TAPOLCAI ÚJSÁG
2019. MÁJUS 17.

TÉRSÉGI HETILAP

www.tapolcaiujsag.hu

V. évfolyam 17. szám

Milliók a kórháznak
Minden idők második legjobb eredményét produkálta a város
„Egészségvárossá” változott Tapolca Fő tere szombaton. A Richter Gedeon
Nyrt. egészségtudatosságot és a betegségmegelőzést népszerűsítő rendezvénye már délelőtt
több ezer helyi és környékbeli látogatót vonzott
a városba.

Az érdeklődők 10 és 17 óra
között egy helyen, egyszerre
több fontos szűrővizsgálaton és tanácsadáson is részt
vehettek, természetesen ingyen. Aktivitásukkal pedig
nemcsak saját egészségükért, hanem a kórházukért is
tehettek. A Richter Gedeon
Nyrt. ugyanis 2 millió forint
alapadományt ajánlott fel A
Deák Jenő Kórház számára.
Az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott
előadásért járó adományponttal növelhették, amelyet
a hazai gyógyszercég pontonként 300 forinttal írt jóvá.
A feljánlott 2 millió forintos
alapadomány a résztvevőknek köszönhetően a rendez-

Minden idők második legjobb eredményével 8 536 400 forint gyűlt össze Tapolcán. Az adományösszegből videokolonoszkóp beszerzését tervezi a Deák Jenő Kórház. A képen a tapolcai egészségnap zárása, a nagyszerű eredmény kihirdetésének
eufórikus pillanata
Fotó: Szigetvári Réka
vény végére 8 millió 536 na, a Deák Jenő Kórház tó vállalat képviseletében dr.
ezer 400 forintra nőtt. A kór- főigazgatója szólalt meg. A Kozma Róbert belkereskeház új vastagbél-szűrésre program végén mindketten delmi- és marketing igazszolgáló eszköz, videokolo- köszönetet mondtak a Rich- gató vázolta a különleges
noszkóp beszerzését tervezi ternek és a rendezvényen esemény jelentőségét, még a
a befolyt összegből. A ren- megjelent, segítőkész embe- rendezvény elején.
dezvény megnyitóján Dobó reknek, akik azon túl, hogy (Az egészségnapról szóló
Zoltán polgármester üdvö- figyelnek saját egészségük- összeállításunkat az 5. oldazölte elsőként a résztvevő- re, ezúttal a kórházat is tá- lon „8,5 millió...” címmel
(szj)
ket, majd dr. Lang Zsuzsan- mogatták. A gyógyszergyár- olvashatják)

Bosszantó
apróságok
A mindennapos, apró
bosszúságok számát
tekintve, vélhetően a
közlekedés áll az
élen. Innen jön a legtöbb olyan dolog, ami
a szabályok betartásával, egy kis odafigyeléssel elkerülhető
lenne. Persze hozzáteszem, bárki követhet el hibát, de az egy
másik történet. Én
most a hanyagságra,
a többi közlekedő levegőnek
nézésére
gondolok. Egyre nagyobb „divat” az
irányjelző mellőzése,
ezt még autóbuszoknál, nagyobb járműveknél is gyakran tapasztalom. Lazán leáll, elindul, kanyarodik, sőt, megfordul
egy-egy vezető anélkül, hogy ezt jelezné.
Kedvencem még az
egyirányú utca végén
a balra kanyarodás
előtti középen (vagy
jobb szélen) maradás
és a ködlámpák indokolatlan használata.
Szijártó János

A helyi zsidóság történetéről hallhattak
Az Országos Rabbiképző
Zsidó Egyetem felekezeti
közösségszervező évfolyamának tagjait, valamint
az Országos Holokauszt
emlékközpont könyvtárának munkatársait fogadta
hétfőn Tapolcán Hangodi
László történész, főmuzeológus.

A gyerekeknek hatalmas élmény volt a tapolcai mentőállomás meglátogatása
Fotó: Szigetvári Réka

71 éves a mentőszolgálat
A hagyományokhoz híven
május 10-én, a mentők napján, délelőtt kilenc órától
délután három óráig nyílt
napot tartottak a tapolcai
mentőállomás dolgozói több
száz óvodásnak, iskolásnak,
valamint az érdeklődő lakosságnak. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehe-

tőség volt a mentőautók
megtekintésére, az újraélesztés menetének elsajátítására, gyakorlására, valamint ki lehetett próbálni az
egyes mentéstechnikai eszközöket, azok működtetését,
használatát. (Folytatás a 2.
oldalon „Nyílt nap a mentőállomáson” címmel)
(sr)

kát, amiért előzetes egyezte- megújulás alatt álló ó zsinatés nélkül fogadták a látoga- gógát a Fő tér 7/4. szám alatt,
tókat. Így a vetítéssel egybe- Neszler Imre tulajdonos (a
Értékmegőrző
kötött előadásnak, amely az Tapolcai
itteni zsidóság 1703. és Egyesület elnöke) támogatá1944. közötti történetét mu- sával, az egykori mikvét (ritatta be, az intézmény adott tuális fürdő) és az egykori
helyet. Aztán mégis csak Berger Jakab-féle pincészevolt egy rövidebb séta, így a tet. A program a kővágóörsi
csoport megtekinthette Ta- romos zsinagóga megtekinpolca zsidó kultúrtörténeti tésével és balatonfüredi kiA mintegy 40 fős csoportot emlékeit. A csoport láthatta a rándulással folytatódott.(szj)
dr. Goldmann Márta egyetemi docens vezette. Az eredeti tervek szerint Hangodi
László városismereti sétára
kísérte volna a vendégeket,
ám a viharos, kellemetlenül
hideg időjárás miatt némileg
módosítottak a programon.
Hangodi László kiemelte,
külön köszönet illeti a Tamási Áron Művelődési Központ dolgozóit, illetve veze- Hangodi László történész, főmuzeológus (balra) fotőjét, Barczáné Tóth Boglár- gadta a látogatókat Tapolcán hétfőn
Fotó: szj.
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Fontos a vidék fejlesztése
Tapolcán

ELISMERTÉK

Csank
Péterné
Tapolcai Nevelésügyért
Kitüntetést vehetett át
az idei városnapon
Csank Péterné, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Tagintézmény tanára.
Az általános iskolát egykori lakóhelyén, Sümegen végezte, majd a Kisfaludy Sándor Gimnáziumban folytatta tanulmányait. A sikeres érettségi vizsga után Káptalanfán helyezkedett el
képesítés nélküli nevelőként. Egy évvel később a Pécsi Tanárképző
Főiskolára nyert felvételt, itt szerzett földrajztestnevelés szakos általános iskolai tanári diplomát 1981-ben. Pedagóguspályáját a tapolcai
4. számú Általános Iskolában, jelenlegi iskolájának
jogelődjében
kezdte napközis nevelőként, majd szaktanári,
osztályfőnöki megbízást kapott. Több éve
munkaközösség-vezetői feladatokat is ellát.
Kiemelkedő szaktárgyi
tudásával, változatos tanítási
módszereivel,
gyermekszeretetével,
közösségalakító munkájával a diákok és szüleik, valamint kollégái
körében is elismerést vívott ki. Intézménye nevelő-oktató munkájában 37 éve vesz részt.
2008-ban informatikus
könyvtáros oklevelet
szerzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen.
Tehetséggondozó munkája példa értékű. Ezért
tüntették ki 2018-ban a
Zsolnay József által alapított Mester és tanítvány díjjal. Tevékenységével hozzájárult ahhoz,
hogy iskoláját a Tehetségsegítő Tanács díjoklevélben részesítette,
2018-ban pedig a tehetséggondozás referenciaintézményévé
választotta.
www.tapolcaiujsag.hu

AKTUÁLIS - A közelgő
európai parlamenti választásról,
képviselői
munkájáról beszélt több
más mellett Fenyvesi Zoltán minapi tájékoztatójában Tapolcán.

Az országgyűlési képviselő
a pár nappal korábbi lakossági fórum témájára visszatekintve megerősítette, hogy
ezúttal nagy a tét, hiszen május 26-án arról döntünk,
hogy a bevándorláspárti,
vagy a családok támogatását
előtérbe helyező erők kerüljenek többségbe. - Volt egy
gazdafórum a közelmúltban,
ahol szintén ez a téma volt
terítéken. Látható ugyanis,
hogy az unió, a következő
hétéves gazdasági ciklusában csökkenteni akarja a vidékfejlesztésre fordítható
keretet, amivel mi természetesen nem értünk egyet. Bízunk abban, hogy olyan új
európai parlamenti összetételt hoz ez a választás, ahol a
gazdák érdekeit is maximálisan figyelembe veszik. Az
uniós költségvetésben természetesen számos olyan tényező van, amit mi is tudunk
támogatni. Például a digitalizációra, a biztonságra, a
határok védelmére többet
kell áldozni majd, mint eddig. Ezzel egyetértünk, ám a
gazdák támogatásának meg-

Fenyvesi Zoltán: A Magyar Falu Programra 745
millió forint jut a választókerületben 2019-ben és
2020-ban is
Fotó: szj.
vonásával nem. Három
olyan fórumot tartottam sok
érintett polgármester részvételével az elmúlt másfél
hónapban, a régióban, ahol a
Magyar Falu Program volt a
téma. Nagy az érdeklődés,
hiszen megnyíltak a források, és bízom abban, hogy a
választókerületemben elérhető éves keretösszeg, a 745
millió forint jó helyre kerül,
jól hasznosul. A falusi CSOK
is megmozgatta a lakosságot, hiszen ez a lehetőség, az
elvándorlás által sújtott települések felé nyit. Új házak
építésére, vagy a rossz állapotban lévők felújítására lehet igénybe venni a támogatást. Cél, hogy a leszakadó
települések felzárkózhassanak a fejlődőben lévők mellé

- hangsúlyozta a képviselő.
Fenyvesi Zoltán azt is elmondta, hogy a közelmúltban részt vett az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
szentpétervári, terrorizmus
elleni konferenciáján.
- Számomra egyértelműen
kiderült, hogy a bevándorlás
kiterjedt, súlyos probléma,
amelyre immár széles körben kell keresni a megoldást. Nyilvánvaló, hogy a
határok védelmére kiemelt
figyelmet kell fordítani, úgy
a NATO, mint az EBESZ részéről, hiszen ez a két szervezet az, amely ebben a legnagyobb szerepet játszhatja.
Örömmel
tapasztaltam,
hogy a szentpétervári konferencián is megerősítést nyert
az országok részéről az illegális migráció visszaszorítására irányuló szándék, és a
határok
védelme.
Az
EBESZ-es horvát és német
kollégákkal is közös állásponton voltunk - tette hozzá.
A képviselő a régiót jelentős
mértékben érintő turizmus
kapcsán arról beszélt, hogy
az idegenforgalmi szezon
minél hosszabb időre történő kinyújtása stratégiai kérdés a helybeli vendéglátók,
borászok, szállásadók szempontjából, így ebben igyekszik minden tőle telhető segítséget megadni.
(szj)

Nyílt nap a mentőállomáson
(Folytatás az 1. oldalról)
A gyermekeket nagyon érdekelte a mentőszolgálat tevékenysége. Bár elsőre úgy
tűnhet, felesleges ovis korban ilyesmivel foglalkozni,
valójában sosem lehet elég
korán elkezdeni, már a kisgyermekekben is jó, ha rögzül, ha segítenek, azzal ártani nem tudnak, viszont, ha
elmulasztják, úgy mindenképpen - tudtuk meg a mentőktől. Beszámolóik alapján
tudjuk, volt olyan óvodás,
aki már elhatározta, felnőtt
korában ő is életeket szeretne menteni. Idén berendeztek egy retro helyiséget,

ahol bemutatásra kerültek a
70-es, 80-as, 90-es években
használatos eszközök.
Azoknak a vendégeknek,
akik nem először jártak az
intézményben, feltűnhetett,
eggyel több mentőautó sorakozott fel, mint az elmúlt
években. Szalai László állomásvezető lapunkat arról
tájékoztatta, hogy február
óta négy gépjármű segítségével zajlik a mentés, legtöbbjük újnak, jó állapotúnak mondható. A dolgozók
létszámát tekintve, harminckilencen vannak, közülük öt
mentőtiszt, négy mentőtechnikus, tizenegy mentőápoló,

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.

tizennégy gépkocsivezető,
továbbá sümegi kollégák segítenek be február óta a
negyedik autón - tudtuk meg
az állomásvezetőtől.
A gyerekeknek nagyon
tetszett a mentők
bemutatkozása
A Mentőszolgálat születésnapját alkoholmentes
pezsgővel való koccintással,
süteményekkel, és természetesen munkával ünnepelték, töltötték.
A szervezés során ügyeltek
arra, hogy riasztás esetén
azonnal ki tudjanak vonulni
a mentőegységek.
(sr)
Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Május 20. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Május 27. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Június 3. 14.00-16.00

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

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
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HÍREK

Jó szereplés
ju jitsu-ban

Reggeli a bringásoknak
Idén meglepetéssel is készültek a szervezők a Tegyünk a Földünkért rendezvénysorozat első
programjára, a bringás
reggelire.

Három érmet hoztak haza
a Tapolca VSE – Simon
Judo ÖSZDSE versenyzői a nemrég megrendezett II. Budapest Open
Sport Ju Jitsu Nemzetközi
Bajnokságról.

Második alkalommal rendezte meg a Magyar Sport
Ju-Jitsu Szakszövetség a
nyílt nemzetközi versenyét,
melyre tíz országból érkeztek nevezők. A TVSE judo
szakosztályából négyen mérették meg magukat. Kovács
Bence arany-, Gerics Dávid
ezüst-, míg Albrecht Martin
bronzérmet szerzett. Keszthelyi Gellért a negyedik helyen zárt. Felkészítőik Cseh
Angéla, Simon Mihály. (me)

Egymilló kétszázezer forintot működésre, kétszázezer forintnyi polgármesteri keretből biztosított
adományt pedig templomi
orgonafelújításra fordíthat
a közeljövőben a Tapolcai
Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia.

A TVSE – Simon Judo
ÖSZDSE versenyzői, felkészítőikkel

Dobó Zoltán polgármester
és Szakács Péter plébános a
napokban írták alá az erről
szóló szerződéseket. Pályázatuk megkapta a támogatást Tapolca önkormányzatának képviselőitől, így ez
évben is élvezheti a város
anyagi támogatását a katolikus plébánia. Mint azt Szakács Péter plébánostól megtudtuk, a templomi orgonáért lezajlott jótékonysági
koncertek, gyűjtések is sike-

Szakács Péter plébános (balra) és Dobó Zoltán a múlt
héten írták alá a szerződéseket
Fotó: Töreky L.

Támogatás a plébániának

Így fogalmazott Fenyvesi
Zoltán a Fidesz-KDNP múlt
szerdai lakossági fórumán
Tapolcán, a Tamási Áron
Művelődési Központban.
Az országgyűlési képviselő
kiemelte, földrészünk veszélyben van, s éppen ezért
nem mindegy, hogy kik foglalnak majd helyet az Európa-Parlamentben.
- Kettészakadt Európa. Vannak, akik bevándorlással kívánják megoldani a népességpolitikát, míg mások,
ahogy Magyarország is, a
családok támogatásával. A
május 26-i választás arról
szól, hogy melyik álláspont
kap felhatalmazást elképzelései végrehajtásához - tette
hozzá.
Az est vendége Balogh Zoltán, miniszterelnöki biztos

Tapolca idén is csatlakozott
a Magyar Kerékpárosklub
felhíváshoz, az ország különböző pontjain regisztrált,
több mint negyven helyszínnel együtt. A Köztársaság téren a szervező, Tapolca Kft.
Csermák József Rendezvénycsarnok munkatársai a
helyi Egészségfejlesztési
Irodával karöltve várták az
óvodába, iskolába, munkába
kerékpárral, rollerrel igyekvőket. A friss édes-sós péksüteményekről a Pékfutár,
míg a meleg teáról a Tapol-

cai Diák- és Közétkeztető
Kft. gondosodott. Plusz
ajándék volt idén a Magyar
Kerékpárosklub felajánlása,
a gyümölcslé, a Cserpes
Trudi és számos kerékpározást népszerűsítő brossúra.
A program visszatérő vendége, a Szász Márton Általános Iskola csoportja is kilátogatott a Köztársaság térre.
A Tegyünk a Földünkért rendezvénysorozat a környezettudatos, kerékpáros közlekedést kívánja népszerűsíteni, mellyel nemcsak Földünkért, hanem egészségünkért is sokat tehetünk. Második, egyben utolsó programja kerékpáros kirándulás
lesz, mely június 7-én, pénteken 17 órakor indul a Köztársaság térről.
(me)

resek voltak, eddig több
mint egymillió forint érkezett a plébánia számlájára.
Hamarosan összegyűlhet a
teljes szükséges pénzöszszeg, amely - a polgármesteri keretből most biztosított
kétszázezer forintnyi adománnyal kiegészülve -, már
elég lehet az orgona mintegy
másfél millió forintba kerülő
felújítási költségeire.
- Több árajánlatot kértünk
be az értékes hangszer felújítására, jelenleg egy másfél
millió körüli ajánlat tűnik a
legjobbnak. Ha minden a
tervek szerint alakul, akkor
ez év szeptemberére, októberére megtörténhet a kivitelezés, megújul a tapolcai
templomi orgona - mondta
el lapunk érdeklődésére Több meglepetéssel is készültek a szervezők a bringás
Fotó: me
Szakács Péter.
(tl) reggelire. Szeptemberben lesz a következő

Hatalmas a választás tétje
Május 26-án arról döntünk, hogy milyen Európában fogunk élni és, hogy
milyen Európát adunk át
majd az utánunk jövő
generációnak.
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Szlalomversenyezők érmei

Erősen kezdte meg az idei
versenyszezont a két tapolcai szlalom versenyző, Lovász Róbert és Szollár Norbert. Szinte minden eddigi
versenyükről érmekkel tértek haza.
Március közepén kezdődött
meg a Dunántúli Szlalom
Kupa sorozat, melynek
évadnyitó versenyét Veszprémben tartották. Lovász
Róbert P kategóriában és abszolútban is az első helyet
szerezte meg, míg Szollár
Norbert A2 kategóriában az
Fenyvesi Zoltán (balról) országgyűlési képviselő és
első, míg abszolútban a harBalogh Zoltán, miniszterelnöki biztos Tapolcán tartott madik helyen zárt. Április
lakossági fórumot szerdán este
Fotó: szj. első vasárnapján a 77.
volt, aki arról beszélt, hogy re kiszolgáltatottabbá válik. HegCsi Race Kupa - CEZ
jelenlegi létünket egy olyan Az a tétje az Európa-parlavilágfolyamat veszélyezteti, menti választásoknak, hogy
amely pillanatnyilag is több megállítsuk azt a folyamamillió embert tart mozgás- tot, ami idehozza a bajt,
ban. - Sajnos ezt sokan nem ugyanakkor ott segítsünk,
hiszik el, nem érzékelik, ahol maga a probléma keletahogy a magyarországi el- kezett. Ne a gondot hozzuk
lenzék sem akarja ezt észre- ide, hanem a támogatást vivenni. Az élet számos Nyu- gyük oda. Azokat, akik az itgat-európai ország nagy vá- teni életet veszélyeztetik,
rosában szinte élhetetlenné pedig nem szabad ide beenvált, nem gyarapodik, s egy- gedni - hangsúlyozta. (szj)

Közép Európa Zóna KupaKakucs ring versenyen Lovász P kategóriában az ötödik, míg abszolútban a hetedik helyen zárt. Aznap a Sopia- Net Szlalom Show a Digistar Kupáért Komló versenyen Szollár 2-es kategóriában az első, míg abszolútban a második helyet szerezte meg. Április végén
rendezték a Bakonyszentlászló Kupa első, egyben a
DSZK harmadik futamát,
ahol Róbert P kategóriában
ezüst, abszolútban bronzérmet szerzett. Norbert T2 kategóriában a második, abszolútban a hatodik helyen
végzett.
(me)
Dupla győzelem. Lovász Róbertet Veszprémben kétszer szólították a dobogó
tetejére.
Fotó:
Szijártó Imre
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Lopott is az erőszakoskodó
Börtönbüntetésre ítélte a
bíróság azt a férfit, aki
megerőszakolt egy szintén gyógykezelés alatt álló nőt. A vádlott büntetésébe beszámították, hogy
társait meglopta.

A 32 éves N. T.-t még 2007ben a tapolcai bíróság cselekvőképességet korlátozó
gondnokság alá helyezte. Az
enyhe fokú gyengeelméjűségben is szenvedő férfi
életvitelszerűen élt már évek
óta a fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek darvastói intézetében. Ugyanitt lakik az a budapesti, szintén gondnokság
alá helyezett, szellemileg sérült nő is, akire a vádlott szemet vetett.
Az ítélet szerint 2017 augusztus 4-én délután együtt
sétáltak az intézmény udvarán, majd a nő kávét kért a
férfitől. Amikor bementek
az egyik épületbe, N. T. arra
kérte a hölgyet, hogy feküdjön le vele. A nő határozottan
visszautasította a vádlott
ajánlatát, aki ezek után berántotta a WC-be „barátnőjét”, akinek befogta a száját,
hogy ne tudjon segítségért
kiáltani, majd lerángatta róla
az alsóneműjét. Ezt követően megerőszakolta a nőt, aki
folyamatosan tiltakozott ez
ellen.
A sértett, miután vérzett, a
történteket elmondta az

06/87/412-289
Hirdetés

egyik ápolónőnek, aki feletteseinek tovább adta a hallottakat. A férfit hivatalból
feljelentették a sümegi
rendőrsön.
Ezt követően N. T. a rendőrségi nyomozás hónapjai
alatt többször a sértett tudtára adta, hogy amennyiben
nem vonja vissza vallomását, akkor megveri, illetve
megöli… Arra is próbálta rávenni: mondja majd azt a
nyomozóknak, hogy a beleegyezésével történt az aktus.
Volt, amikor azt kérte, hogy
az erőszakot kenje két másik
férfire. A nő mindvégig kitartott eredeti vallomása
mellett.
A bíróság előtt azért is felelnie kellett a vádlottnak, mert
a bűncselekményt megelőző
évben egy lakótársától ellopta a hatezer forintos telefonját, másoktól pénzt vett
el.
A Tapolcai Járásbíróság kimondta, a vádlott szellemi
sérülése ellenére felismerte
cselekménye súlyát. N. T.-t
szexuális kényszerítés bűntettében, folytatólagosan elkövetett kényszerítés hatósági eljárásban bűntettében
és a lopások miatt mondták
ki bűnösnek, amiért két év
nyolc hónap börtönnel sújtották. Kötelezték a 348 ezer
forint bűnügyi költség megfizetésére.
A törvényszéken helyben
hagyták a döntést.
(m.a.)
Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések

KRÓNIKA
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Batsányira emlékeztek
Ártatlanul elítélt költő, szabadsághős, széles látókörű ember
A város régi köztemetőjében, Batsányi János
és Baumberg Gabriella
síremlékénél, méltó tiszteletadással ért véget az
idei Batsányi-emlékhét
rendezvénysorozat a múlt
pénteken.

A VOKE Batsányi János
Művelődési Központ aulájában álló Batsányi mellszobor ünnepélyes megkoszorúzását követően vonultak át
a megemlékezők a temetőbe, ahol kulturális műsorral,
koszorúzással és mécsesgyújtással emlékeztek a
szervező Batsányi Emlékbizottság tagjai, városi képviselők, a költő nevét viselő
tapolcai civil szervezetek és
intézmények tagjai, dolgozói, tanulói a város nagy
szülöttére. Emlékező beszédet Németh János a Bárdos
Lajos székhelyintézmény
pedagógusa mondott. - Ki is
volt Batsányi János? Egy ártatlanul elítélt költő, szabadsághős, az egyik legszélesebb látókörű ember, aki valaha itt a Kárpát- medencében élt. Ő úgy volt magyar,
hogy figyelt Európára és úgy
volt európai, hogy szenvedélyesen szerette Magyarországot. Idén rendhagyó módon emlékeztünk rá. Legyen
hát ez a megemlékező beszéd is rendhagyó-fogalmazott Németh János, majd
saját Batsányi János életéről
szóló szépirodalmi elbeszé-

A költőházaspár sírjánál az emlékezés koszorúit és
mécseseit helyezik el
Fotó: tl.
lésével ajándékozta meg a
jelenlévőket. Az ünnepség a
Batsányi Vegyeskar szép
előadásával, majd koszorúzással folytatódott. A város
önkormányzata
nevében
Dobó Zoltán polgármester
és Pass Sándor képviselő
koszorúzott. A városszépító
egyesület virágait Benács
Lajos elnök, Horváth Lászlóné alelnök és Süle Zoltán
elnökségi tag, a Batsányi általános iskolai tagintézmény
koszorúját dr. Komjátiné
Nyakó Györgyi tagintézményvezető és Auerbach
Nóra pedagógus, a Batsányi
gimnázium koszorúját pedig
Pimper Klaudia és Csonka
Dominik tanulók helyezték
az emlékhely talapzatán. A
Wass Albert Könyvtár és
Múzeum nevében dr. Décsey Sándor igazgató és

Hangodi László főmuzeológus koszorúzott, majd a
Batsányi tagintézmény hatodikosai mécseseket gyújtottak Tapolca nagy szülöttének sírjánál.
(tl)
Batsányi János 256 éve,
1763 május kilencedikén született Tapolcán, az évfordulóról a Batsányi-emlékhéten
minden évben emléksétával,
koszorúzással, kulturális műsorral is megemlékezik a szülőváros, a költő kultuszát ápoló bizottság és a városszépítő
egyesület mellett, a Batsányi
nevét viselő tapolcai intézmények és civil szervezetek.
Idén a forradalmár költő életének fontos állomásait, mozzanatait elevenítették meg,
játszották el ismert tapolcai
Batsányi emlékhelyek érintésével Havasi Gábor és színjátszói. Az emlékséta és a
kapcsolódó program a költő
szülőházánál kezdődött és a
tóparti Panteon falnál zárult.
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EGÉSZSÉG

8,5 millió forint gyűlt össze végül
EGÉSZSÉGVÁROS
Minden idők második legjobb eredményével 8 536
400 Forint gyűlt össze
Tapolcán.

Minden várakozást felül
múló eredménnyel zárult a
város főterén megrendezett
Richter Egészségváros. A
Richter Gedeon Nyrt. egészségtudatosságot és a betegségmegelőzést népszerűsítő
országjáró prevenciós programsorozatának 70. állomásán a Fő téren szombaton
9:00 és 17:00 óra között több
mint 25 fontos szűrésen és
tanácsadáson, illetve színes
aktivitásokon vehettek részt
az eseményre kilátogatók. A
résztvevő tapolcaiak és a
környék lakosai ráadásul a
helyi kórházért is tettek, hiszen minden egyes szűrésért, tanácsadásért és előadáson való részvételért 300
forintot érő adománypont

deon Nyrt. 2009-ben indította útjára a Richter Egészségváros Programot. A kezdeményezés eseményein eddig 70 városban mintegy
176 ezren vettek részt. Ezalatt több, mint 154 ezer szűrést végeztek el a programban résztvevő szakemberek, a helyiek aktivitásának köszönhetően pedig
több mint 348 millió forint
adomány gyűlt össze a résztvevő egészségügyi intézmények javára.
A Richter Egészségváros
egész napos rendezvénye a
kórháztól indított közös
egészségsétával vette kezdetét, amelyen több, mint
nyolcszázan vettek részt a
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar kíséretében.
„Nagy várakozással tekintünk e nap elébe, mert a tapolcaiak híresek egészségtudatosságukról” – nyitotta
meg a napot dr. Kozma Ró-

mozgás is. A Richter Egészségváros eseményre kilátogatók BMI- és testzsír mérésen is részt vehettek, valamint a leglelkesebbek még
együtt is tornázhattak Katus
Attila aerobik világbajnokkal.
Tapolca Város és a Deák Jenő Kórház közös szervezőmunkájának köszönhetően,
a helyi és a térségi civil
összefogásnak, valamint a
tapolcaiak és a térségből érkezők kiemelkedő aktivitásának a nap végére meglett
az eredménye: A minden
egyes tanácsadásért, előadásért és szűrővizsgálatért 300
forintnak megfelelő adománypontok megtöbbszörözték az alapadományt. Így
a Richter Gedeon Nyrt. által
felajánlott 2 millió forintos
alapadomány a tapolcaiaknak köszönhetően a rendezvény végére 8 536 400 forintra nőtt.

bert, a Richter Gedeon Nyrt.
belföldi értékesítési és marketing igazgatója.
Az esemény nagyszínpadán
sport- és tánccsoportok fellépései váltották egymást,
míg a közel 30 sátorban előadások, tanácsadások, szűrések és színes programok
várták a látogatókat. Nagy
volt az érdeklődés a vérnyomásmérés iránt, ahol több,
mint hétszázan vettek részt.
A rendezvényen közel négyezer szűrés zajlott le. A
Richter a Nőkért sátorban
Jaksity Kata, Szily Nóra, Béres Alexandra, és Zsiros
László Róbert érdekes előadásait hallgathatták a résztvevők. Az egészségtudatos
életmódnak fontos eleme a

„Köszönöm az egész napi
kitartást mindenkinek, és a
Richternek, hogy a város
részt vehetett az Egészségváros programban” - fejezte
ki köszönetét dr. Lang Zsuzsanna, a Deák Jenő Kórház
főigazgatója. „Ma Tapolcát
a felelősségvállalás és a hovatartozás érzete hatotta át,
gratulálok mindenkinek a
fantasztikus eredményhez!”
- összegezte a napot Dobó
Zoltán, Tapolca Város polgármestere. A minden idők
második legnagyobb Egészségváros adományát dr.
Kozma Róberttől, a Richter
Gedeon Nyrt. belföldi értékesítési és marketing igazgatójától vehette át a kórházvezető. (egeszsegvaros.hu)

A Richter Gedeon Nyrt.
egészségtudatosságot és a
betegségmegelőzést népszerűsítő rendezvénye
több ezer helyi és környékbeli látogatót vonzott
a városba szombaton
Képek: szj - sr

járt. Az összegyűlt 8 536 400
forintos adományösszegből
videokolonoszkóp beszerzését tervezi a Deák Jenő
Kórház.
Ma már egyre többet hallani
az egészségtudatosság és a
megelőzés fontosságáról. A
szűréseken való részvétel
azonban még mindig messze
elmarad az elvártól. Motiváció hiánya, hosszú előjegyzési lista és a diagnózistól való félelem. Szakértők szerint ezek a leggyakoribb okai annak, miért
vesznek részt még mindig
kevesen a szükséges szűrővizsgálatokon. Pedig a prevenció és a betegségek időbeli diagnosztizálása életeket menthet. A Richter Ge-
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Egy kis torna Katus Attilával

Fotó: Szigetvári Réka

Talán a leglátványosabb eleme a napnak a délutáni
torna volt, melyet Katus Attila vezényelt
A Richter Egészségváros
program keretein belül Katus Attila személyi edző,
életmód-tanácsadó, világ- és
Európa-bajnok sportoló érkezett városunkba, a közös
tornát követően vele beszélgettünk.
Mint tudjuk, egészségünk
megőrzése több tényezőtől
is függ, melyek közt szerepel a helyes táplálkozás,
megfelelő mennyiségű és
minőségű alvás, különböző
szűréseken való részvétel, és
még sorolni lehetne. A
szombati rendezvényen valamennyi területhez kapcsolódóan hallgathattunk előadásokat, kaphattunk szakemberektől tanácsokat, vehettünk részt vizsgálatokon.
Mégis, talán a leglátványosabb és leghangulatosabb
eleme a napnak a délután két
órakor kezdődő torna volt,
melyet Katus Attila vezényelt. Az általunk megszokott mozgásformáktól eltérően nem csupán különböző
mozdulatok, edzéselemek
bemutatására került sor, aki
részt vett a programon, sokkal többet érezhetett és kaphatott ennél. A sportoló a
megjelentek közül szinte
minden korosztályból igyekezett valakit a színpadra
szólítani,
bebizonyítva,
hogy a mozgás, a fitnesz
nem csupán a fiataloké, a
„húsz éveseké”, akármennyi
idősek vagyunk, mindig az
életünk részévé tud válni,
mert szükségünk van rá,
ahogy a közös edzés után a
résztvevők arcáról is leolvasható volt a felfrissültség
érzése, amit a mozgás öröme
okozott nekik.
A torna után Katus Attila
néhány szót szólt a mozgás
fontosságáról azokhoz, akik
vele tartottak. Úgy gondolja,
mindannyian ugyanonnan
indulunk, és bár mások az
életkörülményeink, és lehetőségeink, de életmódunkon
és döntéseinken múlik, hogy
milyen utat választunk, milyen életünk lesz. Általában

két út áll előttünk, egy fárasztó nap után az édességek, az alkohol és társaik
után nyúlunk, vagy szervezetünknek
meghálálva,
hogy kiszolgált minket, az
edzőterem felé vesszük az
irányt, futócipőt húzunk,
vagy biciklire pattanunk,
zöldséget,
gyümölcsöt
eszünk. Bár első hallásra szigorúnak és betarthatatlannak tűnik mindez, a szakedző szerint öt alkalomból
ha négyszer az utóbbi mellett döntünk, már sokat teszünk egészségünk megőrzése érdekében. Attila a rendezvényt követően szűk két
óra múlva egy fővárosi rendezvényen vett részt az Ökumenikus Segélyszervezet
önkénteseként, de a nagy sietség ellenére minden rajongójára szakított időt, „szelfizett”, aláírt, a leendő életmódváltóknak sok sikert kívánt. Lapunk kérésére elárulta, gyermekkorától kezdve mindig is fontos szerepet
játszott életében a mozgás,
bár ez csak később vált tudatossá. Manapság azt tartja
szem előtt, hogy amit megtanult, megszerzett tapasztalatot, át tudja adni a felnövekvő generációknak. Az
oktatással kapcsolatban bizakodó, köszönhetően a
mindennapos testnevelés
bevezetésének, a gyermekek
étkeztetésére való odafigyelésnek. Ám nem csak az említett területekről lehet számunkra ismerős, klímavédelmi nagykövetként is tevékenykedik,
valamint
2012-ben a MOB Környezetvédelmi Bizottságának
tagja is lett. Ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, a természet szeretete szintén
gyermekkorától kezdve az
élete részét képezni, ezért
vigyáz rá, és másokat is erre
buzdít, hiszen ami a testünkre igaz, az Földünkre is.
Kímélni kell, előre gondolkodni, az utólagos gyógyítás helyett próbáljuk a
megelőzést választani! (sr)
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SZOLGÁLTATÁS

Tapolca bemutatkozása
T

apolca egyik testvérvárosában, az olaszországi Estében minden év áprilisában
egy 70.000 látogatót vonzó virágvásárt tartanak. Idén először, Este város vezetése úgy
döntött, ezt a színkavalkádot
azzal fokozzák, hogy meghívják a testvérvárosokat is kiállítani.
A város képviseletében, a Tourinform Iroda (Böröndy Tamás
irodavezető, Kovács Rita, turisztikai referens, olasz tolmács) és Lévai József alpolgármester (a küldöttség vezetője),
nagy örömmel tettünk eleget a
meghívásnak. A több hónapos
előkészületek alatt létrehoztunk egy olasz nyelvű kiadványt, melyben az élményközpontúságra fókuszálva Tapolca
10+1 kihagyhatatlan látnivalóját, különlegességét mutattuk
be. A fotók jelentős részét Somogyi László készítette. Természetesen rengeteg igényes
kézműves munkából válogathattunk volna, de a hely szűke
(3x3 méteres sátor) behatárolta
a lehetőségeinket.
A Szent György-hegyi Bajnóczy Pincének a kitűnő borai
utaztak velünk, Sárkány Lelke
nevű, fahordóban érlelt olaszrizlingjük nagy népszerűségre
tett szert. Több borkészítéssel
és borforgalmazással is foglalkozó vevő is „felpakolt” nálunk. Stari sört is kínáltunk,

Kovács Rita turisztikai referens, olasz tolmács (balról), Böröndy Tamás irodavezető, és Lévai József alpolgármester az
olasz virágvásáron
Fotó: Helyszíni felvétel
mellyel a négy nap alatt viszszatérő vendégekre tettünk
szert, a standunkat meglátogató
érdeklődőket helyi kolbásszal
és sajttal kínáltuk.
Somogyiné Zsédöly Katalin
(Lapolka Nemezműhely) készített több hetes munkával egy
Tapolca-terepet
(Malom-tó
környéke és a tanúhegyek) nemezből, ami előtt rengetegen
megálltak. Ilyenkor az érdeklődőknek tudtunk mesélni városunkról.
Az „Este in fiore” kiállítás és
vásár április 25-től 28-ig, reggel 8-tól este 8-ig tartott. Különösen jó érzés volt, hogy ez
alatt sok látogató választotta

nyári úti céljául Tapolcát és
környékét. A Tourinform Iroda
munkáját Pupos Lili segítette.
A szombati polgármesteri fogadáson, ahol a vásárra utazott
másik két testvérváros (Leek –
Egyesült Királyság, Fredericksburg – USA) küldöttsége
is megjelent, a város képviselő
testületének elnöke, Roberto
Trevisan hangsúlyozta, mindenki példát vehet a tapolcai
standról, mert a meghívásban
szereplő feladatot egyedül mi
valósítottunk meg. Trevisan
egyben a jövő évi vásárra is
meghívta a testvérvárosokat,
köztük Tapolcát.
Kovács Rita

Strand – a régi-új kedvenc
Mindig mosolyognom kell,
amikor visszagondolok azokra
az éveimre, amikor kamaszként, aztán középiskolásként
kijárhattunk a tapolcai strandra. Nemcsak az ismerkedés, az
új barátságok születésének
helyszíne volt, de biztonságos
úszástudásra is szert tettünk.
Nem mellesleg felügyelet alatt
voltunk, hiszen ki mert volna
ellent mondani a szigorú úszómestereknek. Így hát, amikor
bezárt, tudtam, hogy mit veszítenek a tapolcai fiatalok, de az
idősebbek is, akik szerettek a
termálvízben üldögélve beszélgetni, amíg az unokák úsztak,
lubickoltak. Egyszerre dolgozott bennem - és velem együtt
sok tapolcaiban - a düh és a szomorúság. Aztán évekig nehéz
volt a strand felé menni, látni,
hogyan veri fel a gaz, hogyan
lesz az enyészeté, amit egykor a
Bauxitbánya Vállalat felépített.
Bokrok, sőt fa nőtt a nagymedencében, ami lassan-lassan

menthetetlenné vált. Amikor
úgy döntöttem, hogy megméretem magam és elindulok a polgármesteri székért, akkor az
egyik kitűzött célom az volt,
hogy újra legyen strandja a városnak, és olyan nyarai a tapolcai gyerekeknek, amilyenek
nekem is voltak egykor. A velem munkába álló új testületre
várt a feladat, hogy a rendelkezésre álló 250 millió forintból
felépítsük a strandot. Természetesen ez az összeg korántsem volt elég. Hozzá kellett
tennünk még egyszer ennyit saját erőből, és átgondolni a terveket, hogy a lehető legköltséghatékonyabb legyen majd az elkészült beruházás. A kút kitisztítása, a közbeszerzés hosszú
folyamata után elkezdődhetett
az építkezés. Ahogyan elkészültek a medencék és nőtt ki a
földből az épület, egyre inkább
érződött a lakosság részéről a
fokozott várakozás. Ezt mutatta a próbaidőszak is. Végül el-

Online újságunk

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

jött a nyitás napja, amiről remélhetőleg megemlékeznek
majd a városi krónikák sok év
múlva is. Olyan strandunk lett,
amelyet mi magunk üzemeltetünk egy városi tulajdonú cégen keresztül, és amelynek gépészete egyedülálló az országban. Olyan strandunk van,
amelyen a vendéglátást saját,
önkormányzati cégünk látja el,
és amely minden évben új fejlesztésekkel fogadja a látogatókat. És végre olyan strandunk
van, amelyen már több száz tapolcai gyermek megtanult úszni a nyitás óta, és töltheti el vidáman a vakációt, ahogyan valamikor én is tettem. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a beruházás létrejöttét, köszönöm, hogy
jó kezekben van cégeinknél, és
köszönöm Önöknek, hogy szeretik, és használják.
Hamarosan nyitás!
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Jogi lépés, parkfenntartás
A Tapolcai Újság 2019. április
19-én megjelent számában (valamint az online újságban előtte, 10-én) Dobó Zoltán polgármester úr által elmondottak
után jeleztem, hogy jogi elégtételt veszek. Nos ez a múlt héten megtörtént. Hivatalos jogi
eljárást kezdeményeztem.
A múltban is és a jövőben is a
városért dolgoztam, mint társadalmi megbízatású alpolgármester. Azaz, nem munkahelyem a polgármesteri hivatal.
Vállalkozásom mellett kötetlen
munkaidőben végeztem a feladataimat, elsősorban a parkfenntartás, illetve a városüzemeltetés területén az elmúlt
években.
2017-ben a parkfenntartási
munkálatokat a belvárosban
(Petőfi liget, Sümegi út, Hősök
tere, Köztársaság tér) a Lián
Kft. végezte, 52 millió forintért. 2018-ban az általam felállított munkacsoport az egész város területén, Diszelt, illetve a
Dobó lakótelepet is beleértve (a
Lián Kft. feladatkörével összehasonlítva), a 45 millió forintot
sem érte el. Pedig utat és járdát
is építettünk.
A munkálatokhoz sajnos túl
sok segítséget nem kaptam
Dobó Zoltán polgármester úrtól. Példaként tudnám említeni
tavaly a parkfenntartáshoz
szükséges közbeszerzési eljáráson megindított gépbeszerzéseket, amelyeket szeptemberben leállított, s erről engem
nem tájékoztatott. Két, jó képességgel rendelkező gépkezelő távozott emiatt. A munkák
elvégzéséhez dolgozókat kerestünk, hirdetések útján. 2018.
szeptember elején kezdeményeztem, hogy a „Zöld újságban” is jelenjen meg a hirdetés.
Ennek eredményeképpen 9 fő
jelentkezett. A fásítási program
végrehajtásához szintén nem
kaptam megfelelő támogatást a

hivatal részéről, pedig október
10-én kértem, hogy indítsuk el
a fabeszerzést. Bár november
végére nagy nehezen összeállt,
hogy hova, milyen fák kellenek, a beszerzéshez szükséges
megrendelőt a polgármester úr
nem írta alá. 2018-ban 2 millió
forint forrás lett volna a fabeszerzésre, 2019-ben viszont erre a célra nincs tervezve egyetlen forint sem. A költségvetés
tárgyalásánál jeleztem ezt, ám
ez senkit nem érdekelt. A 2019es költségvetés elfogadása után
egyeztettem a polgármesterrel,
a parkfenntartást áprilistól végző Cselleház Kft. részére történő gépbeszerzésről. A két darab
sürgős gépbeszerzést, amely
négy év tapasztalatai alapján
lett kiválasztva, ő előbb támogatta, majd a még ki nem nevezett új cégvezetővel (aki háromszor járt Tapolcán Debrecenből) egyeztetve, ezt végül
leállították.
Erről sem kaptam tájékoztatást.
Ennek folyományaként egy
gépkezelő azonnal felmondott.
Mindennek ellenére bízom abban, hogy a tavaly elkezdett, s
technikai okok miatt be nem fejezett, Hunyadi, s Damjanich
utcai aszfaltozás a körzetemben megtörténik, mint ahogy
remélem, hogy a költségvetés
előkészítése során általam kezdeményezett Vajda János, valamint Simon István utcák aszfaltozása augusztus, illetve szeptember hónapokban megtörténik. Ezért fogadtam el a 2019es évi költségvetést. Jelen tájékoztatásom kapcsán megjegyezném, bízom abban, hogy a
város által fenntartott televízió
és újság lehetőséget biztosít a
képviselő-testület minden tagjának arra, hogy összefoglalja a
ciklusban elvégzett munkáját.
Tisztelettel,
Kozma Henrik alpolgármester

Nevünkre szégyent ne hozz!

Nevünkre szégyent ne hozz!
Ezzel az intéssel bocsátotta útra
fiát - háborúba - az ugyancsak
frontharcos apa. - Ölni megy,
parancsra, hogy maradhat így
emberséges ember?
Pedig az maradt. ”Azt a szegény muszkát is várja haza az
anyja, gondoltam szuronyrohamkor” emlékezett a katona.
Aztán szégyent ne hozz ránk! búcsúzott fiától az apa, mikor a
gyerek a fővárosba: középiskolába, kollégiumba ment.
Ez az intés, a MEGFELELÉS
Dobó Zoltán polgármester sarkantyúja ösztönözte mint
diákot s majd később, mint
Herczeg-Vecsei Katalin
felelős szerkesztő mérnököt.
Megbízható élete, munkája
Heti haiku:
nyomán siker járt, elismerés,
Most megpihenek.
megbecsülés. Ez nagy erkölcsi
A vitorláshajók is
tartást is adott neki. Tudta, mikikötöttek már.
vel tartozik nevének, iskolájának, munkahelyének. Az ál-

lampolgár is mondhatja felelős
vezetőjének, választott küldöttjének: nevünkre szégyent ne
hozz! A család, a haza fölnevelt. Tudást adott, munkát és
megélhetést, felelős beosztást.
Most rajtad a sor.
Szolgálj példásan: felelősen,
szerény méltósággal az ország,
az egész világ előtt. - Ne botrányos viselkedéssel „szerepelj”.
(Szélsőséges például: igazad
védelmében ne fetrengj a földön, ne rosszalkodj, mint a sértett-durcás gyerek, hanem
helytálló érveket használj, tisztességes hangnemben).
- Benned bízva küldött felelős
posztodra a nép.
„ Legnagyobb cél pedig, itt, e
földi létben,
Ember lenni mindég, minden
körülményben.” (Arany János)
G. Dr. Takáts Gizella
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Körzeti atlétikaverseny Tapolcán
A Városi Sport - és Szabadidő Centrumban rendezte meg a Tapolcai Diáksport Egyesület múlt kedden a Körzeti Atlétika Diákolimpia fordulóját, ahol a
tapolcai iskolások, illetve
oktatási intézményük színeiben a Tapolcai Sportakadémia SE atlétái is szép
eredményeket értek el.

A II. korcsoportban 60 m
síkfutásban 1. Jónás Emma
(Monostorapáti), 2. Molnár
Nilla (Kazinczy), 3. Sirkó
Csenge (Szigliget). A fiúk
között 1. Vigh Olivér (Batsányi), 2. Harnóczy Attila
(Kaz.), 3. Enyingi Donát
(Lesenceistvánd). Távolugrásban 1. Sirkó Cs. 2. Kutassy Lúcia (Szigl.), 3. Nagy
Amira (Bats.). A fiúk közt 1.
Harnóczy A. 2. Vigh O. 3.
Enyingi D.
Kislabda hajításban 1. Sirkó
Cs. 2. Vitai Réka (Bárdos),
3. Kutassy L. A fiúk között 1.
Harnóczy A. 2. Herzy Dominik (Kaz.), 3. Kovács Áron
és Szabó Máté (Kaz.).
Egyéni összetettben 1. Sirkó
Cs. 2. Kutassy L. 3. Jónás E.,
míg a fiúnál 1. Harnóczy A.
2. Vigh O. 3. Enyingi D. A

Varga Lizandra, a Kazinczy Tagintézmény tanulója, a Tapolcai Sportakadémia SE
sportolója, távolugrás versenyszámban ezüstérmet szerzett
Fotó: Májer Edit
csapatversenyben a lányok
és a fiúk közt is egyaránt első
Tapolca „A” csapat, míg második a „B" csapata. Fiúk
közt harmadik Lesenceistvánd. A III. korcsoportban
60 m síkfutásban 1. Szűcs
Tamara (Kaz.), 2. Pfluger
Nóra (Bats.), 3. Tarsoly Borbála (Bats.), míg a fiúk közt
1. Nagy Dávid (Kaz.), 2. Kékesi Zalán (M.apáti), 3.
Ódor Mikes (M.apáti). Távolugrásban 1. Szigeti Léna
(M.apáti), 2. Bakler Zita
(Kaz.), 3. Pfluger N., míg a

fiúk közt 1. Nagy D. 2. Ódor
M. 3. Kékesi Z. Kislabda hajításban 1. Iváskó Nóra
(Kaz.), 2. Pfluger N. 3. Vajda
Nóra (Kaz.), míg a fiúk közt
1. Nagy D. 2. Ódor M. 3.
Dezső Balázs (M.apáti) és
Pék Hunor (Kaz.). 600 m
síkfutásban 1. Falati Liliána
(Szigl.), 2. Tarsoly B. 3.
Balogh Sára (Kaz.), a fiúk
közt 1. Nagy D. 2. Szita
Márton (Kaz.), 3. Ódor M.
Egyéni összetettben 1.
Pfluger N. 2. Szűcs T. 3. Tarsoly B., míg a fiúk verse-

nyében 1. Nagy D. 2. Ódor
M. 3. Szita M. A csapatversenyben a lányok és a fiúk közt is első Tapolca „A”,
második a „B", harmadik
pedig a „C” együttese. A IV.
korcsoportban 100 m síkfutásban 1. Varga Lizandra
(Kaz.), 2. Ihász Vanda (Badacsonytomaj), 3. Papp
Mercédesz (Kaz.), míg a fiúk közt 1. Lendvai Márk
(Bárd.), 2. Hajnal Dániel
(B.tomaj), 3. Pruska Dániel
(B.tomaj). Távolugrásban 1.
Fekete Júlia (B.tomaj), 2.

Varga L. 3. Ihász V., míg a fiúk közt 1. Pruska Bence
(B.tomaj), 2. Lendvai M. 3.
Hajnal D. Kislabda hajításban 1. Ihász V. 2. Papp M. 3.
Varga Anna (B.tomaj), a fiúk
közt 1. Tóth Zsombor
(Kaz.), 2. Varga Ádám
(Bárd.), 3. Pruska B. Súlylökésben 1. Koleszár Bíborka (Bats.), 2. Papp M. 3.
Lovász Zsófia (Bats.), míg a
fiúk közt. 1. Farkas Marcell
(Balatonederics), 2. Takács
Gergő (M.apáti), 3. Kiss János (M.apáti). 800 m síkfutásban 1. Papp M. 2.
Bartha Csenge (Kaz.), míg a
fiúk közt 1. Lendvai M. 2.
Sebők Róbert (Bárd.), 3.
Varga Á. 300 m síkfutásban
1. Fekete J. fiúk közt 1. Carlow Kelen (Szigl.), 2. Pruska
B. 1500 m síkfutásban 1.
Monteiro Giovanna (Szigl.),
a fiúk közt 1. Kékesi Kornél
(M.apáti), 2. Török Sándor
(B.ederics). Egyéni összetettben 1. Papp M. 2. Varga
L. 3. Bartha Cs., míg a fiúk
közt 1. Lendvai M. 2. Varga
Á. 3. Tóth Zs. A fiúk csapatversenyében Tapolca „A”
csapata az első, „B” csapata
a második, míg harmadik
Badacsonytomaj.
(me)

Óvodások a fővárosi sakk
kosárpalánták bajnokságon - először

Foci: Öregfiúk és Diszel Aranyérmes
A Megyei III. osztály Déli
csoportjában szereplő Tapolcai Öregfiúk FC mérkőzéseinek eredményei a tizenhetedik fordulótól kezdve. TÖFC - Monostorapáti
SE 1:2, Balatonakali SE TÖFC 2:3, Nemesgulács Kisapáti SE - TÖFC 1:3,
TÖFC – Balatonederics SC
0:0, DÖ-ME SE - TÖFC 2:4.
A huszonkettedik forduló
elmaradt. A hétvégi forduló
eredménye Zánka SC -

TÖFC 0:2. Edző Boczkó
Gyula. A Diszeli SE eredményei szintén a tizenhetedik
fordulótól kezdve. DÖ - ME
SE - Diszeli SE 6:0, Diszeli
SE - Nemesvita SE 1:7,
Zánka SC - Diszeli SE 6:1,
Diszeli SE - Lesenceistvánd
- Uzsa SE 1:3, Zalahalápi
ISE - Diszeli SE 2:1, Diszeli
SE - Káptalantóti LKE 0:8.
A hétvégi mérkőzés 2:1-re
zárult a Révfülöp NKSE
javára.
(me)

Kaposváron rendezték meg
múlt hónapban a harmadik,
egyben utolsó fordulóját a
Kosárpalánta Bajnokságnak. A 3-4. osztályos Tapolcai Rakéták a Dél-nyugati
régióban mérették meg magukat. - Kosarasaink hozták
a már tőlük megszokott legjobb formát. Profin összedolgozva nyerték a sorverseny feladatait, majd az öt
perces meccseket megnyerve nagy fölénnyel hozhattuk
el az aranyérmet - nyilatkozta Németh Katalin edző. Habár több bajnokság a Kosárpalántában nem lesz, az
edzések folytatódnak, kéTóth Adrienn (balra) az
szülnek a meccsekre, a kiötödik helyen zárt
csikkel pedig a jövő évi baj(me)
dik Cséri Bence, ötvenki- nokságra.
lencedik Kovács Benedek,
nyolcvannegyedik
Szabó
Ádám. Felkészítőjük Gauland Zsófia.
(me)
06/87/412-289

Tapolcai vívók az Érd Kupán
A Tapolca Vívóklub is képviseltette magát a IX. Érd
Kupa Felnőtt és Serdülő Párbajtőrversenyen, múlt hónapban.
A tapolcai vívók három kategóriában mérették meg
magukat. A serdülő lányok
negyvenkilenc indulójából
hatodik Tarsoly Borbála. A
női felnőtt, hatvankét fős
mezőnyben ötödik Tóth Adrienn,
huszonkilencedik
Szabó Kitti. A százharminckét felnőtt férfi között tize-

Aranyérmet szereztek a
Tapolca VSE-nél sportoló
fiatalok a Kosárpalánta
Bajnokságban.

Szépen szerepeltek a tapolcai óvodások áprilisban a
budapesti Sakk Óvodás
Bajnokságon.
A Tapolca VSE Sakk szakosztály szeptemberben indított a Tapolcai Kertvárosi
Óvodában, illetve annak Barackvirág, Hársfa és Szivárvány
Tagintézményében
sakk szakkört. A gyerekek
szépen fejlődnek, melynek
az eredménye is megmutatkozik. A fővárosban, nemenkénti és korcsoportonkénti
bontásban rendezték meg a
legkisebbeknek a bajnokságot, ahol Tapolcát nyolc

gyermek képviselte. A lányok között negyedik helyen Vajai Lili, míg a fiúk között 4-8. helyen Mészáros
Levente végzett. Istvándi
Lajos
szakosztályvezető
elmondta, első alkalommal
szép helyezéseket sikerült
elérniük a gyermekeknek.
Kiemelte még Csitári Ádám,
Hildesheim Hunor, Kovács
Áron,
Molnár
Zétény,
Schramli Dominik, illetve
Schramli Szabolcs szép teljesítményét.
Felkészítők
Kosztolánczi
Gyula, Gyarmati János és
Paréj József.
(me)

Vajai Lili a negyedik helyen végzett Fotó: Helyszíni felv.
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A tánc világnapján
Az eltérő stílus ellenére „egy nyelvet beszéltek” a résztvevők
ÜNNEP - Közösen ünnepelte a tánc világnapját
számos helyi és környékbeli tánccsoport április 29én a város szívében.

FILMAJÁNLÓ
Csaló csajok – Egy igazán
szórakoztató filmmel készült a nézőknek Rebel Wilson és Anne Hathaway, a
Csaló csajok két főszereplője. A mozivásznon két
szélhálmost
alakítanak,
akik úgy akarnak meggazdagodni, hogy rászedik a
férfiakat. Ismerős lehet az
alaptörténet, hiszen ez A
Riviéra ragadozói 1988-as
film egy új változata. A
2019-es változat Magyarországon eddig nagy érdeklődésre tett szert, ha te
is kíváncsi vagy, hogy sikerül-e a tervük a főhősnőknek és meggazdagodnak,
vagy lebuknak, akkor látogass el a tapolcai moziba
június 5-éig.
(szv)

- Attól, hogy más stílust képviselünk, még ugyanazon a
nyelven beszélünk, a tánc
nyelvén - fogalmazta meg
gondolatait az eseményt
szervező Batsányi Táncegyüttestől Buzás Balázs. A
Fő téren felállított színpadon
több mint egy órán át, tizenöt műsorszámot és egy meglepetés produkciót mutattak
be a táncművészetet méltató
jeles napon a helyi és környékbeli közreműködők.
Tizenöt produkció
és egy meglepetés
a közönség örömére
Változatos, látványos előadásokkal örvendeztették
meg a nagyérdeműt, a néptánctól kezdve, a hastáncon
és a mazsoretten át egészen a
modern táncokig. Közreműködött az Acro Dance SE
(felkészítő Egyed-Cseh Diá-

Az én városom...
Aki úgy érzi, hogy sikerült Tapolcáról szép, közlésre alkalmas
képet készítenie, kérjük küldje el e-mailban elektronikus címünkre!
tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs

A Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató Csoport is fellépett a Tánc Világnapja alkalmából szervezett programon
Fotó: Májer Edit
na), a Basic Táncstúdió (felkészítő Folmeg Barbara),
valamint a Batsányi Táncegyüttes utánpótlás és felnőtt csoportja (tánccsoportvezető Kiss Bernadett és Buzás Balázs, művészeti vezető Bán László).
Szabó Attila
Tapolca, Y-házak
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.

Fellépett még Fehér Barbara, a sümegi Balance Táncegyüttes (felkészítő Fehér
Barbara), a Batsányi, valamint a Kazinczy tagintézmény csoportjai (felkészítő
Juhász Márta és Horváthné
Dér Erzsébet), továbbá a Ta-

polcai Mazsorett és Zászlóforgató Csoport (művészeti vezető Patonai Szilvia).
A rendezvény zárásaként
közösen táncoltak egy dal
erejéig a fellépők, ki-ki a
maga stílusában.
(me)

Heti SÜTI

Moziműsor

Kígyórétes

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!
Hirdetés

RENDEZVÉNYEK
· 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 zeneterápiás eszközökkel
koncertet tartanak az autóbusz pályaudvaron.
· Lovas gyereknap a középkorban 2019. május 26-án 9 és 17 óra
között Gyulakeszi Lovasbirodalomban! Lovagoltatás, vitézi próbák
gyerekeknek, állatsimogató, solymász bemutató, és még sok más
érdekesség várja a kilátogatókat.
· 2019. június 1-jén újra Szent György-hegy hajnalig! Nyitott pincékkel, koncertekkel, különleges ételekkel és karakteres helyi borokkal
invitálnak mindenkit a Szent György-hegyre.

Hozzávalók: 50 dkg leveles tészta, 50 dkg tehéntúró, 2 tojás, 4-5
evőkanál cukor, 1 vaníliás cukor,
csipet só, 2 evőkanál búzadara,
(aki szereti, mazsola vagy citromhéj), + 1 tojás a kenéshez
Elkészítés: A töltelékhez a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük. A sárgáját a túróhoz adjuk, majd a cukorral és a
búzadarával jól összekeverjük. Végül óvatosan belekeverjük a tojáshabot. A vékonyra nyújtott leveles
tésztát 3-4 téglalapra vágjuk. Gondolatban mindegyiket 3 részre
osztjuk, és mindkét oldalról pizza
vágóval kb. 1 cm-enként oldal
irányból bevágjuk. Közepére halmozzuk a tölteléket, majd a bevágott csíkokat jobbról-balról egymásra hajtjuk. Tetejét tojással lekenjük, majd 200 fokos sütőben vastagságtól függően - 20-25 perc
alatt pirosra sütjük. Kisülés után
ferdén szeleteljük, porcukorral
meghintve tálaljuk.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Május 16 - 22.
csütörtök – szerda
16 – 17. csütörtök–péntek,
19 - 20. vasárnap-hétfő 14:30
1200,-Ft - 22. szerda
18. szombat 13:00
LEONARDO 500
Színes, olasz
dokumentumfilm
Hossz: 90 perc
...

16 – 17. csütörtök–péntek,
19 - 22. vasárnap-szerda
16:00 3D 1200,-Ft
18. szombat 16:30
POKÉMON – Pikachu, a
detektív
Színes, szinkr. japán-amerikai
animációs kalandfilm
Hossz: 104 perc
...

16 – 17. csütörtök–péntek,
19 - 22. vasárnap-szerda
18:00 1200,-Ft
18. szombat 18:30
Csaló csajok
Színes, szinkronizált
amerikai vígjáték
Hossz: 93 perc
...

16 – 17. csütörtök–péntek,
19 - 22. vasárnap-szerda
20:00 1200,-Ft
18. szombat 20:30
BRIGHTON - A lángoló fiú
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi/horror

