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Parádés felvonulás 
Mintegy kétszáz Harley-Davidson dübörgött végig Tapolcán
Aki szombaton kilátoga-
tott a Fő térre, az meg-
tapasztalhatta, hogy mi-
ként nyitja meg a motoros 
szezont több, mint két-
száz hazai és külföldi Har-
ley- Davidson tulajdonos. 
Tapolca első ízben adott 
otthont a Free Chapter 1st 
Budapest Hungary Har-
ley-Davidson Parádénak 
és Felvonulásnak.

A motorosok már pénteken 
megérkeztek a városba és el-
foglalták szállásaikat a Peli-
on szállodában, ahol megtar-
tották idei szezonnyitó parti-
jukat. A négycsillagos ta-
polcai  hoteltől  indult   más-

nap valamivel 10 óra előtt a 
felvonulás, amelynek látvá-
nyos mozzanatait sok száz 

érdeklődő kísérte figyelem-
mel. Az amerikai motorcso-
dák, vezetőik, utasaik töme-
ges jelenléte, a Harley- Da-
vidson motorkerékpárok jel-
legzetes dübörgő hangja és 
látványa mindenkit megba-
bonázott. A Fő térre bevonu-
ló, majd egy órára letábo-
rozó harleyseket a város pol-

gármestere köszöntötte. 
Dobó Zoltán kiemelte, nagy 
megtiszteltetés Tapolcának 
hogy az Európa számos or-
szágából érkezett motoroso-
kat ezúttal Tapolca láthatja 
vendégül. - Tapolca egy Free 
Chapter barát település lett-
fogalmazott mosolyogva. A 
Free Chapter Budapest Hun-

gary motoros felvonulói 
egyházi figyelmet is kaptak, 
Szakács Péter plébános egy-
részről az elhunyt motoros 
testvérekért mondott imát, 
majd utána, nagy sikert arat-
va, személyes gondolatait is 
megosztotta a közel három-
száz külföldi és hazai ven-
déggel.                              (tl)

Újabb remek koncert

A hegy és a bor ünnepe

Jótékony célú hangversenyt 
adott szombaton a Tapolcai 
Kamarakórus és a Járdányi 
Pál Zeneiskola a Nagybol-
dogasszony római katolikus 
templomban, az orgona fel-
újításáért. Amint arról ko-
rábban írtunk, virágvasárna-
pon is rendeztek már kon-

certet hasonló céllal, hiszen 
a hangszer mielőbbi felújí-
tása egyre sürgetőbbé válik. 
A mostani alkalommal is sok 
zeneszerető látogatott el a 
templomba, érdeklődéssel, 
értő füllel, segítő szándék-
kal. (Folyt. a 2. oldalon „Ifjú 
tehetségek...” címmel)   (szj)

Huszonhetedik alkalom-
mal rendezték meg a 
Szent György-hegyi na-
pokat, amely a helyi bor 
népszerűsítését tűzte ki 
célul már az első alkalom-
tól kezdődően.

A múlt szerdán Fenyvesi 
Zoltán országgyűlési képvi-
selő nyitotta meg a rendez-
vényt a hegymagasi Nyári 
Pincénél, majd Cséry Gergő 
atya vezetésével zarándokút 
indult a hegyen, amit csütör-
tökön az ínyencrandevú kö-
vetett. 
Pénteken a hagyományos 
szakmai konferencián hir-
dették ki a borverseny ered-
ményeit a Tamási Áron Mű-
velődési Központban. 
Szombaton a borutak (Ra-
poskáról a Szent Mihály Bo-

rút, Kisapátiból a Bazaltor-
gona Borút, Hegymagasról a 
Szent György Borút) bejá-
rása, illetve finom helyi bo-
rok kóstolgatása szerepelt a 
programban. Vasárnap reg-
gel lovas felvezetéssel és a 

Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar zenéjére indult a fel-
vonulás Hegymagasról a 
Lengyel Kápolnához, ahol 
szabadtéri szentmise és bor-
szentelés fogadta a részt-
vevőket.                           (szj)

Kevesen
tervezik...
A fizikai munkakörben 
dolgozó magyarok 
alig egynegyede tesz 
félre rendszeresen a 
nyugdíjas éveire és 
több mint kilencven 
százalékuknak nincs 
nyugdíjterve - derül ki 
az Aegon legfrissebb 
nyugdíjkutatásából. 
Tízből hat dolgozó 
számít arra, hogy va-
lamilyen formában 
nyugdíjasként is dol-
gozik majd a megél-
hetése érdekében, 
többek között azért, 
mert az állami nyugdíj 
mértéke csökken. A 
felmérés riasztó ered-
ményét az sem tom-
pítja, hogy a szellemi 
dolgozóknál ez az 
arány magasabb. 
Összességében a 
nagy többség nem 
gondol a nyugdíjas 
évekre. Vagy nem 
akar. Vagy gondol, de 
nincs miből előre ta-
karékoskodnia. Pedig 
az évek könyörtelenül 
suhognak mindannyi-
unk feje fölött.

          Szijártó János

A Tapolcai Kamarakórus a Nagyboldogasszony római 
katolikus templomban  az orgona felújításáért énekelt 
szombaton                                                                  Fotó: szj.

Tapolca első ízben adott otthont a Free Chapter 1st Budapest Hungary Harley-
Davidson Parádénak és Felvonulásnak                                                                     Fotó: tl.

A felvonulás élén a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar ha-
ladt, mindvégig biztosítva a jó hangulatot        Fotó: szj.

Különleges 
látványt nyújt 
együtt a több 
mint kétszáz 
motorcsoda
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Versengő jó tanulók, szép eredmények
A közelmúltban lezajlott 
Kazinczy-napok rendez-
vénysorozat tanulmányi 
versenyei idén különösen 
népszerűek voltak. Tizen-
négy helyi és vendég is-
kola négyszázhúsz tanu-
lója mérte össze tudását 
idegennyelvi, magyar és  
reál tantárgyakból.

A tanulmányi verseny ered-
ményhirdetését és díjátadó 
ünnepségét a Kazinczy Tag-
intézmény tornatermében 
tartották, ahol Szabó Viktó-
ria szavalata és Egerváry 
Noel gitárjátékát követően, 
Bajner Imre a tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
igazgatója és Bodor Tamás a 
Kazinczy Tagintézmény ve-
zetője köszöntötte a vendé-
geket és adta át a dobogós 
helyezést elérő  tanulóknak 
járó okleveleket és könyvju-
talmakat. A verseny alsósai 
helyesírási és úgynevezett 
komplex versenyben mérték 
össze tudásukat. A 2. évfo-
lyam helyesíró versenyének 
első három helyét a Bárdos 
tagintézmény tanulói fog-
lalták el, a legkevesebb hiba-
ponttal Dégi Anna Boglárka 
nyerte a versenyt, Koczor 
Tamara és Csordás Júlia 
előtt. A harmadikosok he-
lyesíró versenyét Stiglicz 
Márton (Kazinczy) nyerte, 
Szlavicsek Zorán (Héviz) a 
második, Deák Nikoletta 
(Lesence Völgye Ált. Isk.) a 
harmadik helyet szerezte 

Ifjú tehetségek is színre léptek

Bodor Tamás és Bajner Imre gratulált a legeredmé-
nyesebb tanulóknak                                                 Fotó: tl.

(Folytatás az 1. oldalról)
A résztvevőket a templom-
ban Török Attiláné, a Tapol-
cai Kamarakórus karnagya 
köszöntötte, majd a hang-
verseny további részében is 
folyamatosan tájékoztatta a 
hallgatóságot a felcsendülő 
művek, s azok előadói kap-
csán. 
A kamarakórus tisztán, s 
mindig az adott szerzemény 
függvényben kellő dinami-
kával, erővel, vagy éppen 
lágysággal, finomsággal 
meg-megszólaló éneke sta-
bil alapként szolgált a szin-

tén élményszámba menő 
hangszeres részekhez. 
Mondhatni, a kórusművek 
szép keretbe foglalták a 
szombati hangversenyt. A 
közönség több más mellett 
hallhatott Kodály,  Bárdos, 
Halmos, Mohay Miklós, 
Harmat Artúr és Haydn mű-
veket a Török Attiláné irá-
nyított együttestől. A leg-
nagyobb sikert Mendelsson 
Laudate pueri című műve 
aratta. 
A Járdányi Pál Zeneiskola 
tanárai és növendékei közül 
Balikó Barnabás (hegedű), 

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Május 6. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Május 13. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Május 20. 14.00-16.00

Van egy olyan művésze-
ti együttese a városnak, 
amelyre minden tapol-
cai güszke. Büszke, 
mert valamennyi tagja a 
mi gyerekünk, unokánk, 
szomszédunk, ismerő-
sünk. Olyan nagycsalád, 
amelynek vezetői: Ha-
lápié Kálmán Katalin és 
Halápi Katinka óvó sze-
retettel veszik körbe tár-
sulatukat. Ezer és egy 
fellépésükkel vitték már 
jó hírét Tapolcának, le-
gyen szó egy kis falusi  
színpadról, külföldi mű-
soros estekről, vagy a 
Petőfi Színház legendás 
deszkáiról. A társulat 
darabjai évek óta egy-
egy előadását képezik a 
Tamási Áron Művelő-
dési Központ színház-
bérletének. A társulat a 
TÁMK saját művészeti 
csoportjaként működik. 
Országosan ismert mű-
vészeket neveltek ki, 
akik nem csak a Musical 
Színpad, de Tapolca jó-
hírét is elviszik az or-
szág távoli pontjaira, de 
még határon túlra is. A 
kiemelkedő művészeti 
munka mások számára 
is nyilvánvalóvá vált. 
Éppen ezért kiemelt te-
hetségpont minősítést 
kaptak, Halápiné Kál-
mán Katalin pedig Bo-
nis Bona díjat. Az együt-
tes, megalakulásának 
20. évfordulójára ké-
szül. Ez alatt a két év-
tized alatt több sok-sok 
tapolcai gyermek és 
fiatal fordult meg a tár-
sulatban. Természete-
sen nem lett mindegyi-
kükből művész, de 
mindannyian megtanul-
hatták, hogy hogyan le-
gyenek magabiztosak, 
határozottak, hogy a si-
ker munkával és alázat-
tal jár, hogy hogyan kell 
csapatban dolgozni. A 
tehetséggondozó mun-
káért, a város kulturális  
életében betöltött   sze-
repéért  a  Tapolcai  Mu-
sical  Színpad a  Tapol-
ca   Város Közművelő-
déséért  kitüntetést.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Halápiné Kálmán Katalin
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meg. A harmadik évfolyam 
matematika versenyében 
Dunca-Stadler Zalán hévizi 
tanuló bizonyult a legjobb-
nak, Stiglicz Márton kazin-
czys tanuló végzett a máso-
dik helyen, a harmadik 
helyet a helyesírásban is do-
bogós Szlavicsek Zorán 
(Hévíz) szerezte meg. A ne-
gyedik évfolyam komplex 
tanulmányi versenyben mér-
te össze tudást, itt Molnár 
Csaba (Bárdos) végzett az 
élen, Varga-Vígh Bence (Ba-
dacsonytomaj) a második 
helyre zárkózott fel, Illés 
Botond (Batsányi) a többi-
ekhez képest egyetlen plusz 
hibaponttal lett a harmadik. 
A magyar nyelvi megméret-
tetés már a felsős osztályok 
tanulóit mozgatta meg. Az 
ötödikesek versenyét Valen-
te Bálint József (Sümeg, 
Ramasetter) nyerte meg, a 
második helyen a szintén ra-
masetteres Szücs Boglárka 

végzett, a képzeletbeli dobo-
gó harmadik fokára pedig 
Szücs Vivien (Kazinczy) 
állhatott. A magyar nyelvi 
verseny hatodikosai közül 
Rédei Mihály (Sümeg, Ra-
masetter) nyújtotta a legjobb 
teljesítményt, iskolatársa 
Papp Éva Kata a második 
lett, a harmadik helyet Szabó 
Eszter (Kazinczy) harcolta 
ki magának. A hetedik osztá-
lyosoknál mindkét első he-
lyet kazinczys diáklány sze-
rezte meg, Sebestyén Fanni 
az első, Peszmeg Linda a 
második lett. A sümegi Pető 
Laura a harmadik legjobb 
magyarosnak bizonyult a 
hetedikeseknél. A nyolcadi-
kosoknál Léman Eszter (Ka-
zinczy) nyerte meg a magyar 
versenyt, a 2, és a 3. helyen 
viszont sümegi diákokat ta-
lálunk, Szalai Virginia és 
Dormán Zsolt személyében.
(A további eredményekről követke-
ző számunkban olvashatnak)    (tl)

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 21.

Tapolcai  
Musical  
Színpad  

Takácsné Németh Magdolna 
(zongora és szólóének), Al-
mási Dániel (fagott), Egyed-
né Somogyi Hajnalka (zon-
gora), Joó Zsombor (furu-
lya), Ludmány János (zon-
gora), Zavaczki Alíz (fuvola) 
és Őri Jenő (zongora) játé-
kát élvezhették a jelenlévők, 
illetve Fekete Gábor kántor 
szólóéneke is hozzájárult a 
mostani hangverseny sike-
réhez.  
A csodálatos koncertet, a se-
gítő szándékot Szakács Pé-
ter plébános köszönte meg a 
hangverseny végén.       (szj)

http://www.tapolca.hu


Tapolcán találkoztak, 
felvonultak a ladások

Többek között élményau-
tózás, ügyességi verse-
nyek, tűzoltó bemutató, 
Lada szépségverseny 
várta a III. Tapolcai Lada 
Találkozó résztvevőit és 
az érdeklődőket a Dobó 
laktanya területén szom-
baton.

Akik viszont nem látogattak 
ki a laktanyába, azok a Fő té-
ren is megtekinthették a 
szovjet-orosz autómárka 
öreg, de jól karbantartott 

példányainak felvonulását. 
Az 1200-as, 1300-as, az 
1500-1600-as Zsigulik, La-
dák és valamivel modernebb 
márkatársaik a Harley-Da-
vidson felvonulást követő-
en, valamivel 11 óra után 
érkeztek a városközpontba, 
hogy megmutassák, élnek és 
virulnak az apák, nagyapák 
hajdani kincsei, azok sok 
munkával, rajongással és 
szakértelemmel jó kondiban 
tarthatók. Leginkább 20-as, 
30-as éveikben járó fiatalok 

a ladások, így a retro gép-
járművek sokszoros lóerőre 
tuningolt változatai is meg-
jelentek a felhozatalban, 
ahogy a gumifüstöltető drif-
telés sem hiányzott a ladá-
sok találkozójának látvá-
nyos jelenetei közül.         (tl)
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A belvároson is átmasíroztak a jól karbantartott, retro gépkocsik                    Fotó: tl.

Húsvétkor (is) futottak

Ezúton is kérem, hogy le-
hetőségeihez mérten min-
denki szánjon időt a Rich-
ter Egészségváros ingye-
nes szolgáltatásainak 
igénybevételére május 11-
én, szombaton. Fontos, 
hogy a látogatók minél 
több szűrésen vegyenek 
részt, hiszen minden szű-
rés, tanácsadás, meghall-
gatott előadás után ado-
mánypontot kapnak, ame-
lyet a hazai gyógyszercég 
pontonként 300 forinttal 
jóváír kórházunk számára. 
Az intézmény videokolo-
noszkóp és egyéb diag-
nosztikai eszközök be-
szerzését tervezi, rajtunk 
múlik, hogy mire nyílik 
majd lehetőség - hangsú-
lyozta Dobó Zoltán, a kü-
lönleges eseménnyel kap-
csolatos hétfői tájákozta-
tójában. A polgármester 
hozzátette, hogy a helyszí-

nen önkéntesek segítik, 
koordinálják az  ideérke-
zők mozgását a zökkenő-
mentes lebonyolítás érde-
kében.
- A polgármesteri hivatal, 
az önkormányzat cégei, 
intézményei a lehető leg-
nagyobb számban vesz-
nek részt az eseményen, 
ezért külön kérem a helyi 
és környékbeli civil szer-
vezeteket, gazdálkodó 
egységeket, az állami 
szféra képviselőit, hogy 
hasonló módon ők is fe-
jezzék ki szolidaritásukat 
és szervezetten, csoporto-
san, minél nagyobb lét-
számban jelenjenek meg 
május 11-én. Ezúttal min-
denki a saját egészségéért 
is megtehet ennyit, és ter-
mészetesen közös 
ügyünk, a kórház fej-
lesztéséért is - fogalmazott 
a polgármester.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaDobó Zoltán

 polgármester

Százhetvenhét résztvevő in-
dult az idei locsolófutáson 
Balatonedericsen. A futók 
között az idén is ott volt Szij-
jártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter, aki két tá-
vot is teljesített.
A gyerekek részére megren-
dezett 850 méteres „nyuszi-
futást” a 6 évesnél fiatalabb 
lányok versenyében Gomb-
kötő Kata nyerte, míg a fi-
úknál Kocsis Máté lett az el-
ső. A 7-10 évesek között 
Kendeh Sára, illetve Vass 
Kende Patrik szerezte meg 
az első helyet.
A 2800 méteres locsolófu-
tást a 10-14 éves lányoknál 
Pálosi Laura, a fiúknál 
Pruska Dániel nyerte meg. A 

15-17 éves leányok ver-
sengésében Farkas Réka bi-
zonyult a legjobbnak, a fiúk 
között Samu Vajk. A 18-40 
éves nőknél Patay Mária ért 
elsőként célba, a férfiaknál 
Ódor József. A 41-60 éves 
hölgyek mezőnyében Kulka 
Eszter, a férfiaknál Szijjártó 
Péter lett az első.
A 9,2 kilométeres futást a 
18-40 éves nőknél Márton 
Petra nyerte meg, a férfime-
zőnyben dr. Takács Dávid 
volt a legjobb. A 41-60 éves 
nők között dr. Benedek Ka-
rolina szerezte meg a győzel-
met, a férfiak versenyét Ma-
jor Gábor nyerte. A 60 fölöt-
ti férfiak között Szám Lajos 
győzött.                            (szj)

A 9,2 kilométeres mezőny rajtja                          Fotó: szj.

A kínálatban 
a tuningolt 
gépjárművek 
is megjelentek

Sudoku versenynek adott 
otthont a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum 
gyermekrészlege a na-
pokban. A jó logikai ké-
pességet igénylő verse-
nyen jelesre „vizsgáztak” 
a város felsős általános 
iskolás diákjai.

A tapolcai sudoku megmé-
rettetésről Hosszú Mária 
könyvtáros számolt be la-
punknak. 
- A versenyen 5-6. és 7-8. 
évfolyam szerint osztott 
kategóriákban indulhattak a 
város iskolásainak felső ta-
gozatosai. A játékot Nemes 
Hajnalka könyvtári infor-
matikus, Farkas József és 
Lakos Dezső nyugdíjas pe-
dagógusok felügyelték. A 
gyerekeknek fél óra állt 
rendelkezésükre, hogy két 
feladatot megoldjanak, min-

den eltalált szám egy pontot 
jelentett a versenyben, a tel-
jesen hibátlan megoldásra 
plusz tíz pontot adtak a 
bírák- mondta el lapunknak 
a verseny szervezője, akitől 
a győztesek neveit is meg-
tudtuk. 
Az 5-6. osztályosoknál Var-
ga Emma Dorottya (Batsá-
nyi 6. a) nagy pontelőnnyel 
végzett az élen, iskola és 
évfolyamtársa Tóth Cson-
gor előtt. A harmadik helyet 
itt Kárpi Rómeó (Kazinczy 
6. a) szerezte meg. A 7-8. 
osztályosok versenyében 
egyforma pontszámmal 
holtverseny alakult ki a do-
bogós helyeken, így Papp 
Mercédesz (Kazinczy 8.c), 
Sarok Máté (Bárdos 7.a) és 
Végh Dániel (Batsányi 7.a) 
egyaránt 71 ponttal állhatott 
a képzeletbeli dobogó leg-
felső fokára.                       (tl)

A logikus gondolkodás a nyerő

Végh Dániel, Papp Mercédesz és Sarok Máté azonos 
pontszámmal lettek elsők              Fotó: Helyszíni felvétel

Bosszúállók: Végjáték - 
Marvel rajongók figyelem! 
Eljött a régen várt pillanat, 
amikor lezárul egy hatal-
mas, szuperhősökkel teli 
univerzum. Mindazoknak, 
akik már a Hihetetlen Hulk 
óta nézik a filmeket, de 
azoknak is, akik később 
kapcsolódtak be: ez a film 
kötelező. A Bosszúállók: 
Végtelen háború filmből 
már kiderült, hogy hőseink 
száma erősen megfogyat-
kozott, helyzetük reményte-
lennek látszik. Azoknak, 
akik életben maradtak, 
össze kell fogniuk, hogy le-
győzzék Thanost. De mi 
lesz a megoldás? Talán 
Marvel kapitány? Vagy hő-
seink szerencsével járnak 
ez alkalommal? Minderre 
fény derül a tapolcai mozi-
ban május 8-áig! De 
figyelem! Okosan az étellel 
és itallal, hiszen a film nem 
kevesebb, mint 3 órásra 
sikerült!                     (szv)      

FILMAJÁNLÓ

- A Csermák József Rendezvénycsar-
nok idén is vár mindenkit a Köztársa-
ság térre 2019. május 6-án reggel 7 órá-
ra Bringás Reggelire!

Rendezvény



Tapolcára érkezik a Richter Egészségváros
Tapolca Fő tere egy napra 
Richter Egészségvárossá 
változik 2019. május 11-én, 
szombaton.

Tartalmas egészségprog-
ramok mindenkinek, most 
Tapolcán
A Richter a Nőkért program 
olyan nagy érdeklődésre szá-
mot tartó témákkal foglalkozik 
Szily Nóra közismert pszicho-
lógus szakember által, mint az 
újrakezdések, vagy a kiégés el-
kerülése. Zsiros László Róbert 
tudománykommunikációs 
szakember, tréner a magánélet 
és a közösségi média útvesztő-
iről és kihívásairól tart előa-
dást. Jaksity Kata közéleti sze-
mélyiség, aki a civil társada-
lomban is fontos kezdeménye-
zések elindítója kiemelten az 
egészségtudatosság fontossá-
gáról, a női egészségért való fe-
lelősségről, továbbá a női be-
tegségek kezelése családi-bará-
ti körökben, támogató közössé-
gekben témákban tart motivá-
ciós előadásokat, érintve a 
veszteségekből újra talpra állás 
kérdéskörét is. Béres Alexand-
ra fitnesz világbajnok pedig az 
egészségtudatos táplálkozás és 
mozgás fontosságáról ad hasz-
nos útmutatót, gyakorlati taná-

Hirdetés
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csokat, praktikákat a 
mindennapokra. Az Egészség-
városba látogatók a játékos ter-
mészettudományos bemutató-
kon túl megismerkedhetnek a 
gyógyszergyártás kulisszáival 
is, egy virtuális gyárlátogatás 
keretében. Az esemény torna és 
mozgásfelelőse továbbra is Ka-
tus Attila aerobik világbajnok, 
aki a tornaóra után személyes 
tanácsadással is várja az érdek-
lődőket.

Előzetesen: filmvetítés és 
közönségtalálkozó Rudolf 
Péterrel
Számos ismert tévés és rádiós 
műsorvezető - Radványi Do-
rottya, Abaházi Csaba, Jaksity 
Kata - mellett a program indu-
lása óta a rendezvénysorozatot 
fővédnökként támogatja Ru-
dolf Péter színművész, akivel 
2019. május 6-án egy rend-
hagyó filmvetítés és közönség-
találkozón találkozhatnak a ta-
polcaiak. A Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész játszot-
ta Richter Gedeon szerepét a 
Nem tűntem el című dokumen-
tum játékfilmben, amely 18:00 
órától tekinthető meg a Tapolca 
Moziban és a 19:00-kor kezdő-
dő közönségtalálkozón a film-
béli szerepéről szóló beszélge-

tésben személyes egészség mo-
tivációit is megosztja az érdek-
lődőkkel. A vetítésen és a kö-
zönségtalálkozón való részvé-
telt a szervezők 300 Ft-ot érő 
adományponttal honorálnak, 
amelyet a részvétel arányában 
május 11-én az adományhoz 
hozzáírnak.

Ingyenes szűrések és ta-
nácsadások
A családi programok és előa-
dások mellett ingyenesen elér-
hető számtalan szűrés - mint 
például, prosztataszűrés (PSA), 
csontritkulásszűrés, koleszte-
rinszint- és vérnyomásmérés, 
szív- és érrendszeri kockáza-
tokhoz kapcsolódó felmérés, 
érszűkület-vizsgálat, asztma-
szűrés. Valamint minden kor-
osztály számára fontos egész-
ségügyi tanácsadások vehetők 
igénybe nőgyógyászati témák-
ban (fogamzásgátlás, változó-
kor, kismama-tanácsadás, 
meddőség, mell-önvizsgálat), 
memóriazavarok, szorongás, 
depresszióval kapcsolatos kér-
désekben, vagy akár gyógysze-
részi témákban is. A gyógy-
torna sátorban az óránként in-
duló foglalkozások mellett 
egész napos tanácsadással segí-
tenek a szakemberek. 

Színpadi program és re-
kordkísérlet
A tartalmas egészségprogramot 
olyan fellépő csoportok műsora 
színesíti, mint az Acro Dance 
Rock & Roll SE, a Batsányi 
Táncegyüttes és a Basic Tánc-
stúdió. Az esemény helyt ad 11 
órakor a 3 Királyfi Alapítvány 
Emeljünk magasba minél több 
gyermeket Kárpát-medencei 
rekordkísérletének, ezt követő-
en pedig Bereczki Zoltán lép a 
közönség elé. 

Egészségsétával az 
Egészségvárosba
A Richter Egészségváros prog-
ramja Tapolca Város és a Deák 
Jenő Kórház előzetes szervező-
munkájának eredményeképpen 
egy közös Egészségsétával in-
dul reggel 9 órakor Köztársa-
ság térről a Tapolcai Ifjúsági 
Fúvószenekar kíséretében. A 
sétához bárki csatlakozhat, aki 
az egészségtudatosság ügyét 
fontosnak tartja és tevőlegesen 
tesz is érte. A szervezők az 
Egészségsétával a rendezvény-
re érkezők aktivitását dupla 
részvételi adományponttal ho-
norálják. 

10 éve a prevenció szolgá-
latában és a magyar 

egészségügy fejleszté-
séért
„Emberek tízezreinek egészsé-
gét szolgálják azok az eszközök 
és berendezések, amik a kór-
házakba és szakrendelőkbe a 
Richter Egészségváros Prog-
ram jóvoltából kerülnek. Itt a 
lakosok nem csak a saját egész-
ségükért tehetnek az ingyenes 
szűréseken, előadásokon és 
tanácsadásokon való részvétel-
lel, de gyarapítani is tudják a 
Richter Gedeon Nyrt. alapado-
mányát, amivel több mint egy 
évtizede támogatja a hazai 
egészségügyet.” - hangzik a 
program fő üzenete.
A Richter Gedeon Nyrt. Ma-
gyarországon egyedülálló tár-
sadalmi egészségügyi közne-
velő programja 2009 óta eddig 
68 településre jutott el, a Rich-
ter alap felajánlását 168 ezer 
résztvevő több mint 200 millió 
forinttal egészítette ki pusztán 
azzal, hogy részt vett az egész-
ségügyi szűrővizsgálatokon, 
előadásokon vagy tanácsadáso-
kon, így a 68 kórház összesen 
több mint 336 millió forint tá-
mogatást kapott a gyógyszer-
gyártótól a helyi lakosság saját 
egészsége érdekében tett lépé-
seinek eredményeképpen. Má-
jus 11-én Tapolcán a sor.       (x)
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A közös éneklés élménye, valamint annak szépsége is 
megnyilvánult a résztvevők, valamint a Malom-tónál 
szép számmal jelenlévő hallgatóság számára az elmúlt 
csütörtökön                                                               Fotó: szj.

Öt gyermekkórus 
találkozott Tapolcán

A Csobánc népdalkör Harkányban

A Nyugdíjas Ki Mit Tud Országos döntőjébe jutott a Csobánc népdalkör

Hirdetés

Arany Diploma minősítés a felsősöknek

A Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola egy régi  
hagyományt indított újra a 
napokban azzal a céllal, 
hogy  a zenei nevelést ki-
emelten kezelő iskolák 
megismerjék egymás kó-
rusait és megalapozza-
nak egy jövőbeni szakmai  
együttműködést.   

Erről a szervezők nevében 
Vighné Varga Odett intéz-
ményvezető-helyettes és 
Sellyei-Cseh Ágnes kórusve-
zető tájékoztatta lapunkat. 
Mint megtudtuk, ennek je-
gyében találkozott múlt csü-
törtökön az Ajkai Borsos 
Miklós Általános Iskola 
Nagykórusa, a Balatonfüre-
di Eötvös Loránd Általános 
Iskola Kis- és Nagykórusa, 
valamint a Tapolcai Bárdos 

Lajos Általános Iskola két 
kórusa, a felsősök alkotta 
Bárdos Lajos Gyermekkó-
rus, valamint az alsósokból 
álló Kicsinyek kórusa. A 
résztvevők előbb a Malom-
tó partján álltak össze éne-
kelni, majd a Tamási Áron 
Művelődési Központban 
folytatódott a program, ahol 
mindegyik kórus bemutat-
kozhatott. A hangversenyen 
a Bárdos Lajos Gyermekkó-
rus (karnagy: Király Lajos) a 
szakmai zsűri értékelése 
alapján Arany Diploma mi-
nősítést kapott. 
Az Éneklő Ifjúság minősí-
tésére jelentkező Bárdos La-
jos Gyermekkart minősítő 
zsűri tagjai Nagy Tiborné 
Nyári Ágnes, dr. Kerekesné 
Pytel Anna és Pethő Ba-
lázsné voltak.                 (szj)

A Csobánc népdalkör to-
vább jutott az országos dön-
tőre a hétvégén Harkányban 
megrendezett IX. Országos 
Nyugdíjas Ki Mit Tud kö-
zépdöntőjéről. Erről az együt-
tes vezetője tájékoztatta la-
punkat. Kócs Ida elmondta, 
csoportjuk 48 pontot kapott 
a maximális ötvenből, ugya-
nis a zsűri hiányolta a fej-

kendőket. Ettől 
függetlenül az 
énekprodukció a 
döntőbe repítette 
a Csobánc nép-
dalkört, ahogy a 
szólóban is in-
duló Kócs Idát is, 
aki a maximális 
ötven ponttal ju-
tott be.            (szj)
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Hobo: „Amit csinálok, fontosabb magamnál” 
lig néhány hete,  az Aré-Anában tartott életműkon-

certjén tizenkétezer ember 
üvöltötte vele, hogy  a „Hete-
dik te magad légy!”. Több év-
tized ifjúsága általa ismerke-
dett meg a Közép-európai ízű  
blues zenével, kamaszok ezrei-
nek személyiségébe, gondol-
kodásába épült be a zseniális 
Vadászat album költői mesébe 
ágyazott társadalomképe a 
nyolcvanas években. 
Földes László Hobóval a Tamá-
si Áron Művelődési Központ-
ban, a  költészet napi  Ady est-
jét megelőzően beszélgettünk 
költészetről, zenéről, előadó-
művészetről. Nem vagyok ze-
nész, nem vagyok író, nem va-
gyok színész- énekli Hobo a Ki 
vagyok én, című dalban 1980 
tájékán.  Megtudtuk, ma sem 
tartja magát profi zenésznek, 
énekesnek és legfőképpen nem 
színésznek.
- Másként csinálok mindent,  a 
zenét, az éneklést is, hiszen 
mindent magamtól tanultam 
meg. Vidnyánszkynak a Nem-
zeti Színház igazgatójának rám 
vonatkozó meghatározásával 
élve, „magam faragtam ki ma-
gamat  kemény kalapácsok-
kal”. Más úton járok, mint ál-
talában a színészek. Ők sok 
mindent el tudnak játszani. El-
játsszák Hajmási Pétert, Hitlert 
és eljátsszák Adyt, József Atti-
lát is. Elszavalják a verseiket 
jól, vagy rosszul,  de ezért nem 

Hobo nem 
tartja ma-
gát profi 
zenész-
nek, éne-
kesnek és 
színész-
nek sem                                                                

       Fotó:  
       Archív

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

szabad bántani őket, hiszen arra 
tették fel az életüket, hogy 
minél több személyiséget meg-
formáljanak. Én csak olyan 
dolgokat vállalok fel, amelyek 
közel állnak hozzám, amelyek-
kel nem kell azonosulnom, 
mert teljesen magaménak ér-
zem. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy az előadás alatt a 
versek, a dalok magukba szív-
nak. Nem kell figyelnem, hi-
szen benne vagyok egy állapot-
ban, amit ezek a zseniális ver-
sek adnak és meg is követelnek 
tőlem. Bluest énekelni, verset 
mondani, az olyan világ, ahova 
egyéniség kell, hiszen nem le-
het valakinek a szerepébe bele-
bújni. Nem véletlen, hogy leg-
nagyobb versmondóink, Jor-
dán Tamás, vagy Latinovits 
Zoltán nem végeztek színiis-
kolát.  De Cserhalmi György is  
le tudja vetkőzni a színész vol-
tát. Nála  jól látható, hogy köz-
vetít valamit, nem pedig szere-

pekbe bújik- mondja Hobo.
Az ideológiai alapú megosz-
tottság a költészetet sem kímé-
li, az Ady életmű éppen annyira 
megosztó, mint saját korában, 
és szinte minden és mindenki a 
jelen viszonyai között. Hobo,  
A ma kiebrudaltjai című Ady 
költeményt ajánlja a kortársa-
inknak és legfőképpen azok-
nak, akiken sok múlik. 
- Soha nem a társadalmi, filozó-
fiai mondanivaló irányából kö-
zelítem meg és értékelem a ver-
seket. „Rossz vagy, vagy jó 
vagy? Nem születtem én kita-
lálónak,  S nem is születtem 
rossznak vagy jónak, De ked-
ves, gyűlölt Hiábavalónak...”- 
írja Ady. Ezekben a sorokból 
sok olyan dolog kiderül, ami a 
Muszáj Herkulesben és a rokon 
témájú versekben nincsen ben-
ne. „Nézik egymást, gyűlölve 
és szeretve, muszáj, hogy egy-
mást megtalálják, rájuk van a 
jövő vetve...” Úgy gondolom, 

hogy ez a kulcs, Ady ezt a kul-
csot tette a kezünkbe a mához. 
Itt vannak ezek a „politikusok”, 
akik nézik egymást gyűlölve és 
szeretve és itt vagyunk mi, akik 
nem tudunk ezzel mit kezdeni. 
Nem az az ember vagyok, aki 
állandóan meghatározza a he-
lyét és a viszonyát, azonkívül, 
hogy távol tartom magam min-
denféle politikai irányzattól és 
hatalomtól. Az én pályám, az én 
attitűdöm arra irányul, hogy 
megszolgáljam azt a mérhetet-
lenül sok szeretetet amit kapok. 
Az emberekkel szemben nem 
vagyok kívülálló,  de kívül ma-
radtam a politikán, a klikkeken, 
erről szól a Circus Hungaricus 
lemezemen A kisember című 
dal. Nem magammal vagyok 
elfoglalva, azzal foglalkozom 
amit csinálok. Úgy gondolom, 
hogy azért nem buktam el az 
évtizedek alatt, mert amit csi-
nálok, az fontosabb magamnál.  
A nyolcvanas évek közepén 
megjelenő Vadászat album a 
Hobo Blues Band máig a legsi-
keresebb, bátran kijelenthető, 
hogy kultikussá vált lemeze. 
Sokaknak, köztük e sorok író-
jának is akkor esett le a tantusz, 
hogy Földes László sokkal több 
egy lázadó, szakadt rockernél, 
akinek akkoriban sokan gon-
doltuk.  
Már hat évvel a Vadászat meg-
jelenése előtt,  1978-ban, a kö-
zönség velünk kiabálta, hogy  
„A hetedik te magad légy”. A 

kitaszítottság éveit éltük és bi-
zonyos fokig ez illett a mon-
danivalónkhoz is.  Hogy kifelé, 
az akkori érában ebből mi jött le 
a fiatalok felé,  az nem én rám 
tartozik és nem is nagyon ér-
dekel. Amit csináltam, azt min-
dig a saját törvényeim, mániám 
és szeretetem miatt csináltam 
és eszerint élek ma is. A Vadá-
szat valóban egy sikeres lemez 
lett költészettel, mitológiával, 
Shakespeare-rel, Jancsi és Ju-
liskával. Egy mesevilág, ami 
szimbolikájában egy társada-
lomképet rajzolt fel. Néha az 
ember jól eltalálja a saját korát. 
Tudtam, hogy olyat mint a Va-
dászat, sokáig, vagy talán soha 
többet nem tudok írni. De azért 
a költészetnek és a zenének 
nem az a kizárólagos feladata, 
hogy állandóan a világra rea-
gáljon. Elég, ha elmondja az ér-
zéseket, a gondolatokat és ezzel 
szórakoztat. Belemehet persze 
mélyen a dolgokba, de ne vá-
teszként, prófétaként küldjön 
üzeneteket a közönségnek. Ez 
maradjon meg azoknak, akik 
hihetetlen komolyan veszik 
magukat, mint néhány mai 
rocksztár. Az én feladatom, 
hogy szolgáljam a mestereimet 
azzal, hogy továbbítom azokat 
a  gondolataikat, amelyek ma is 
érvényesek. Úgy érzem, hogy 
az, amit ők gondoltak, amit 
éreztek és leírtak,  nagyon fon-
tos, hogy megjelenjen a mában.
                             Töreky László

A 2019. április 19-én megjelent 
lapunkban Dr. Varga László ér-
deklődött  a Tapolca Kft. gép-
járművét ért baleset kapcsán. 
Megkerestük Rédli Károly ügy-
vezetőt, aki egy félreértés miatt 
- az általunk továbbított elek-
tronikus üzenetben nem látszott 
a kérdező neve -, abban a tudat-
ban volt, hogy egy személyazo-
nosságát nem vállaló személy-
nek kellene válaszolnia. Ezért 
nem járult hozzá a közléshez, 
ám a választ már akkor is el-
küldte lapunknak. Ezúttal, a 
helyzet tisztázódása után, meg-
kaptuk a közölhető választ.

Tisztelt Dr. Varga László!
Annak ellenére, hogy a baleset 
körülményei az adatvédelmi 
törvényre való tekintettel ko-
rántsem publikusak és közér-
dekűek, e törvényt tiszteletben 
tartva az alábbi válaszokat 

Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tapolca város 
közigazgatási területén a vad-
gesztenyefák aknázómoly első 
generációja elleni permetezése 
várhatóan 2019. május 6-19. 
között kerül elvégzésre.
Ideális időjárási viszonyok 
mellett a munkálatok elvégzése 
kettő napot vesz igénybe. A 
permetezésre az esti, éjszakai 
órákban kerül sor. A permete-
zés ideje alatt az ablakokat be 
kell csukni.
A permetezés során felhasznált 
hatóanyagok sem az emberi, 
sem az állati szervezetre nem 
jelentenek veszélyt, a gépjár-
műveket nem károsítják. A per-

metszerrel való közvetlen érint-
kezés a konyhakerti növények 
letakarásával elkerülhető. A 
permetezett fa 10 méteres kör-
zetében a permetszerrel köz-
vetlenül érintkező élelmiszer 
növényeket legalább 30 nap el-
teltével javasolt elfogyasztani.
A vadgesztenyefák permetezé-
sével kapcsolatban további in-
formációt a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda Városüze-
meltetési Csoportjánál lehet 
kérni ügyfélfogadási időben 
személyesen, vagy a (87) 511-
150 telefonszámon.
Cselle-Ház Kft.
                  Dobó Zoltán
                                polgármester

Tájékoztatás vadgesztenyefák permetezéséről

adom a Önnek:
A Tapolca Kft. tulajdonát képe-
ző tehergépkocsi, 2019. Január 
21-én 17.50 perckor szenvedett 
balesetet Tapolcán az Ady End-
re utcában. A jármű vétlen, a 
balesetet elszenvedő sofőrje 
magam voltam. A balesetet 
okozó járműre és annak veze-
tőjére vonatkozó adatokat a 
fent nevezett törvényből faka-
dóan nem áll módomban kö-
zölni. A vétkes sofőr a helyszí-
nen elismerte, hogy a baleset az 
ő hibájából történt. A baleset-
ben személyi sérülés nem tör-
tént. A történtekről rendőrségi 
jegyzőkönyv készült, mely töb-
bek között fenti megállapítá-
sokat tette. A kárrendezés a bal-
esetet okozó jármű KGFB-a 
alapján került rendezésre, ami 
azóta meg is történt.

       Tisztelettel: Rédli Károly

Rédli Károly válasza dr. Varga Lászlónak

Édesanyánk

Bő termő ág, bélelt fészek.
Hív menedék, Anya, édes.
Ki nem fogyó imaforrás,
Föl nem váltott őrségállás.

Vérrel, tejjel bőven termő,
Szív- gondokkal fölnevelő.
Lankadatlan virraszt, munkál
Majd éjjel, majd napvilágnál.

Ruhája menedék-palást.
Étke, itala lemondás.
Ajka nem nyílik panaszra, 
De ima- jó szóra, dalra
Édesanyánk.

  G. Dr. Takáts Gizella



Jiu jitsu családi edzések
Közkedveltek a résztve-
vők körében a Tapolca 
VSE Brazil Jiu Jitsu szak-
osztály, azaz a ZR Team 
Farkasok egyesület csa-
ládi edzései, ahol gyere-
kek és szülők közösen 
űzhetik a sportot.

A szeptembertől júniusig 
meghirdetett különleges al-
kalmak minden hónap utol-
só edzésidőpontjára esnek. 
- Mindenki nagyon élvezi a 
családi edzéseket. Ilyenkor 
kevésbé a technikai elemek-
re, a sportra helyezzük a 
hangsúlyt, inkább a játék a 
lényeg, a közös móka. Aztán 
ahogy a szülők egyre jobban 
belejönnek, úgy tudunk ko-
molyabb közös munkát vé-
gezni. Most sok az új belépő, 
ehhez fel kell hozni őket is 
először a megfelelő szintre – 
tudtuk meg Molnár Gábor 
szakosztályvezető - edzőtől. 
Elmondta, Tapolcán nagyon 
jó a családi edzéseken a han-
gulat, a közösség - a szülők 
és a gyerekek is nagyon lel-

kesek. Ilyenkor a kisebbek 
elengedhetik magukat és - 
ahogy az edző fogalmazott - 
„ugrálhatnak” a szülőkön. 
Ez is egy út a technika be-
gyakorlásához, illetve, hogy 
sérülésmentesen finomítsák 
saját mozgásukat. Ez nem a 
versenyzőnevelés egy állo-
mása, inkább arról szól, 
hogy az egész család közö-

sen jól érezze magát egy vi-
dám légkörben, sportolás 
közben. Idén még két edzést 
terveznek, de a következő 
tanévben is mindenképpen 
meghirdetik a családi talál-
kozókat.
Az edzőtől azt is megtudtuk, 
a szakosztálynak nagyon jót 
tett a légkör, a helyszínváltás 
- pár éve költöztek új helyre, 

a Városi Sport- és Szabadidő 
Centrum épületébe. Azóta a 
létszám gyarapodott, a cso-
portok stabilizálódtak. A téli 
hónapokban sok pozitívu-
mát élték meg a tavaly év 
végi épület korszerűsítés-
nek, azon belül is a nyílás-
zárócserének. Tervben van 
még saját erőből a szőnyegre 
egy ponyvaborítás is.     (me)

Két érem az 
Országos Sakk 
Diákolimpiáról

Mozgalmas időszakot tud-
hat maga mögött a TIAC 
VSE. Vélhetően ez a jövő-
ben sem változik majd. A hi-
degebb hónapokban a Fut-
sal- bajnokságban, teremtor-
nákon mérették meg magu-
kat, nemrég pedig elkezdőd-
tek a tavaszi fordulók. Mind-
emellett a Bozsik program 
keretén belül szervezett tor-
nákon is részt vettek. Takács 
Gáborral, az egyesület elnö-
kével beszélgettünk.
A téli, mind a tavaszi hóna-
pok tartogattak újdonságo-
kat a TIAC VSE-nek. - A 
Futsal-bajnokságot már elő-
ző évben is kipróbáltuk, ak-
kor három korosztállyal, az 
U7, U9, illetve U11-es fia-
taljainkkal. Idén már a 7, 9, 
11, 13, 15, 17, valamint a 19 
éves korosztálynak is pró-
báltunk lehetőséget biztosí-
tani a felkészülésre a kieső, 
téli időszakban. Eddig rege-
nerálódással, pihenéssel töl-
tötték ezt az időszakot, mely 
gyökeresen megváltozott 
idén, hiszen körülbelül száz-
tíz gyermekkel indultunk a 
Futsal- bajnokságokban. 
Örülök, hogy elindítottuk 
ezt a folyamatot, mert sokat 
fejlődtek általa a gyerekek - 
osztotta meg velünk gondo-

latait Takács Gábor elnök. 
Télen, teremtornákon is meg-
mérették magukat, helyben 
többek között az Aranykapu 
Kupán (melyről az aranyér-
met hozták el), illetve a No-
vák Dezső Emléktornán is.
A Bozsik program aktív 
résztvevői továbbra is a fia-
tal labdarúgók, ahol a játék 
szeretete, a tapasztalatszer-
zés a legfőbb cél, mellette 
pedig a Bozsik- fesztiválok, 
tornák egyik meghatározó 
sajátossága, hogy a tudásuk-
nak megfelelő ellenfelekkel 
játszhatnak mérkőzéseket.
Az U14-es korosztálytól 
kezdve a bajnoki rendszer-
ben is részt vesznek. A Me-
gyei Nyugati csoportokban 
az U14-es, illetve az U16-os 
csapatok április elején kezd-
ték meg a tavaszi szezont. 
Előbbi együttes tavaly az el-
ső, míg utóbbi a harmadik 
helyen zárt a bajnokságban. 
Céljuk idén is a legjobb há-
romban zárni. A Megyei I. 
osztályban futballozó 19-es, 
illetve felnőtt csapatok már-
ciusban vágtak bele újra a 
fordulókba. Az elnök úgy 
nyilatkozott, előbbi csapat-
nak, nagyobb odafigyeléssel 
esélye lehet a legjobb há-
romban zárni, míg a felnőt-

Második a teke szakosztály
Visszatérő résztvevője a 
TVSE Teke Szakosztály a 
Megyei Szabadidő Csa-
patbajnokságnak. Túl 
vannak az utolsó fordulón, 
az összesítésben máso-
dik helyen zártak.

Herenden rendezték meg 
április közepén a Megyei 

Szabadidő Csapatbajnokság 
negyedik, egyben utolsó for-
dulóját hét csapat részvéte-
lével, ahol a TVSE együtte-
se, név szerint Bakos István, 
Kiss József, Nagy László és 
Nyírő Tamás a negyedik he-
lyen végzett. A bajnokság-
ban a második helyet sze-
rezték meg.                      (me)

teknek a tisztes helytállás, a 
bennmaradás a cél. Tovább-
ra is szeretnék tartani azt ki-
jelölt irányvonalat, hogy 
csapataikban tapolcai és he-
lyi kötődésű emberek 
játszanak.   Külön   öröm 
még, hogy a négy fővel át-
vett edzői gárdát sikerült 
megduplázniuk. Jelenleg 
Dobján Krisztián, Hanz-
mann László, Hegyi Zoltán, 
Hetsey Pál, Horváth-Wág-
ner Viktória, Kiss János, 
Krachun Éva, illetve Orbán 
Kálmán keze alatt folynak 
az edzések. Munkájukat 
Blaskovics Gábor segíti.
Az egész város életére ki-
ható fejlesztések is megva-
lósultak és tervben vannak a 
TIAC VSE közreműködésé-
vel. A TAO pályázatokat ki-
aknázva, az önkormányzat-
tal, illetve a helyi sportélet 
fejlesztésére kiemelt figyel-
met fordító vállalkozók, vál-
lalkozások támogatásával 
látványos korszerűsítések 
zajlottak és zajlanak a Vá-
rosi Sport – és Szabadidő 
Centrumban. Ennek előnye-
it az egyesületen kívül sok 
helyi és környékbeli lakos is 
élvezheti. A TAO támogatá-
sok kapcsán több tervük is 
van a jövőre nézve.         (me)

A Tapolca VSE-nél sakkozó 
tanulók két érmet és számos 
pontot jelentő helyezést hoz-
tak haza az Országos Egyéni 
Sakk Diákolimpiáról.
A bajnokság végső forduló-
ját múlt hónapban rendezték 
meg Miskolcon. Korcso-
portjában Juhász Judit 
aranyérmet, Buzás Bertalan 
pedig bronzérmet szerzett. 
Margl Roland az ötödik, Bo-
dó Boglárka a hetedik, Tóth 
Barnabás pedig a kilencedik 
helyen zárt. Jól helytállt még 
Bakos Balázs, Bencze Ba-
lázs, Gadó Zsombor, Kasnya 
Péter, Kis Vanda, Kötéljártó 
Áron, valamint Szőke Kris-
tóf  is.                               (me)

Zajlik az élet a TIAC VSE-nél
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Gyerekek és szülők egyaránt élvezik a családi edzéseket. A márciusi találkozón is 
remek volt a hangulat                                                                                      Fotó: Májer Edit

A TVSE Teke szakosztálya, azaz (balról) Nagy László, 
Kiss József, Nyírő Tamás, Bakos István és Peszleg 
Gyula (középen) csapatvezető az utolsó fordulóban

A Tapolca VSE Természet-
járó szakosztály májusban is 
várja túráira az érdeklődő-
ket. 4-én, szombat túra a De-
vecseri Széki-erdőben, 9-én, 
csütörtökön sétatúra a Vin-
dornyalak- Bazalt utca- Za-
laszántó útvonalon, 16-án, 
csütörtökön sétatúra az Uzsa 
- Erdésztelep- Kecskevár-
kilátó- Uzsa távon, 18-án, 

szombaton kirándulás a Ga-
lambok- Nagybakónak- Kő-
szikla-szurdok- Palin útvo-
nalon, 23-án, csütörtökön 
sétatúra a Nemesvámos- Ba-
láca- Nemesvámos távon, 
majd 25-én, szombaton ki-
rándulás a budapesti Fü-
vészkertbe. Részletek a 
szakosztály közösségi ol-
dalán.                               (me)

Buzás Bertalan (középen), 
mellette jobbra Margl 
Roland      Fotó: Helyszíni f.

Májusban is várják a túrákra az érdeklődőket



Fesztivál a tó partján
Gasztronómia, népművészet, zene kínálata három napon át 
Immár tizenharmadik al-
kalommal nyitották meg a 
Tapolca Tavasz Fesztivált 
a Malom-tó partján.

A Zajongó és a Dogs n’ Ro-
ses zenekarok koncertjei, 
valamint a népművészeti és 
kézműves vásár standjainak 
megmutatkozása után Dobó 
Zoltán nyitotta meg hivata-
losan is a rendezvényt pén-
tek este. A polgármester jó 
szórakozást kívánt a részt-
vevőknek, hangsúlyozva a 
csodálatos természeti kör-
nyezet, a helybeli miliő sa-
játos atmoszféráját, amely-
hez teljes hétvégét felölelő 
programkínálatot biztosít a 
szervező Tapolca Kft. A be-
széd után a Fonográf emlék-
zenekar muzsikált.
Másnap a gyerekek örömére 
megnyílt a fanyűvő családi 
játékpark, illetve hagyo-
mányőrző kézműves foglal-
kozások indultak, amit Ri-
bizli bohóc vidám gyermek-
műsora egészített ki. A kora 
délutáni pangást az idén ép-
pen tizedik születésnapját 

ünneplő Új Idők zenekar 
akusztikus formációja törte 
meg. 
A folytatásban Rosta Géza 
gyermekműsora követke-
zett,  majd az Anna & the 
Big Faces, valamint a Ká-

vészünet zenekar lépett a 
színpadra. 
Vasárnap még zenélt a tó 
partján Farkas Mihály (gi-
tár), Szakonyi Milán (gitár) 
és a Badrock Project zene-
kar. A Tapolca Tavasz Fesz-

tivál három napját tekintve 
kiemelt szerepet kapott a 
gasztronómia, finom étel- és 
italkínálatával, valamint a 
népművészeti és kézműves 
sétány bőséges és színvona-
las kínálata.                    (szj) 

2019. 04. 18.
Somogyi András 
és Pataki Dorina

sem csökkent, jelenleg is 25 
apróság jár az intézménybe.
Varjas Judit lapunk kérdé-
sére elmondta, az óvoda az-
zal kereste meg, hogy tün-
déreket szeretnének a falra, 
több tervet is készített, 
amelyből a megrendelő vá-
laszthatott. 
- Igyekeztem minél több 
élénk színt alkalmazni, 
amely közel áll a gyerekek 
lelkivilágához, de a már 
védjegyemmé vált kacska-
ringókat sem hagytam ki a 
munka során - árulta el a ta-
polcai alkotó.                     (tl)

Tisztelt Tapolcai Lakosok!
Mint tapasztalták, a helyi já-
ratú autóbusz menetrend 
idén változott. Már kaptunk 
észrevételeket, javaslatokat 
a további módosításokra. 
Minden javaslatot megvizs-
gálunk, és az értékelhetőek 
alapján ősszel újabb menet-
rend módosítást tervezünk. 
Természetesen tisztában va-
gyunk vele, hogy mindenki 
számára megfelelő menet-
rendet nem lehet összeállí-
tani, de a nagyobb utasszá-
mot érintő irányokat, idő-
pontokat be kívánjuk építeni 
a módosított menetrendbe.
Az utasforgalom sajátossá-
gainak részletesebb megis-
merése érdekében 2019. má-
jus 8-án és 10-én (szerdán és 
pénteken) minden járatun-
kon utasszámlálást végzünk. 
A számlálást végzők az au-
tóbuszokon foglalnak he-
lyet, és papíron rögzítik az 
adott megállóban fel-, és le-
szálló utasok számát. 
Ugyanezen időszakban az 
autóbuszokon az első ajtó 
közelében bárki által kitölt-
hető egyszerű kérdőíveket 
helyezünk el, melyet kitöltés 
után - akár azonnal, akár ké-
sőbb, másik járaton - ugyan-
ott le lehet adni. 
Kérjük ne vegyék zaklatás-
nak a számlálók jelenlétét, 
valamint segítsék munkán-
kat a kérdőívek kitöltésével. 
Jó utazást kíván a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft! 

Tündérek a falon, öröm az óvodában

A legfiatalabbak is ezt a la-
pot olvassák! - írta a Ta-
polcai Újságnak a képet 
beküldő Horváth Viktória. 
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Az időjárás is kegyeibe fogadta az idei Tapolca Tavasz Fesztivált a hétvégén. 
Gasztronómia, népművészet és zene a három nap kínálatában                       Fotó: szj.

Házasságkötés

Utasszámlálás

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

Szijártó Jácint
Reggelire várva

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcán 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...

Ifjú olvasónk

Nyolc-tíz négyzetméter-
nyi falfelületre festette fel 
az elmúlt hetekben a me-
sék tündéreit és varázsla-
tos világát Varjas Judit ta-
polcai ékszerkészítő ipar-
művész Badacsonytörde-
micen, a helyi ovisok örö-
mére.   

A látványosan mesés ábrá-
zolás a kicsik pihenőszobá-
jának falára került, a törde-
mici ovisok a hétfői átadó 
ünnepségen láthatták elő-
ször. A művészi munka két 
teljes hét alatt készült el, 

anyagi fedezetét egy jóté-
konysági koncert bevétele és 
civil adományozók biztosí-
tották. - Nagy boldogság ez a 
gyermekeinknek, örüljünk 
velük közösen-fogalmazott 
Szántóné Jochmann Judit 
óvodavezető a bensőséges 
körben zajló átadási ünnep-
ség résztvevőit köszöntve. 
Horváth Zoltán Badacsony-
tördemic polgármestere örö-
mének adott hangot, hogy a 
település óvodája szép és jó 
állapotú, az új művészi fal-
festéssel pedig még szebb, 
miközben a gyermeklétszám 

A gyerekek nagy 
örömmel vették 
birtokba a megú-
jult, megszépült 
pihenőszobát, 
ahol ezentúl tün-
dérek társaságá-
ban lehetnek. Kö-
zépen az alkotó, 
Varjas Judit
 
                    Fotó: tl.
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