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Búcsú a diákévektől
A rossz idő miatt az idén elmaradt a központi, városi ballagás
BALLAGÁS - Az évszakhoz képes szokatlanul hideg, esős időjárás miatt
elmaradt a szombatra tervezett hagyományos városi ballagás Tapolca Fő
terén.

A Széchenyi István Baptista
Középiskola végzőseit saját
intézményükben, a diszeli
Gönczi Pál Szakközépiskola
és Szakiskola diákjait a Csobánc Művelődési Házban, a
Batsányi János Gimnázium
tanulóit a Csermák József
Rendezvénycsarnokban búcsúztatták.

Örök emlék
marad a most
véget ért
időszak az
ifjak számára
A rendezvénycsarnokban a
két végzős gimnáziumi osztály tanulói, a pedagógusok,
a szülők és a megjelent vendégek a Himnusz elhangzá-

A Batsányi János Gimnázium két végzős osztályát a Csermák József Rendezvénycsarnokban búcsúztatták szombaton
Fotó: szj.
sa után előbb Varga Tiborné
igazgató, majd Dobó Zoltán
polgármester beszédét hallhatták, illetve megtörtént az
ünnepélyes zászlóátadás is a
távozó és a még maradó
diákok között.
A Széchenyi István Baptista
Középiskolából öt osztály
végzős diákja ballagott. Az

intézménytől
szakácsok,
pincérek, eladók, központi
fűtés- és gázhálózat-szerelők, épület- és szerkezetlakatosok, valamint a szakközépiskolai tanulók (informatika, vendéglátás) búcsúztak. Tőlük Szollár Gyula igazgató köszönt el az iskola nevében. A diszeli vá-

rosrészben működő Veszprémi Szakképzési Centrum
Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája cukrász,
pék, sütőipari és gyors-pékségi munkás tanulóitól, illetve a Tanképzési Híd 2. osztály végzőseitől köszönt el
szombaton Szóvári Adél
igazgató által.
(szj)

A bank
szünnapjai
Tudom, mindenkinek
kell a szünnap, még a
bankoknak is. Mégis
meglepett,
amikor
május 2-án, az elsejei
munkaszüneti
nap
után, utalni akartam
pár kötelező tételt és
az online rendszer ezt
nem engedte. Azt írták, hogy április 30. és
május 6. között szünetet tartanak. Hogy
miért, meg milyen alapon, arra nem tért ki a
közlemény. Bosszantott, ám, alapvetően
megértő vagyok, „jó
lesz még ez a jövő héten is” - gondoltam.
Aztán pár nap múlva,
a banki tavaszi szünidő
befejeződése
után láttam, hogy 3án érkezett utalás a
számlára, vagyis befelé azért működött a
rendszer. A pénzt fogadni tudták, csak az
egyszerű állampolgárt nem engedték
hozzáférni a számlájához. Csodálkozom,
hogy ez megengedett.
Szijártó János

A korábbi vezetéssel folytatják
Évértékelő, tisztújító közgyűlést tartott a Tapolcai
Városszépítő Egyesület.
A szervezet élén nem történt változás, a tagság
egyhangúlag a korábbi
vezetőség tagjait erősítette meg tisztségeikben.

Rudolf Péterrel (balra) Töreky László újságíró beszélgetett a városi moziban
Fotó: Helyszíni felvétel

Moziélmény Rudolf Péterrel
Rudolf Péter, Kossuth-díjas
és Jászai Mari-díjas színész,
rendezővel, a Richter Egészségváros programsorozat arcával találkozhatott hétfő este a városi moziban az a
több mint száz néző, aki a
gyógyszeripari cégalapító
Richter Gedeon életét és
munkásságát
feldolgozó,
Nem tűntem el című doku-

mentum-játékfilm vetítését
követően a nézőtéren maradt. A mozi emelvényére lépő Rudolf Pétert elsőként
Dobó Zoltán polgármester
köszöntötte, majd Töreky
László újságíró kérdéseire
válaszolt a népszerű színművész. (Folytatás a 3. oldalon „Film a valóságról”
címmel)

Dér Ferencné látja el a jö- szabályzat szerint. Benács
vőben, Muth Ferencné és Lajos elnök a 2018-as évről
Lakinger Ferencné felügye- szóló évértékelő beszámolólőbizottsági
tagokkal jából kiderült, a tapolcai váegyüttműködésben. A mű- rosszépítők tartalmas és
ködési szabályzat minimális eredményes évet hagytak
módosítására is sor került, a maguk mögött, szoros kapkorábban fix tagsági díjat a csolatot ápolva a város önközgyűlés mindenkori dön- kormányzatával. (Folyt. a 2.
A szavazás eredménye sze- téséhez kötötték a módosult oldalon „Aktív...” címmel) (t)
rint, Tapolca legrégebbi és
legismertebb civil szervezetének elnöki tisztét továbbra
is Benács Lajos látja el. Horváth Lászlóné és Varga Károlyné alelnököket is megerősítették korábbi tisztségükben, de Spilák Istvánné
titkári és Süle Zoltán elnökségi tagsági megbízatása is
változatlan maradt. Az egyesület felügyelő bizottságának élén történt egyedül vál- Balról Süle Zoltán elnökségi tag, jobbról Benács Lajos
tozás, a búcsúzó Kárpáthy a régi, új elnök. Egyhangúlag a korábbi vezetésnek
Fotó: tl.
Kázmérné Rózsika tisztségét szavazott bizalmat az egyesületi tagság
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Haga Kálmán
Az idei városnapon Tapolcai Nevelésügyért
kitüntetést vehetett át
Haga Kálmán, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola tanára.
Haga Kálmán 1992-ben
diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tagozatán.
1992. augusztus l -től
dolgozik a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában rézfúvós tanárként,
2006. augusztus l -től
tanszakvezetőként.
Szakmai munkáját a
pontosság és a tudatosság jellemzi. Növendékei eredményesen szerepelnek a megyei, regionális, országos versenyeken, ezzel is növelve iskolánk, és Tapolca város jó hírét. Jó
kapcsolatot épített ki
növendékeivel, és a szülőkkel. A zeneiskola
tantestületének megbecsült tagja, jelentős
szakmai tapasztalatával
segíti kollégáit és az iskolavezetést. Véleményével, szakmai tudásával a fúvós tanszak vezetőjeként nagy segítséget nyújt a tanszakon
tanító
kollégáknak.
1992-től meghatározó
tagja a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekarnak, rendszeresen részt vesz a
próbákon, szerepléseken, a zenekar tagjai
tisztelik, szeretik, elismerik magas szintű
szakmai tudását, emberséges hozzáállását.
2010 óta a Tapolcai Protestáns Énekkar művészeti vezetője, karnagya.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

06/87/412-289

AKTUÁLIS - A tapolcai
képviselő-testület
elfogadta a 2018. évi költségvetés
végrehajtásáról
szóló rendeletet a pénteki
nyilvános ülésen.

A Tamási Áron Művelődési
Központban Dobó Zoltán
foglalta össze a leglényegesebb tudnivalókat és ismertette a főbb sarokszámokat. A polgármester elmondta, a város fő feladata
2018-ban is a közszolgáltatások és közfeladatok ellátására irányult. - A korábbi
évek feladatellátásához hasonlóan kiemelt szempont
volt a már folyamatban lévő
beruházások
befejezése,
újak megvalósítása, az intézményhálózat, a gazdasági
társaságok hatékony működtetése, valamint a sport
és a kulturális élet támogatása – hangsúlyozta.
Mint elhangzott, az önkormányzat bevételi főösszege
bruttó 7 milliárd 738 millió
461 ezer forint, a kiadási főösszege pedig 6 milliárd 785
millió 150 ezer forint volt. A
működési bevételek között
szerepel 902 millió forint állami támogatás. A helyi
adókból tavaly 1 milliárd 21
millió forint folyt be. Ingatlanértékesítésből a város
legjelentősebb
bevétele
(452 millió Ft) a badacsonytördemici terület (kemping)
eladásából származott, ezt a
bevételt tartalékként kezelik. Az önkormányzati kiadások egy részét a költségvetési szervek működtetése
teszi ki (közös hivatal, óvoda, könyvtár), melyre 713
millió forintot költöttek
2018-ban. Kiemelt feladat
volt a pályázati lehetőségek

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Dr. Dorner Mária gyermekorvos nyugállományba
vonul. Munkáját Dobó Zoltán polgármester köszönte meg a város nevében. Dr. Susanna Strecke doktornő veszi át a parxist
Fotó: Szijártó János
kutatása, melyek révén több
projekt is elindulhatott, illetve megvalósulhatott Tapolcán (szennyvíz-projekt,
gimnázium felújítása, turistaszálló fejlesztése).
A testület döntött az 1. számú gyermekorvosi körzet
működtetési jogának átadásáról is, mivel dr. Dorner
Mária gyermekorvos nyugállományba vonul. Ezért írta
az önkormányzat számára
benyújtott
kérelmében,
hogy 2019. július 31-i hatállyal az 1. számú gyermekorvosi körzet működtetését
át kívánja adni dr. Susanna
Strecke doktornőnek, aki a
körzetet vállalkozói formában kívánja ellátni 2019. augusztus 1-től. A doktornő mint azt az ülésen is elmondta - nem vonul vissza
teljesen a gyógyítástól, csak

egy kicsit kevesebbet vállal,
mint eddig. Dr. Susanna
Strecke doktornő arról szólt,
hogy nagy örömmel és lelkesedéssel vállalja a tapolcai munkát. Dobó Zoltán
mindkettőjüket virággal és a
város borával köszöntötte.
Dr. Dorner Mária 44 éves
gyógyító tevékenységét a
város nevében külön megköszönte,
dr.
Susanna
Strecke doktornőnek pedig
eredményes munkát kívánt a
jövőre vonatkozóan.
Az ülésen több más mellett
döntöttek az alapítványok
2019. évi közművelődési támogatásáról, az önkormányzat tulajdonában lévő sportés turistaszálló fejlesztéséről, valamint véleményezték
a Szász Márton Általános Iskola intézményvezetői pályázatát.
(szj)

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054

Aktív egyesületként vesznek részt a közéletben
(Folytatás az 1. oldalról)
Amint elhangzott, az egyesület 2018-ban részt vett a
Város és Faluvédők Szövetségének munkájában, ápolta
régiós szintű és kistérségi
kapcsolatait, továbbá ápolta
Batsányi János emlékét, kultuszát is a híres költő nevével fémjelzett rendezvénye-

ken. A városszépítő egyesület az Országos Könyvtári
napok rendezvényein, vetélkedőin is aktívan közreműködött. Sikeresen lebonyolították a tavalyi év Virágos
Tapolcáért és Tiszta udvar
rendes ház versenyeket,
amelynek díjait, a korábban
már megszokott módon, a

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.

város önkormányzatának támogatásával tudták biztosítani. A városszépítő egyesület fennállásnak 35. évfordulóját tavaly ünnepelték
meg, ahol méltó módon
megemlékeztek az alapítóról, emléktáblát avattak
Tóth József hajdani alapító
elnök tiszteletére.
(tl)
Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Május 13. - ELMARAD!
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Május 20. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Május 27. 14.00-16.00
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Tapolca legjobb szavalói vetélkedtek
Az óvodáskorúaktól az
általános iskola nyolcadik
osztályáig minden korosztály képviselte magát
a városi könyvtár által
szervezett, Szólj költemény elnevezést viselő
szavalóversenyen, április
1-12. között.

Az ovisok, és felkészítőik
lelkesedését mutatja, hogy
nem csupán a tapolcai óvodákból jelentkeztek apróságok a megmérettetésre, városunkon kívül érkeztek
még gyermekek Zalahalápról, Gyulakesziből, Szigligetről, Tihanyból is. Az első
helyezést Bödör Emma
(Szent Erzsébet Óvoda),
Czinege Zétény (Tapolcai
Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézmény), Kundermann Ákos (Tapolcai
Kertvárosi Óvoda Hársfa
Tagintézmény) szerezték
meg.
Másodikak lett Katona
Zsófia (Tapolcai Kertvárosi
Óvoda Barackvirág Tagintézmény), Pirger Zsanna
(Visszhang Óvoda, Tihany)
és Takács Anna („Kacagó”
Napközi Otthonos Óvoda,
Zalahaláp). A harmadik helyet sem egyedül sikerült el-

Vasáros Ferencné gyermekkönyvtáros gratulál az egyik résztvevőnek
Fotó: sr.
nyerni, a képzeletbeli dobo- nak legmagasabb fokára is gyedik helyen, Dégi Anna
góra léphetett még Gomb- bárdosos léphetett Bognár- Boglárka (Bárdos), Gárdokötő Kata (Szent Erzsébet Vida Barnabás személyé- nyi Emma (Nyirád), Kovács
Óvoda), Horváth Ronett ben, őt követte az osztálytár- Ron Filip (Monostorapáti),
(Gyulakeszi Százszorszép sa, Szabó Ákos. A harmadik és Simon Jázmin (KaÓvoda), Kajtár György (Ta- helyen hárman osztoztak, zinczy). A harmadik osztápolcai Kertvárosi Óvoda), és Fazekas Szofi (Kazinczy), lyosoknál Kitli Jázmint ítélte
Takácsi József (Szigligeti Korcz Roland, és Szőcs Nóra legjobbnak a zsűri (Bárdos),
Napközi Otthonos Óvoda). (Bárdos). Különdíjban ré- második lett Bódis Boglárka
Különdíjban részesült a Ba- szesült Torbó Áron (Bár- (Kazinczy), Sajcz Kálmán
(Nagyboldogaszrackvirág Tagintézményből dos). A második osztályosok Miksa
Sós Enikő. A többi kis ver- közül Fuit Róbert bizonyult szony), harmadik Czeiner
senyzőt dicsérettel jutal- a legügyesebbnek (Bárdos), Maja és Kolompár Vanessza
mazták. Az iskolák közül a második lett Anak-Agung (Kazinczy), Joó Zsombor és
városi intézményeken kívül Abigél (Kazinczy), és Lázár Sipos Mátyás (Bárdos). A
érkeztek diákok Monostora- Boglárka (Nagyboldogasz- negyedikeseknél első lett
pátiból és Nyirádról is. Az szony). Ezen az évfolyamon Piller Zsombor (Kazinczy),
első osztályosok dobogójá- már hárman osztoztak a ne- második Bogdán Imre (Bár-

dos), harmadik Illés Boglárka (Nagyboldogasszony).
Különdíjat érdemelt a szép
szavalatért Horváth Lídia
(Batsányi), Németh Emília
(Kazinczy), és Szabó Zsombor (Bárdos). A felsősök két
csoportra voltak bontva: 56., és 7-8. évfolyamra. 5-6.ban a kazinczys Szabó Eszter Anna bizonyult a legügyesebbnek, második lett
Lázár Kristóf (Nagyboldogasszony) és Varga Tünde
(Bárdos). A harmadik helyen két lány, Csipszer Csenge és Nagy Nadin osztozott
(Kazinczy). A legnagyobbak
versenye teljes kazinczys
sikert hozott. Első lett Papp
Botond, és Szabó Viktória,
második Kecskés Viktória és
harmadik Sándor Csenge.
Vasáros Ferencné gyermekkönyvtáros tájékoztatta lapunkat a versennyel kapcsolatos adatokról. Összesen
318 gyermek vett részt a
könyvtár által szervezett,
több mint egy évtizedes
múltra visszatekintő versenyen. Az általános iskolások
közül a harmadikosok képviselték magukat a legnagyobb számmal, és a Bárdos
Székhelyintézményből érkeztek a legtöbben.
(sr)

Eredmények a Kazincy-napokról Film a valóságról
A közelmúltban lezajlott
Kazinczy-napok tanulmányi
versenyeiről részben már
beszámoltunk. Itt a folytatás.
Az angol és német nyelvi
versenyek különösen népszerűek a Kazinczy-napokon. Az ötödik évfolyam angolosai között a tapolcai
Jurschik Gergő (Bárdos) lett
a legjobb, őt Segesdi Zsombor (Batsányi) és Tóth Virág
(Egry iskola, Keszthely) követte a dobogón. A hatodikosok angol versenyét Varga
Emma Dorottya (Batsányi)
nyerte, Tóth Levente (Kazinczy) és Várkonyi Emőke Virág (Tatay, Badacsonytomaj) előtt. A hetedikeseknél
Sterk-Rajzó Réka (Tatay,
Badacsonytomaj) lett a legjobb angolos, a második helyet holtversenyben Antal
Dóra (Batsányi) és Sebestyén Fanni (Kazinczy) szerezte meg, Miklósi-Sikes
Csepke (Sümeg, Ramasetter) a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A nyolcadikosok angol versenyé-

ben a badacsonytomaji Illés
Hector bizonyult a legjobbnak, Németh Kata (Batsányi) a második lett holtversenyben Antallóczy Lilla
Annával (Badacsonytomaj,
Tatay). A korosztály harmadik helyére Szollár Ádám
kazinczys tanuló szerzett jogot. A német nyelvi megmérettetés ötödikesei között
Lenner Vanda keszthelyi tanuló tört az élre, a hévizi Gelencsér Anna és a révfülöpi
Gerics Izabella Abigél előtt.
A hatodik osztályosok legjobb németese Csipszer
Csaba (Kazinczy) lett, a második helyen végzett Spaci
Gabriella (Héviz), harmadikon a szintén hévizi Porkoláb Anna. A hetedikeseknél
teljes volt a hévizi siker,
Csibi Vanessza első, Major
Rafaella a második, Balázs
Ádám a harmadik lett, mindhárman a közkedvelt fürdőhely iskolájából érkeztek. A
nyolcadikasoknál viszont
Tapolcáé volt a siker, Léman
Eszter (Kazinczy) első he-

lyen végzett, őt Fábián Anna
Léna (Hévíz) követte a nyolcadikos németesek dobogóján, a korosztály harmadik
helyét Mohos Liliána (Nagyboldogasszony)
szerezte
meg.
A kémiaverseny értelemszerűen a hetedik-nyolcadik
osztályosokat érintette. A
hetedikeseknél a tapolcai
Végh Dániel (Batsányi) győzött, Wind Barnabás (Művészetek Völgye Ált. Isk.) és
Szigeti Mirtil Flóra a második, illetve a harmadik helyet szerezte meg a korcsoportban. A nyolcadikosoknál viszont teljes volt a tapolcai siker, a kémiás dobogó három fokára négy helyi
tanuló állhatott. Lamport
Gréta Anna (Batsányi) végzett az első helyen, Söjtöri
Henrietta (Nagyboldogaszszony) a második lett, míg
holtversenyben Harangozó
Réka (Kazinczy) és Varga
László (Bárdos) állhatott a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára.
(tl)

(Folytatás az 1. oldalról)
A jelenlévők bőséges információkkal lehettek gazdagabbak a film megszületésével kapcsolatban, de Rudolf Péter színészi hozzáállásáról, pályafutásáról, a színészi, rendezői hivatás gyakorlati és lelki oldaláról,
fontosnak tartott múltbéli és
jelenlegi munkáiról is sokat
megtudhattak. Rudolf Péter
elmondta, nagyon más úgy
játszani egy szerepet, hogy
tudja a főszereplő, hogy a
forgatókönyvben leírtak valóban megtörténtek.
- Richter pontosan ismerte
minden dolgozóját, tudta
dolgozóiról, hogy milyen
gondokkal küzdenek, hogy a
portásnak beteg a nagymamája… Ebből következett,
hogy a gyár munkásai, vezetői is másként viszonyultak
az igazgatójukhoz, gyárukhoz, mindennapi munkájukhoz - mondta el a színész,
majd hozzátette, saját szakmájában, a színházi rendezés, a filmkészítés világában

önmaga számára is példaértékű Richter Gedeon emberi hozzáállása, munkássága. A neves cégalapító,
gyógyszerész, kutató, üzletember emberi nagyságáról
szólva elmondta, Richter
Gedeon elhagyhatta volna
az országot, hiszen megfelelő információkkal és vagyonnal rendelkezett hozzá,
ám ezt nem tette meg.
- Pedig menlevéllel a birtokában elindult, ám végül
képtelen volt itthagyni a
gyárát, a hazáját, miközben
sejthette, tudta, hogy ennek
nem lehet jó vége. A legrosszabb bekövetkezett, a
nyilasok a Dunába lőtték
1944. december 30-án. Amikor vettük fel a kapcsolódó
jeleneteket, fizikailag voltam rosszul attól, hogy ez
így történt, hogy ez megtörténhetett-árulta el a film főszeplője.
A közel egy órás beszélgetést teljes terjedelmében
rögzítette a Tapolcai Városi
Televízió.
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Varga Miklós Halápon énekelt Zöldágjárás,
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás 15. évfordulójára szervezett hagyományos zászlós felvonulást idén Varga Miklós
fellépésével, szóló előadásával tették emlékezetessé Zalahalápon.

Néhány napra rá, május negyedikén szombaton a 13.
Haláp-hegyi borút és társrendezvénye, a „Zalahalápi
kézimunkák kiállítás” jelentett élménydús programot a település lakói és vendégei számára. Az elmúlt 15
év során első alkalommal
Varga Miklós énekes személyes közreműködésével,
az Európa című dalára vonultathatták fel az európai
nemzetek lobogóit a Zalahaláp uniós parkjában. A látványos ünnepi eseményen
Bedő Lajos polgármester
köszöntőjét követően, Herczog Edit korábbi európa
parlamanti képviselő mondott ünnepi beszédet. A rendezvény ideje alatt a zalahalápi asszonyok helyben
készült lángossal kedveskedtek a résztvevőknek. Az
esemény kulturális műsorait

Varga Miklós énekén kívül,
a helyi Kacagó óvoda és a
Csontváry általános iskola
fiataljainak táncos, dalos
produkciói, továbbá Tóth
Kiara énekelőadása jelentette a helyiek nagy örömére. A
szombati kultúrházi kézimunka kiállítást, majd az azt
követő hagyományos tavaszi Haláp-hegyi borutat az
esőre álló időjárás ellenére is
megtartották. Itt Bali Mónika énekprodukciója aratott
nagy sikert, majd Bedő Lajos polgármester a kultúrház
kistermében kiállított csodálatos zalahalápi kézimunkák
helyi alkotóit méltatta. A
halápi hegy kis birtokainak
kiváló borait ezúttal Tóth
Lajosnál, Herczog Editnél,
Tóth Lászlónál, Horváth Árpádnál, Kocsor Ferencnél,
Holczbauer Jenőnél, Hoffmann Kálmánnál, Albert Attilánál és Huszár Józsefnél
kóstolhatta meg a hangulatos, zenével harmonikaszóval kísért boros túra félszáznál több fizető résztvevője.
A pincelátogató, borkóstoló
rendezvény hagyományosan vacsorával és tombolasorsolással zárult.
(tl)

tojásfabontás
Tapolcán
Tapolcai fiatalok zöldágjáró népi játékkal ünnepelték a tavaszt és búcsúztak a Fő téren feldíszített húsvéti tojásfától.
A város óvodásai és általános iskolás diákjai a Bat- Hangodi László (balról) és az alkotó Horváth Róbert
sányi Táncegyüttes tagjai- szobrászművész az alkotás átadásán
Fotó: szj.
val, fiataljaival közösen elevenítették fel a szép hagyo-

Márványtábla őrzi a múltat

Fehér márványtáblán elevenedik meg Tapolca római kori történelme Horváth Róbert szobrász-művész munkásságának köszönhetően.

Régi népszokást elevenítettek fel az óvodás,
általános iskolás gyerekek
a Batsányi Táncegyüttes
tagjaival együtt Fotó: tl.

mányt, majd a húsvéti tojásfát állító civil szervezetek (a
Városért Egyesület, a Városszépítő Egyesület Nőklubja,
a Nyugdíjas Klub, a Tanúhegyek Egyesület és a Tapolcai
Nagycsaládosok
Egyesület) tagjai közösen
A helyi ovisok táncos műsora mindig nagy siker május elbontották a több ezer toelsején Zalahalápon
Fotó: tl. jással feldíszített fákat. (tl)
Hirdetés

A napokban a Fő térről a
díszudvar felé vezető átjáró
falán avatták fel a szép köztéri alkotást.
- 1861-ben egy megrakott
szekér alatt szakadt be a
föld, s ezáltal megnyílt egy
római kori sír, ahonnan régészeti szempontból fontos
tárgyi emlékek kerültek elő.
Erről Rómer Flóris régész,
egyetemi tanár készített feljegyzéseket akkoriban. Később, kutatásaira alapozva ő
mondta ki, hogy az ókori, római kori Cesariana azonosítható Tapolca elődtelepülésével - tájékoztatta beszédében a megjelenteket Hangodi László történész, főmuzeológus.
- Ennek további tárgyi bizonyítékai kerültek elő az
1984-1989 közötti régészeti

feltárások által a Templomdombon. Tapolca területén
egy 2. századi és egy 4. századi virágkor nyomait azonosították. A köztudatba,
helyben beépült mindez, ám
kétségtelenül hiányzik az
idelátogatók hatékony tájékoztatása. Ma ebben is pozitív változás történt, köszönhetően Horváth Róbert
szobrászművész munkásságának és segítőinek. Megvalósult egy szép terv, újabb
alkotással gazdagodott a város. Horváth Róbert alkotása
felkerült a hajdani Cséby
ház, tapolcai díszudvarba átvezető kapualjának falára,
amelyen megjelenik a római
kor művészi életre keltése hangsúlyozta
Hangodi
László.
A fehér márványvéset
egyébként Horváth Róbert
első tapolcai köztéri alkotása, ami hírül adja a távolabbról érkezőknek is a város római kori múltját, s
megőrzi azt az utódok számára.
(szj)
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Jó lehetőség előtt a város
Jelentős, új tapolcai fejlesztésről, a ritka betegségben szenvedők gyógykezeléséről, valamint az évek óta tartó humanitárius tevékenység folytatásáról tájékoztatta lapunkat Rig
Lajos országgyűlési képviselő
a napokban.
- A közelmúltban az IPU (Interparlamentáris Unió) tagjaként
részt vettem egy ígéretes megbeszéléssel egybekötött díszvacsorán Kuvait Nagyköveti
Rezidenciáján. A szaúdi, a kuvaiti, a jemeni, valamint az
EAE-dubaji nagykövet, és egy
kuvaiti parlamenti képviselő
is jelen volt a rendezvényen,
ahol felajánlották a segítségüket az egészségügyet illetően,
illetve szó esett többek között
hazánk és az említett olajban
gazdag országok közötti kapcsolatról, turizmusról, egészségügyről. Bebizonyosodott,
hogy kicsi a világ, ugyanis a
Daher Rashid (tolmács, arabisztika szak docense) Keszthelyen született, édesapja az ottani keszthelyi kórházban dolgozott sebész orvosként. Jó hír,
hogy a témák között szerepelt
egy tapolcai beruházás is, ami
munkahelyeket és gazdasági
előnyt hozhatna a város és a térség részére. Konkrétan ásványvíz kitermelésre és palackozá-

sára épülő projekt elindításáról
tárgyaltunk - tudtuk meg Rig
Lajostól.
A jobbikos képviselő beszámolt a spinális izomatrófia
vagy gerinc eredetű izomsorvadás (SMA) által sújtott betegek
érdekében tett lépéseiről és a jelenlegi helyzetről is.
- A nagyon ritka betegség okán
több alkalommal kértem a Parlamentben a kormányzat támogatását abban, hogy forrásátcsoportosítással segítsék az
izomsorvadásban
szenvedő
honfitársaink gyógyulását. Románia, Argentína és egyre több
ország elérhetővé teszi számukra az életüket jelentő kezelést, addig hazánkban ez még
mindig várat magára. A betegek
száma alacsony, ám a gyógy-

szer, a kezelés nagyon drága,
ezért szükséges az állami segítség. Most annyit tudok mondani, hogy ígéret már van a kormánytól a regisztrált betegek
megfelelő gyógyszerrel való
ellátására.
A képviselő azt is elmondta,
hogy a már meglévőkön túl egy
új, svájci kapcsolat kezd kibontakozni, ahonnan az egészségügyet segítő adományokat például ágyakat - tudnának
hozni Magyarországra. - Ez
egyben azt is jelenti, hogy folytatjuk humanitárius tevékenységünket és várjuk azon önkormányzatok, egészségügyi
intézmények
jelentkezését,
akik örömmel fogadják ezt a
fajta támogatást - tette hozzá a
képviselő.
(szj)

A gyerekek sok érdekességet láthattak

Fotó: Helyszíni felv.

Nyitott kapuk a Föld napján
prilis 24-én, a Föld napja alÁ
kalmából „Nyitott kapuk”
rendezvényen vettek részt a
Batsányi Tagintézmény első
osztályosai. Helyszíne az
NHSZ Kft. Halápi úti telephelye, ahová a gyerekeket az önkormányzat autóbusza vitte.
Nagyon sok érdekes és hasznos
dolgot tudtak meg a tanulók a
szelektív hulladékgyűjtésről.
Bizony döbbenten nézték a hatalmas bálákba összepréselt papír- és műanyag hulladékokat.
A szervezők játékosan oktatták

a kicsiket: volt szelektív válogatás, halak mentése a szennyezett vízből, célba dobás a megfelelő kosárba. Nagy sikert aratott kartondobozokból készített
labirintus, a PET palackokból
összeállított csónak, illetve,
hogy fel is állhattak egy igazi
kukásautóra. A program végén
környezettudatos ajándékokkal
leptek meg bennünket. Köszönjük az NHSZ dolgozóinak,
hogy türelemmel fogadták a
gyerekeket!
Erzsi néni és Hajni néni

TÁJÉKOZTATÁS
Fotó: Béli Balázs

Rig Lajos: Tapolca számára előnyös lenne egy új, ásványvíz
kitermelésére és palackozására alapuló fejlesztés

TANUSZODA - TÁJÉKOZTATÁS
Magyarország Kormánya 1281/2017. (VI.2.) Korm. határozatával arról
döntött, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
II. ütemében Tapolca településen állami beruházással Tanuszoda
létesüljön.
A megvalósítás érdekében a terület kiválasztásával kapcsolatban a
Nemzeti Sportközpontok (NSK) intézmény 2017. szeptember 5-én
előzetes megállapodást kötött Tapolca Város Önkormányzatával. A
beruházással kapcsolatos előírásoknak megfelelő lehetséges létesítési
helyszínként a Tapolca keleti városrészében a beépítetlen 3437/79 hrsz.ú (telekalakítással létrejött 3437/107 hrsz.-ú, kivett közterület
megnevezésű, 6009 m2 nagyságú földterület), valamint a nyugati
városrészben a Városi Strand részben beépített 1933/1 hrsz.-ú ingatlanok
kerültek rögzítésre.
Az előzetes megállapodásban rögzített két földrészlet nem optimális
tanuszoda elhelyezésre, mindkét változat jelentős finanszírozási többlet
terhet eredményezett volna az Önkormányzat számra.
Felülvizsgálva a tanuszoda számára alkalmas önkormányzati
ingatlanokat újabb területet javasoltunk, amely az Egry József utca által
határolt 3437/81 hrsz-ú közterületi ingatlan szabályozási tervben
rögzített beépítésre szánt része. Az építmény az Egry utca érintett
szakaszával párhuzamosan kerülne elhelyezésre, a bejárata a játszótér
felől lenne megközelíthető. Fűtés és melegvíz ellátása a
távhőrendszerről megoldható.
Tapolca, Egry József utca 3437/81 hrsz ingatlan tanuszodához szükséges
ingatlan átadásáról szóló 133/2018.(XI.21) számú képviselői testületi
döntést meghoztuk, a terület megfelelőségét az NSK visszaigazolta.
A Beruházási Ügynökség létrejöttével a feladatkörök újabb
központosításra kerültek, amely szerint az előkészítést és az üzemeltetést
az NSK végzi, viszont a beruházás tényleges megvalósítását a
Beruházási Ügynökség (BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.) bonyolítja.
A tanuszoda típustervvel rendelkezik, amelyet minimális igazításával
illesztenek a felajánlott terület adottságainak figyelembe vételével. Az
épület elhelyezése tervezés alatt van, az üzemeltetési elvárások
határozzák meg a telek kerítéssel történő lehatárolását. A parkban való
elhelyezés miatt homlokzati síkon nyitott megközelítést javasoltunk,
illetve a meglévő távhővezetékkel való kiszolgálás is előnyt jelente
Városunk szempontjából.
Személyes egyetetés eredményeként vizsgálják a lehetőségeket, várjuk a
megoldási javaslataikat.
A telekalítási eljárás ezt követően indul az építési engedélyezési
eljárással együtt. Az építési engedélyt követően indul a közbeszerzési
eljárás, amelynek befejezése novemberre várható, a kivitelezés
időtartam kb 1,5 év.
Dobó Zoltán polgármester

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Május 9 - 15.
csütörtök – szerda
9 – 10. csütörtök–péntek, 12
- 15. vasárnap - szerda 15:00
1200,-Ft
LEONARDO 500
Színes, olasz
dokumentumfilm
Hossz: 90 perc
...

9 – 10. csütörtök–péntek, 12
- 15. vasárnap - szerda
16:30 1200,-Ft 11. szombat
13:30
VIZIPÓK – CSODAPÓK –
A film
Színes, magyar animációs
kalandfilm
Hossz: 79 perc
...

9 – 15. csütörtök - szerda
18:00 1200,-Ft
Két lépés távolság
Színes, szinkronizált
amerikai romantikus dráma
Hossz: 116 perc
...

9 – 11. csütörtök – szombat
20:00 1200,-Ft
Zöld könyv – Útmutató az
élethez
Színes, szinkronizált
amerikai vígjáték
Hossz: 131 perc
...

12 – 15. vasárnap – szerda
20:00 1200,-Ft
Csillag születik
Színes, szinkronizált
amerikai zenés film
Hossz: 135 perc

Komoly büntetés jár az illegális vízvételezésért!
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a DRV Zrt. szolgáltatási területén
az ideiglenesen – mezőgazdasági, építési vagy egyéb munkák kapcsán –
felmerülő többlet-vízvételezési igény minden esetben bejelentésköteles.
A vízvételezéshez szükséges ügyintézési folyamatot az alábbiakban
ismertetjük:
Bejelentés
Többlet-vízigény felmerülésekor vegye fel a kapcsolatot a Társaság
területileg illetékes üzemvezetőségével, hiszen ott tudnak tájékoztatást
adni a település ivóvíz-hálózatának kapacitásáról, valamint arról, hogy a
vízellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül milyen mértékben
teljesíthető a többlet-vízvételezés. Üzemvezetőségeink elérhetőségei a
www.drv.hu/uzemvezetosegeink weboldalon, a Vízvételezéshez
kapcsolódó elérhetőségek linkre kattintva megtalálhatók.
A kérelmet a vételezés tervezett időpontjánál legalább 2 héttel korábban,
írásban kell benyújtania a szolgáltató felé.
Adategyeztetés
Az egyeztetés során tájékoztassa az üzemvezetőség ügyintézőjét a
vízvételezés céljáról, várható időtartamáról, a napi vételezési igény
mértékéről, valamint a vízvételezés módjáról (pl.: tartálykocsival,
tartállyal történő elszállítás, kiépített vezetéken történő vételezés),
illetve töltse ki a szerződéskötéshez szükséges adategyeztető lapot.
Szerződéskötés
Amennyiben felmerült vízvételezési igénye biztosítható, a Társaság azt
elsősorban az érintett üzemvezetőség telephelyén kialakított
vízvételezési ponton keresztül, vagy a településen kijelölt tűzcsap
igénybevételével teszi lehetővé. (A tűzcsap mérősítésének költsége a
megrendelőt terheli.) Az egyedi vízvételezést a felhasználó és DRV Zrt.
által írásban megkötött szerződés szabályozza, mely tartalmazza a
vételezett víz díját, a mennyiség mérésének módját, és a vízvételezés
egyéb feltételeit. A vízvételezési szerződés másolatának minden esetben
a helyszínen rendelkezésre kell állnia.
A DRV Zrt. a víz tűzcsapról történő szolgáltatását az alábbi esetekben
tagadhatja meg:
Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében. A felhasználó a felhasználási helyen rendelkezik vízbekötéssel, amelyről a vízigény biztosítható,
vagy nincs a településen az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap.
Ha az igénybejelentő szerződéses folyószámláján lejárt határidejű vagy
vitatott számlatartozást tart nyilván Társaságunk, illetve a kérelmező
szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás folyik. Ha a vízigény
kielégítése egyéb módon, tűzcsap igénybevétele nélkül is megoldható.
Jogi következmények
A tűzcsapról történő engedély nélküli, vagy nem a vonatkozó szerződésben vagy
engedélyben foglaltak szerinti vízvételezés szabálytalan közműhasználatnak
minősül, mely esetben a DRV Zrt. feljelentés megtételére jogosult a szabálytalan
közműhasználóval szemben. A vízvételezést a DRV Zrt. munkatársain kívül az
illetékes rendőrkapitányság, illetve a katasztrófavédelem munkatársai is
ellenőrizhetik, szabálytalanság esetén pedig a 259/2011. (XII.7.)
kormányrendelet 1. számú mellékletében leírtak alapján 30 ezer forinttól 1 millió
forintig terjedő bírságot szabhatnak ki.

Tisztelettel: DRV Zrt.
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Készen állnak az idei versenyekre
A telet kemény felkészüléssel töltötték a TVSE
Thai boksz szakosztály,
azaz a Tapolcai Muay
Thai Gym versenyzői.
Nagy terveik vannak idén,
eddig két Sportgála díjat,
öt Eb, valamint három országos érmet tudhatnak
magukénak.

Szegvári Tamás szakosztályvezető, edző már tavaly
év végén belekezdett versenyzőivel a felkészülésbe.
- Az év elejét kizárólag erősítéssel és kondíciófejlesztéssel töltöttük, nem volt
technikázás. Az idei első
versenyünk, az Eb előtt három héttel kezdtük el a
konkrét szakmai munkát.
Gyakorlatilag, ami máskor
nyolc hetet emészt fel, azt
most háromra leredukáltuk.
Bejött a taktika, hiszen négy
ezüstöt és egy bronzérmet
szereztünk - osztotta meg
velünk az edző. Mint arról
már korábban beszámoltunk, március közepén az
ICO világszövetség által

Kemény év elé néznek a thai bokszosok. A képen idei első díjaikkal, érmeikkel a
versenyzők, (balról) Nagy Ákos, testvére Nagy Imre, Szegvári Tamás edző, Tóth
Zsombor, édesapja, Tóth Béla és Muzsi Dániel
Fotó: Májer Edit
szervezett Európa-bajnokságon, kategóriájukban Muzsi Dániel, Nagy Imre, Tóth
Béla és Tóth Zsombor ezüstérmet, míg Nagy Ákos
bronzérmet szerzett. - Nagyon jó volt a versenyszervezés, a bíráskodás, nagyszerű élmény volt részt venni rajta. A stáb összeszedett,
remek volt. Külön öröm,

hogy velük fogunk május
25-én, Tapolcán egy országos versenyt szervezni, ahol
egyébként hét új sportolónk
is először fog megmérkőzni,
mégpedig K1 Light kategóriában. Jelenleg is folyik a
felkészítésük - emelte ki a
szakosztályvezető. Hozzátette, zsúfolt a sportág éves
versenynaptára, de eldön-

tötte, „harcosai” havonta
legfeljebb egy megmérettetésen fognak indulni. - Meg
kell válogatni azokat a versenyeket, amik előre visznek, és amiken a maximumot tudjuk kihozni magunkból. Gálákra nem megyünk,
inkább hivatalos versenyeken készíteném fel őket a
nemzetközi megméretteté-

sekre is. Szeretném, ha Dani
jól szerepelne a válogatott
edzőtáborokban, hogy ott lehessen a törökországi világbajnokságon. Erre minden
esélye megvan. Mellette célunk, hogy Imi és Zsombi is
bekerüljön a válogatottba vallotta az edző idei terveiről.
A szakosztály két tagjának
teljesítményét a helyi sport
ünnepén, a februári Sportgálán is elismerték. Kiváló
sportoló, versenyző élsportutánpótlás
kategóriában
Nagy Imre, míg Kiváló sportoló, versenyző élsport-felnőtt kategóriában Tóth Béla
vehetett át díjat. - Nagy meglepetés volt számomra a díjazás. Hatalmas megtiszteltetés ez a várostól, hogy felfigyeltek és követik a munkásságunkat és elismerik a
teljesítményünket - osztotta
meg velünk Béla.
A budapesti muaythai országos bajnokságon való szereplésükről egy későbbi lapszámunkban olvashatnak
majd.
(me)

Ismét megrendezték a Széchenyi Kupát
Idén is megrendezte a
Széchenyi István Baptista
Középiskola a Széchenyi
Kupa
Teremlabdarúgó
Tornát, múlt hónapban.

A tapolcai iskola az előző
tanévben hívta újra életre a
nagy hagyományokkal rendelkező Széchenyi Kupát,
középiskolások részvételével. Idén is egy barátságos
tornára várták ellenfeleiket a
Csermák József Rendezvénycsarnokba. A házigazA Hársfa Tagintézmény (sötétkékben) a Barackvirág
Tagintézménnyel játszik. A szervezők a közös szórako- da, Széchenyi István Baptiszás örömére helyezték a hangsúlyt
Fotó: Májer Edit ta Középiskola mellett, a
szintén helyi Batsányi János
Gimnázium és Kollégium,

Óvodások focitornája
a húsvétvárás jegyében

A húsvétvárás jegyében
invitálta meg idén is a
Csermák József Rendezvénycsarnok a helyi óvodásokat a népszerű Nyuszi Kupára.

Húsvét előtti héten ismét
megtelt a csarnok izgalommal és gyerekzsivajjal. A
szervezők a labdarúgásra, a
közös szórakozás örömére
helyezték a hangsúlyt, így
nem hirdettek dobogós helyeket - mindenki ajándék-

továbbá a sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói
Szakképző Iskola, a szigetvári Pécsi SZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Szakiskolája, valamint a
sümegi Kisfaludy Sándor
Gimnázium, Kollégium és
AMI mérte össze erejét.
Hetsey Páltól, a szervező iskola testnevelőjétől megtudtuk, a körmérkőzéses rendszerben magas színvonalú,
kiélezett mérkőzéseket játszottak a csapatok, a szép
számú, lelkes közönség végig sportszerű küzdelmet

láthatott. A dobogó első
fokán a szigetvári, másodikon a sárvári, harmadikon
pedig a házigazda csapat
végzett. Negyedik helyen a
sümegi, ötödik helyen pedig
a tapolcai gimnázium együttese zárt (felkészítő Havasi
Gábor). A Legjobb kapusnak a sárvári László Olivért,
a Legjobb mezőnyjátékosnak pedig a vendéglátó csapatból Fülöp Dominikot választották.
A gólkirályi címet a sümegi
Mórocz Dániel, míg a Fair
Play Díjat a tapolcai Batsányi tanulója, Takács Péter
érdemelte ki.
(me)

csomaggal távozott. A két
félpályán, rövidített mérkőzéseket játszottak a gyerekek, a Tapolcai Diáksport
Egyesület felügyelete alatt.
A Tapolcai Kertvárosi Óvodából, valamint annak Barackvirág, Hársfa, illetve
Szivárvány Tagintézményéből érkeztek a programra.
Megtudtuk, a Szent Erzsébet
óvoda is meghívást kapott,
de a tavaszi szünet náluk korábban kezdődött, így idén Öt csapat, köztük két helyi együttes részvételével zajlott a Széchenyi Kupa, barátkihagyták a programot. (me) ságos teremlabdarúgó torna
Fotó: Helyszíni felvétel
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Remek teljesítmény
Rekord született a zöldágjárás hagyományából a napokban

Lájer Zsuzsanna
Tapolcai tavasz
Aki úgy érzi, hogy sikerült Tapolcán 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 legjobbakat hétről hétre közöljük.

Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku:
Ódon ház ormán
vén bagoly töpreng a lét
törékenységén.

FILMAJÁNLÓ
Két lépés távolság - Elképzelhetetlenül nehéz lehet
tartós betegséggel együtt
élni. Mégis vannak olyan
emberek, akik életük nagy
részét kórházban töltik.
Rengeteg szabályt kell,
hogy betartsanak a gyógyulás reményében. Így
vannak ezzel a Két lépés távolság című film főszereplői is: Stella (Haley Lu
Richardson) és Will (Cole
Sprouse) is, akik mindenkitől három lépés távolságot kell, hogy tartsanak,
nehogy megfertőződjenek.
A betegség következményei, a kezelés folyamata
eléggé megnehezíti ezeknek a 17 éveseknek az ismerkedést, ám a szerelem
mindig utat tör magának.
Életükbe bepillantást a tapolcai moziban nyerhettek
május 15-éig. Zsebkendőt
bekészíteni!
(szv)
RENDEZVÉNYEK
·2019. május 11-én városunkba
érkezik a Richter Egészségváros!
· A Városi Piac és Vásárcsarnokban
kerül megrendezésre a XXVII. Baba- és Gyermekholmi Börze 2019.
május 18-án 9 és 12 óra között.
· 2019. május 24-25-én a Lelki
Egészségfejlesztési Központ „Közösen a függőségek ellen 2019.
Tapolca” címmel rendezvénysorozatot szervez. Pénteken 17 órától a
Tamási Áron Művelődési Központban lakossági fórumot, szombaton
10 órától koncertet tartanak az autóbusz pályaudvaron.

Négyszáznál is több
résztvevő éltette egyszerre a zöldágjárás népi hagyományát Badacsonytomajon. Sok tapolcai óvodás és általános iskolás is
hozzájárult ahhoz, hogy
megszülethessen egy új
és különleges magyar rekord, stílusosan éppen a
tánc világnapján, április
29-én.

Nagyjából egy időben, három különböző irányból érkeztek a badacsonytomaji
Szent Imre templom elé hét
település fiatal táncosai, diákjai és óvodásai, hogy egy
nagy közösséggé összeforrva, éltetve a zöldágjárás hagyományát, felelevenítve
annak régi motívumait, dalokkal, táncokkal, népi játékokkal ünnepeljék a tavaszt,
a természet megújulását.
Mint megtudtuk, a nem mindennapi esemény ötlete Szabó Csabától, a Tördemic
Néptáncegyüttes vezetőjétől
származik, aki környékbeli
tanítványait, táncsoportjait
kérte fel az akcióra. A Törde-

Sok tapolcai óvodás és iskolás is hozzájárult a magyar rekordhoz
mic Néptánegyüttes, a SzínVonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Badacsonytomaj város közösen
megrendezett Zöldágjáró rekordkísérletét végül siker
koronázta. A kezdeményezéshez számos környékbeli
iskola és óvoda is csatlakozott, így a tapolcai Szent
Erzsébet és Barackvirág
Óvoda apróságait, a badacsonyi, nemesgulácsi, monostorapáti,
zalahalápi,

Képeket sző a balatoni tájról
Puskás Piroska nyugdíjas
pedagógus Balatoni varázslatok szövött képekben című
kiállításának ad otthont az
elkövetkező közel három
hétben a Tamási Áron Művelődési Központ. A kiállítás megnyitóját pénteken
tartották a tapolcai kulturális
intézmény aulájában
Barczáné Tóth Boglárka a
tárlatnak helyszínt biztosító
TÁMK igazgatója köszöntötte a kiállító művészt és a
rendezvény látogatóit, majd
Polákné Gecsei Gyöngyi
nyugdíjas pedagógus méltatta Puskás Piroska alkotói
világát, különleges, kézzel
festett gyapjúszálakból szö-

vött képeit. - Piroska 35 évig
Budapesten dolgozott, csak
a vakáció napjait töltötte
Zánkán, de örök nyomott hagyott benne a természet
csendje, a balatoni színek
kavalkádja, a megkapóan
gyönyörű táj. A szövés alapjait már Zánkán élő nyugdíjasként sajátította el unokahúgától, Simon Esztertől.
Piroska, munka közben,
gyakran közelről és távolról
is megszemléli az eredményt, ha nem elégedett a
látvánnyal, visszabontja és
elölről kezdi az alkotástavatta be a jelenlévőket Polákné, Puskás Piroska művészi, alkotói világába. (tl)

szigligeti, zánkai és a tapolcai Kazinczy és Bárdos
tagintézmények diákjait is
ott láthattuk a táncoló, éneklő tömegben. Az esemény a
Gyulaffy hagyományőrző
bandérium vitézeinek lövésével vette kezdetét. A rekordállításban résztvevőket
végül Sebestyén István, a
Magyar Rekordok hivatalos
regisztrátora személyesen
számolta meg, majd bejelentette a hivatalos 420-as

végeredményt. Az eseményen részt vett Fenyvesi Zoltán a térség országgyűlési
képviselője, a rendezvény
fővédnöke, Krisztin N. László Badacsonytomaj és Horváth Zoltán Badacsonytördemic polgármestere is, akik
méltatták az esemény jelentőségét, hagyományőrző jellegét, továbbá köszönetet
mondtak a szervezőknek és
a játékban résztvevőknek
egyaránt.
(tl)

Heti SÜTI

Hozzávalók a piskótához: 4 tojás,
4 evőkanál cukor, 4 evőkanál liszt
(most gluténmentesen: 2 ek. rizsliszt és 2 ek. keményítő), 1 evőkanál olaj, késhegynyi szódabikarbóna. A krémhez: 250 g mascarpone, 2 dl habtejszín, 3-4 evőkanál
porcu-kor, 50 dkg eper, tortazselé,
2 ek. eperlekvár.
A 4 tojás fehérjét a cukorral ke-

mény habbá verjük, hozzáadjuk a
tojás sárgákat, beleforgatjuk a szódabikarbónával elkevert lisztet, és
végül óvatosan belekeverjük az
olajat. 170 fokon kb. 30 percig (tűpróbáig) sütjük. A krémhez a porcukorral felverjük a tejszínt, majd
folytonos keverés mellett hozzáadjuk a mascarponét. A kihűlt piskótát kettévágjuk, az alsó lapra kenjük a krém felét, majd kirakjuk félbevágott eperrel, amit kicsit bele is
nyomkodunk. Rátesszük a másik
lapot, ezt a megmaradt krémmel
kenjük be, amibe belekeverjük a 2
ek. eperlekvárt. Vékonyan bekenjük az oldalát is. A tetejét vékonyra
vágott eperrel díszítjük, majd a tortazselét rákanalazzuk. A „csokikerítés” sütőpapírra csorgatott olvasztott csokival készült.
Dobosné Szabó Márta,
Székesfehérvár

Házasságkötés

Piaci információk

Epres, mascarponés torta

2019.04.27.
Virág Dorina
és Tar Gábor

Balról, Barczáné Tóth Boglárka, Puskás Piroska és Polákné Gecsei Gyöngyi a kiállítás megnyitóján Fotó: tl.

Fotó: tl.

Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 36-50 Ft/db
Burgonya: 330-350 Ft/kg
Sárgarépa: 360 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 380 Ft/kg
Paprika: 880-1200 Ft/kg
Paradicsom: 480 Ft/kg
Uborka: 480 Ft/kg
Cukkini: 680 Ft/kg
Retek: 220 Ft/kg
Narancs: 340 Ft/kg

