen kívül a létesítmény 
több pontjának korszerűsíté-
se is a tervek között szerepel. 
Az ügyvezető azt is hozzá-
tette, kollégáival, akik a mű-
ködtetésben részt vesznek, 
igyekeznek komfortos kör-
nyezetet, esztétikus állapo-
tokat biztosítania a haszná-
lóknak.                          (me)
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Folyamatosan bővül a használói kör. A Tapolcai Sportakadémia SE atlétái is a 
sporttelepen tartják edzéseiket tavasztól őszig                                         Fotó: Májer Edit

A Batsányi Tagintézmény-
ben a tervezett ütemben 
halad az öltöző felújítás                    
                                 Fotó: me.

Tapolca (fehérben) mindkét mérkőzésből győztesként 
került ki                                                      Fotó: Májer Edit



Egészség és a mozgás 
Az egészségé és a moz-
gásé volt a főszerep múlt 
hétvégén, a huszonhato-
dik alkalommal megren-
dezett Egészség – és Ae-
robiknapon a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nokban. A sztárvendég Si-
mon Szimonetta volt, aki 
saját edzését hozta el a 
tapolcaiaknak.

Reggeltől estig mozoghat-
tak azok, akik kilátogattak 
szombaton a csarnokba. A 
küzdőtéren a hordozós kan-
gatraining a szülőket és kis-
babáikat várta közös test-
mozgásra, ezen kívül ovis 
jóga, world jumping, high- 
intensity interval training és 
spinning edzés közül válo-
gathattak a sportolni vá-
gyók. A Spinning Club Ta-
polca tagtoborzót is hirde-
tett, majd visszatérve edző-
termükbe, egészen estig tar-
tott a kerékpározás. A helyi 
Egészségfejlesztési Iroda 
jóvoltából a résztvevők ki-
próbálhatták a jógát és a 
zumbát is. Az iroda általános 
testsúly – és vérnyomásmé-
réssel, illetve egészséges 
életmód tanácsadással is 
várta az érdeklődőket. Nap-

közben zsonglőr show és 
mediball bemutató, illetve a 
Basic Táncstúdió műsora 
szórakoztatta a közönséget, 
a gyerekeknek pedig játszó-
sarkot állítottak fel. A kister-
mekben a mozgáson kívül 
mással is megismerkedhet-
tek a látogatók. A helyi Lelki 
Egészségfejlesztési Központ 
több témában várta előadá-
saira az érdeklődőket, őket 
pedig a tiszta terápiás minő-
ségű illóolajokról szóló be-
mutató követte. Access Bars 
energetikai kezelést, finn 
szaunát, valamint frissítő re-
laxáló, illetve svéd masszást 
is választhattak a feltöltődni 
vágyók.

Az előtérben kiállítók és vá-
sár, továbbá szellemi csont-
kovács fogadta a látogató-
kat. A Tapolca TV gasztro 
műsorának háziasszonya, 
Szarka Zsófi egészséges 
édességet készített az érdek-
lődőkkel. Az ingyenes vér-
cukor és koleszterinszint 
mérésen huszonhatan, a Ma-
gyar Vöröskereszt közremű-
ködésével a véradáson pedig 
tizennyolcan vettek részt.
A nap záró programja a 
2017-es év legjobb új női 
oktatójának, Simon Szimo-
nettának Booth Training ed-
zése volt. Szimonetta el-
mondta, kisgyerekkorától 
kezdve jelen van a sport az 

életében, de a fitness világa 
az, amiben igazán otthon ér-
zi magát. Ezen belül sok te-
rülethez kapcsolódóan van 
végzettsége, sőt a fitness 
versenyzést is kipróbálta 
már - számos nemzetközi és 
magyar bajnokságot zárt do-
bogón. Tizenkét éve tart cso-
portos edzéseket, nagyon 
keményen dolgozott azért, 
hogy a tavalyi évben övé le-
gyen a legjobbnak járó díj. 
Saját edzése, a Booth Trai-
ning nagyon aktív mozgás-
forma, amelyben könnyített 
és nehezített intervall blok-
kok váltakoznak, az egy órás 
foglalkozások végére pedig 
mindenki felpörög.        (me) 

2018.11.09.
Hessz András
és Tóth Krisztina
2018.11.10.
Czigler Viktor 
és Honti Enikő
2018.10.10.
Sáfár Erna és
Illés Zoltán

Piacmustrán az óvodások
A tapolcai piaccsarnok 
meglátogatása az utóbbi 
hetekben rendszeres 
programot jelentett a vá-
ros óvodásai számára.

Az úgynevezett „zöldség-
nap” legutóbb húsz kertvá-
rosi ovis életébe hozott új él-
ményeket és nem melléke-
sen hasznos ismereteket is. 
A csoportot az elmúlt hét 
pénteki piacnapjának dél-
előttjén Róth László piac-
felügyelő fogadta, aki a he-
lyi árusokhoz vezette a ki-
csiket és kísérőiket. A gye-
rekek megismerkedhettek a 

különböző zöldségekkel, 
gyümölcsökkel, de néhány 
árus szponzorációjának kö-
szönhetően, meg is kóstol-
hatták azokat. A piacfelü-
gyelő lapunknak elmondta, 
az óvodások számára igye-
keznek élményszerűvé tenni 
a csarnokban töltött perce-
ket. Hogy ez így legyen, ah-
hoz az óvó nénik, de maguk 
az árusok is hozzájárulnak. 
Buzás Lajosnál egy-egy al-
ma, vagy éppen mandarin 
mindig jut az apróságoknak, 
Nóvé János pedig ezúttal sa-
vanyú káposzta kóstolóval 
lepte meg az ovisokat.      (tl) 
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Simon Szimonetta alaposan megizzasztotta az edzésére érkezőket         Fotó: Májer E.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Sárgarépa: 190 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 220 Ft/kg
Fejeskáposzta: 220 Ft/kg
Paprika: 330-580 Ft/kg
Paradicsom: 480-680 Ft/kg
Uborka: 540 Ft/kg
Cékla: 280 Ft/kg
Méz: 1500-2200 Ft/kg
Alma: 220 Ft/kg
Körte: 390 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 249 Ft/kg
Mandarin: 249 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 299 Ft/kg
Gesztenye: 2500 Ft/kg

Heti SÜTI

Mézes krémes

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 5 dkg 
vaj vagy zsír, 10 dkg porcukor, 2 
egész tojás, 1 evőkanál méz, 1 ká-
véskanál szódabikarbóna, kevés tej
A krémhez: ½ liter tej, 4 evőkanál 
liszt, 25 dkg margarin, 20 dkg por-
cukor, 3 dkg kakaó, 1 csomag vaní-
liás cukor
Bevonat: 10 dkg étcsokoládé + 1 
evőkanál olaj
Elkészítés: A hozzávalókat össze-
gyúrjuk, három részre osztjuk, vé-
konyra nyújtjuk és lisztezett tepsi 
hátán a lapokat megsütjük.  A lisz-
tet kevés hideg tejjel simára kever-
jük, hozzáadjuk a többi tejet, állan-
dó keverés mellett felforraljuk, né-
hány percig főzzük, majd lehűtjük. 
A krémhez a porcukrot egy csomag 
margarinnal habosra keverjük, 
hozzáadjuk a kihűlt pépet és to-
vább keverjük. Utána két részre 
osztjuk, egyikbe 2 evőkanál kaka-
ót, másikba egy csomag vaníliás 
cukrot keverünk, és a krémet a la-
pok közé kenjük. Tetejét 3-4 órára, 
vagy akár egy éjszakára lenyomat-
juk. Ezután tesszük rá a csoki be-
vonatot. Ehhez a csokit gőz felett 
felolvasztjuk, majd az olajjal elke-
verjük. Száradás után hosszúkás 
szeletekre vágjuk.
 Dobosné Szabó Márta
 Székesfehérvár

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

A diótörő és a négy biro-
dalom - Mi sem jelezhetné 
jobban a karácsony köze-
ledtét, mint amikor a mozi-
vászonon is megjelennek 
az ünnepi témájú filmek! 
Idén az első ilyen a klasz-
szikus Diótörő történetet 
feldolgozó családi film: A 
diótörő és a négy biroda-
lom. A történet különleges-
sége, hogy négy birodal-
mon keresztül keresi Clara 
az édesanyja által 
ráhagyott ajándék kulcsát: 
de a birodalomban élők 
tudják, hogy Clara az egye-
düli, aki képes legyőzni a 
negyedik birodalomban 
rejlő sötétséget. A filmet a 
tapolcai moziban novem-
ber 28-ig láthatják az ér-
deklődők.                  (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Nóvé Jánosnál a csípős paprikát nem, de a vitamindús  
savanyú káposztát  megkóstolták a kicsik           Fotó: tl.

Dömötör Anna
Kilátás

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el e-   
-mailban elektronikus címünkre!
 tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs 
különösebb feltétel, csak annyi, 
hogy Tapolca szépsége köszönjön 
vissza róla. Egy címről csak egy 
képet küldjenek, rövid címmel, a 
szerző nevével ellátva. A legjobba-
kat hétről hétre közöljük. 

Az én városom...
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