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Városi gazdálkodás
Átfogó kép az önkormányzat 2018-as évi költségvetéséről
A május 10-én megjelent 
Tapolcai Újságban tudósí-
tottunk arról, hogy a tapol-
cai képviselő-testület elfo-
gadta a 2018. évi költség-
vetés végrehajtásáról 
szóló rendeletet.

A döntés kapcsán Dobó Zol-
tán polgármester adott tájé-
koztatást lapunknak a főbb 
számokról, feladatokról, a 
gazdálkodás részleteiről.
- Az önkormányzat 2018. évi 
gazdálkodásáról készült be-
számolót zárszámadás kere-
tében fogadtuk el. Elmond-
ható, hogy megvalósultak a 
költségvetés fő célkitűzései, 
az intézmények működőké-
pességét biztosítottuk. Vá-
rosunk fő feladata tavaly is a 
közszolgáltatások és közfe-
ladatok magas színvonalú 
ellátására irányult. A koráb-
bi évek feladatellátásaihoz 
hasonlóan kiemelt szempont 
volt a már folyamatban lévő 
beruházások befejezése, 
újak megvalósítása, az in-
tézményhálózat, valamint a 
gazdasági társaságok haté-
kony működtetése, a sport és 

a kulturális élet támogatása - 
sorolta a polgármester.
Mint elhangzott, az önkor-
mányzat bevételi főösszege 
7 milliárd 738 millió 461 
ezer forint, a kiadási főösz-
szege pedig 6 milliárd 785 
millió 150 ezer forint volt. 
- A működési bevételek kö-
zött szerepel 902 millió fo-
rint állami támogatás, me-

lyet megkaptunk. A saját be-
vételeinket képezik a helyi 
adók, amiből a tavalyi évben 
1 milliárd 21 millió forint 
folyt be. Ez tartalmazza az 
iparűzési adó decemberi fel-
töltésének összegét is. 
Egyéb bevételeink keletkez-
tek többek között a lakások, 
üzletek, parkolóhelyek bér-
beadásából, étkezési díjak 

bevételéből. Ingatlanértéke-
sítésből a legjelentősebb be-
vételünk a badacsonytörde-
mici ingatlanunk eladásából 
származott. Az innen befolyt 
452 milliós bevételt tartalék-
ként kezeljük - tette hozzá 
Dobó Zoltán. 
(Folytatás a 2. oldalon 
„Gyarapodott a vagyon” 
címmel)                            (szj)

Ötven évvel ezelőtt végeztek

Ökocímke szolgáltatóknak

Az 1969-ben végzett 8. a 
osztály tanulói találkoztak a 
hétvégén Tapolcán. Az ak-
kori negyvenegy fős osztály 
osztályfőnöke Csaba De-
zsőné volt, aki részt vett az 
összejövetelen. Mint meg-
tudtuk, sajnos heten elhuny-
tak az egykori diáktársak kö-

zül, s néhányan betegség mi-
att nem tudtak részt venni az 
egyébként első (!) ízben 
megrendezett osztálytalál-
kozón. A megjelentek vala-
mikori iskolájuknál (Temp-
lom-dombi) gyülekeztek, 
majd fehér asztalnál idézték 
fel régi élményeiket.       (szj)

A Magyar Távhőszolgálta-
tók Szakmai Szövetsége 
MaTáSzSz) konferenciá-
jának adott otthont a Pe-
lion Szálloda a közelmúlt-
ban.   

Az eseményen ünnepélye-
sen átadták a Távhő Öko-
címke védjegy használatá-
nak jogát. Ezúttal öt nyertes 
szolgáltató, hét rendszere 
nyerte el a tanúsítványt.
A szövetség 19. alkalommal 
rendezte meg a távhőszektor 
újdonságairól, aktualitásai-
ról szóló szakmai rendezvé-
nyét, amelynek mottója 
ezúttal a „Távhő, zöldút a 
jövőbe” volt. A konferen-
cián ünnepélyes keretek kö-
zött átadták a távhőrend-
szerek környezeti teljesít-
ményét, energiahatékonysá-

gát, megújuló energiaforrás-
felhasználását, CO2-kibo-
csátását szemléletesen be-
mutató Távhő Ökocímké-
ket. A Távhő Ökocímke ta-
núsítványt és a védjegy 

használatának jogát pályá-
zati úton igényelte és nyerte 
el öt távhőszolgáltató hét 
távhőrendszere. (Folytatás a 
2. oldalon  „Energiahatéko-
nyan...” címmel)              (tl)

Vajon mi az 
igazság?

A szupergyors 5G 
mobilhálózat várható-
an az idén Magyaror-
szágon is valósággá 
válik. Az 5G mobil 
technológia előnyei a 
nagyobb letöltési sáv-
szélesség, a rendkí-
vül alacsony válasz-
idő és a korábbiaknál 
nagyságrendekkel 
nagyobb számú esz-
köz egyidejű kiszol-
gálása. Némi árnyat 
vet a technológiai fej-
lődés e szegmensére 
az a holland sajtó által 
tavaly közzétett, s 
számos magyar hír-
portálon is közölt 
eset, miszerint az 5G 
tesztelésekor Hollan-
diában közel három-
száz egészséges ma-
dár hullott el nagyjá-
ból azonos időben, a 
mobiladók közelé-
ben. Azért nem árta-
na, ha ezzel kapcso-
latban kaphatnánk 
valamilyen hiteles tá-
jékoztatást. Főleg, 
hogy már Győrben is 
tesztelik.

          Szijártó János

A templom lépcsőjén álltak össze egy csoportképre az 
ötven évvel ezelőtt végzett 8. a osztály megjelent tanu-
lói a minapi találkozón                                           Fotó: szj.

Az önkormányzati kiadások egy részét a költségvetési szervek működtetése teszi ki 
(közös hivatal, óvoda, könyvtár), melyre 713 millió forintot költöttek tavaly       

Ökocímkék birtokosai a Hotel Pelionban. Öt szolgál-
tató, hét rendszere viselheti a védjegyet, köztük egy 
veszprémi szolgáltató is                                            Fotó: tl.

Illusztráció: szj.
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Gyarapodott a vagyon
(Folytatás az 1. oldalról)
Dobó Zoltán tájékoztatójá-
ban elhangzott, hogy az ön-
kormányzati kiadások egy 
részét a költségvetési szer-
vek működtetése teszi ki 
(közös hivatal, óvoda, 
könyvtár), melyre 713 mil-
lió forintot költöttek tavaly. 
- Intézményeink felelősen és 
takarékosan gazdálkodtak. 
Az intézményműködtetési 
kötelezettségeken túl nagy 
figyelmet kapott a városüze-
meltetés. A munkálatok nagy 
részét (parkfenntartás, teme-
tőgondozás, karbantartások) 
igyekeztünk saját feladatel-
látásban megvalósítani az 
önkormányzati munkacso-
port dolgozóival. Hatéko-
nyabban működtetjük ápri-
listól a helyi közösségi köz-
lekedést, amit immár a Vá-
rosgazdálkodási Kft. lát el. 
2018-ban is fontos szempont 
volt a pályázati lehetőségek 
kutatása, amelyek révén 
több projekt is elindulhatott, 
illetve megvalósulhatott vá-
rosunkban - fogalmazott a 
polgármester, aki egyben ki 
is emelt néhány jelentősebb 
fejlesztést az előző évből.
- A szennyvízelvezetési- és 
kezelési projekt több mint 3 
milliárd forintba kerül, 
melynek nagy részét megva-
lósítottuk, az idei évre vár-
ható a befejezése. A beru-
házás 100 százalékban pá-
lyázati forrásból készül el. 
2018-ban indult a tervezés-
sel, és az idei évben valósul 

Energiahatékonyan és 
környezetkímélő módon 

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat 2018. 
évi gazdálkodása összességében stabil és eredményes 
volt, sikerült megőrizni, illetve gyarapítani a város 
vagyonát                                                                   Fotó: szj.

· 2019. május 25-26-án kerül 
sor a Dobó Városrész és Hősök 
Napjára. Főzőverseny, hadi-
játék, rendvédelmi bemutató és 
még számtalan program vár 
mindenkit a Dobó István La-
kótelepen.
· Lovas gyereknap a közép-
korban 2019. május 26-án 9 és 
17 óra között Gyulakeszi Lo-
vasbirodalomban. Lovagolta-
tás, vitézi próbák gyerekeknek, 
állatsimogató, solymász bemu-
tató, és még sok más érde-
kesség várja a kilátogatókat.
· 2019. június 1-jén újra Szent 
György-hegy hajnalig! Nyitott 
pincékkel, koncertekkel, külön-
leges ételekkel és karakteres 
helyi borokkal invitálnak min-
denkit a Szent György-hegyre. 
További információkat az ese-
mény Facebook oldalán ta-
lálnak.
· 2019. június 1-jén tartják a vá-
rosi gyermeknapot a Tapolcai 
Termálstrandon. A belépés in-
gyenes.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az ökocimkéket Makai 
Martina, fenntartható fej-
lesztésekért felelős helyettes 
államtitkár, Orbán Tibor, a 
MaTáSzSz elnöke és Váci 
Gergely Viktor, a MaTáSzSz 
operatív vezetője adta át a 
tapolcai szálloda földszinti 
konferenciatermében a 
szakma képviselői és a sajtó 
jelenlétében. 
A Távhő Ökocímkét a Ma-
gyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége 

(MaTáSzSz) 2017. augusz-
tusában azzal a céllal vezette 
be, hogy a fogyasztók szá-
mára nyilvánvalóvá tegye a 
távhőrendszerek környe-
zetre gyakorolt hatását, a 
háztartási eszközöknél már 
jól bevált energiacímkéhez 
hasonlóan. 
Egy távhőrendszer akkor jó, 
ha energiahatékonyan és 
környezetkímélő módon 
működik. A magyarországi 
távhőrendszereknek is e cé-
lok szabnak irányt.       (tl)

Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Május 27. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Június 3. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Június 10. 14.00-16.00

Nevelésügyért  kitünte-
tést vehetett át Süléné 
Tóth Piroska az idei vá-
rosnapi ünnepségen.
1979-ben szerzett kö-
zépfokú óvónői képesí-
tést Pápán, majd 1996-
ban a Soproni Óvónő-
képző Intézet levelező 
tagozatán megszerezte 
pedagógiai diplomáját. 
2006-ban fejlesztő  óvo-
dapedagógiai szakvizs-
gát tett. Komoly szak-
mai tudással rendelke-
ző, a toleráns, gyermek-
központú nevelést elő-
térbe helyező óvónő. 
Pályáját Tapolcán kezd-
te az akkori 5-ös számú 
Napközi Otthonos Óvo-
dában. Családi élete úgy 
alakult, hogy 8 évig Pá-
pán dolgozott, majd is-
mét hazaköltözött. A 
Szivárvány Tagintéz-
ményben tevékenyke-
dik óvónőként 1989 óta. 
Nevelőmunkáját a gyer-
mekek érdekeit szem 
előtt tartó, differenciáló 
pedagógia alkalmazása 
jellemzi. Épp oly fontos 
számára a nyugodt, bi-
zalom- és szeretetteli 
légkör megteremtése, 
mint a gyerekek érdek-
lődésének, egyéni ké-
pességeinek és fejlettsé-
gének ismerete. Válto-
zatos és motiváló tevé-
kenységek, tapasztalat-
szerzési lehetőségek 
biztosításával igyekszik 
alaposan felkészíteni a 
gyermekeket az isme-
retanyag - és műveltség-
tartalmak befogadására, 
az iskolai alkalmasság-
ra. Pályázatok  írásában   
és megvalósításában   is   
részt   vállal. Megbízha-
tó, feladatait  maximális  
figyelemmel ellátó, a 
közösség, az óvoda 
érdekeit szem előtt tartó 
munkatárs. 

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Süléné 
Tóth 
Piroska
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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 egy-
ség 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 Intézmény-
fenntartó 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

INFORMÁCIÓ

meg a tapolcai Batsányi Já-
nos Gimnázium épületének 
energiahatékony felújítása, 
közel 290 millió forint pá-
lyázati forrásból és mintegy 
90 millió forintos önkor-
mányzati hozzájárulással. 
Sor került önkormányzati 
költségvetésből a térfigyelő 
kamerahálózat fejlesztésére, 
a munkacsoport részére gép-
beszerzés történt, a lakta-
nyában új közműbekötések, 
mérőhelyek kialakításának 
tervezését végeztettük el, 
valamint településrendezési 
eszközök felülvizsgálatára 
is sort kerítettünk. Intézmé-
nyeinkben elláttuk a karban-
tartási feladatokat, ezen kí-

vül a Tapolcai Óvoda Szi-
várvány Tagintézményében 
kicseréltettük a kazánt. El-
készültek a Batsányi János 
Tagintézmény tornatermi 
öltözői, melyhez TAO támo-
gatás is érkezett. A Sport- és 
turistaszálló felső szintjének 
felújítása önkormányzati sa-
ját erőből valósult meg. 
Innen természetesen a jövő-
ben bevételnövekedést vá-
runk - mondta Dobó Zoltán. 
A tapolcai polgármester 
hozzáfűzte, hogy az önkor-
mányzat 2018. évi gazdál-
kodása összességében stabil 
és eredményes volt, sikerült 
megőrizni, illetve gyarapí-
tani a város vagyonát.     (szj)

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.) www.tapolcaiujsag.hu 

RENDEZVÉNYEK

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.

http://www.tapolca.hu


Miniszteri elismerés a testnevelőnek
KITÜNTETÉS - Némileg 
meglepetésként ért, de 
nagyon örülök az elisme-
résnek, mondta Hanz-
mann László érdeklődé-
sünkre. A tapolcai testne-
velő ugyanis a napokban 
vehette át az Emberi Erő-
források Minisztériuma el-
ismerő oklevelét, dr. Kás-
ler Miklós minisztertől.

A Bárdos Lajos Általános 
Iskola Székhelyintézményé-
nek tanára kiemelkedő szak-
mai tevékenysége elismeré-
seként vehette át a meg-
tisztelő oklevelet. Mint 
megtudtuk, a Magyar Diák-
sport Szövetség terjesztette 
fel a kitüntetésre, így a meg-
lepetés arra az előzetes ta-
lálkozóra vonatkozik, ami-
kor a szervezet képviselője 
tájékoztatta erről.

- Aztán eljött az időpont, ami 
számomra már azért is fur-
csa volt, mivel nem a meg-
szokott sportos öltözékbe 

Nagy népszerűségnek ör-
vendtek a Richter Egész-
ségváros program során 
megrendezett előadások, 
amely keretein belül Szily 
Nóra újságíró, pszicho-
lógus az általa megszer-
zett tudást és a saját ta-
pasztalataiból levont kö-
vetkeztetéseket, tanulsá-
gokat, tanácsait osztotta 
meg az elsősorban nők 
alkotta hallgatósággal.

Az előadás a Változás, vál-
toztatás 40 felett- avagy le-
het-e újrakezdeni, és ha 
igen, HOGYAN? címet vi-
selte. Az előadónő őszintén 
vallott életéről, az őt ért, és 
az általa kezdeményezett 
változásokról, változtatá-
sokról, ezzel bizalmas lég-
kört teremtett a „Richter a 
nőkért” sátorban. Ötletei 
gondolkodásra serkenthet-
ték a közönséget. Javasolta, 
fogalmazzunk meg életünk 
hátralévő részére célt, mot-
tót, hiszen „Semmilyen szél 
nem kedvez annak, aki nem 

tudja, melyik kikötőbe tart”- 
idézte az egykori római szó-
nok, Seneca gondolatait. 
Manapság életünket nagy-
ban befolyásolják a reklá-
mok, előtérbe helyeződött a 
materializmus, látszólag 
úgy tűnhet, mintha boldog-
ságunk, sikereink is az emlí-
tett dolgoktól függnének. 
Mindenekelőtt ismernünk 
kell önmagunkat. Főszer-
kesztőnek lenni jó dolog le-
het - gondolhatnánk. Nórá-
nak volt szerencséje kipró-
bálni magát ebben a szerep-
körben, de saját elmondása 
alapján nem érezte magát jól 
benne, ugyanis nem szeret 
főnök lenni. Ahogy boldog-
ságunk receptje sem egyezik 
meg, az előadónő szerint 
van, aki a nyugalom, más az 
aktivitás, míg egyesek a filo-
zofálás útján jutnak el hozzá, 
a pszichológusnő például az 
utóbbiak táborába tartozik. 
Tehát ismernünk kell ma-
gunkat, tudnunk kell, mi tesz 
minket boldoggá, azonban 
arra is fel kell készülnünk, a 

változás nem fog ingyen, 
bármiféle áldozat nélkül be-
következni. Az előadónő az 
elmúlt évek során szabad-
idejében nem utazott, pi-
hent, hanem idejét és pénzét 
tanulásra, képzésre áldozta. 
Élete nehéz időszakairól is 
beszámolt, köztük arról, 
amikor eltüntették a képer-
nyőről és egyedül maradt. 
Miután túllendült rajt, mint 
minden másból, ebből is ta-
nult, mint mondta, „a kudarc 
a siker velejárója”. Úgy véli, 
érdemes néha visszatekin-
teni, látni, mi mindennel 
küzdöttünk már meg, mert 
erőt tudunk belőle nyerni. 
Az előadás vége felé arról a 
Nóráról beszélt, aki az általa 
elképzelt és megálmodott 
parasztházban él, házi ked-
venceivel körülvéve, boldo-
gan. Idejéből ránk szánva 
néhány percet, válaszolt 
szerkesztőségünket érdeklő 
kérdésekre. Bizonyára töb-
ben elgondolkoztunk, az 
előadás címében miért pont 
a 40 évet jelölte meg. Úgy 
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Hanzmann László több évtizedes testnevelői munkájá-
ért vehette át az elismerést. Élete a sport       Fotó: szj.

A változás benzinje ott van a múltunkban

Szily Nóra Tapolcán, a Richter a nőkért sátorban 

A mozgásról:
„Nyáron a víz, 
télen a hó...”

bújtam reggel, és nem ke-
rékpárral indultam el ott-
honról - mondta mosolyog-
va. 
- Öltönyben, nyakkendőben 
jelentem meg az ünnepség 
helyszínén, a Pesti Vigadó-
ban, ám a helyszín és az ün-
nepség nívója feledtette ve-
lem azt a kis apró kényel-
metlenséget, amit a nálam 

valóban ritka viselet oko-
zott. Felemelő érzés volt eb-
ben a miliőben meghívott 
vendégként jelen lenni, s kü-
lönleges élmény volt a mi-
niszter úrtól átvenni a kitün-
tetést. Több évtizedes test-
nevelői és diáksportban vég-
zett munkám elismerése tes-
tesült meg számomra ezút-
tal, ami az iskolai feladato-

kon túl versenyek szervezé-
sét, koordinálását is jelenti a 
városban, illetve körzeti és 
megyei szinten egyaránt. 
Több évtizede szervezem az 
általános iskolák sportját, a 
diákolimpiai alap-sportá-
gakban történő versenyezte-
tését, az atlétikától a labda-
játékokig. Nem szeretek a ti-
tulusokkal kérkedni, de ide-
tartozik, hogy régóta a 
Veszprém Megyei Diáksport 
Egyesület alelnöke is va-
gyok, ami szintén hozzájá-
rult a felterjesztéshez. Azon-
ban ki kell emelnem, hogy 
munkámban hatalmas segít-
ség az ideális környezet, a 
kollégákkal való jó kapcso-
lat, a tőlük kapott önzetlen 
segítség, ahogy a családi 
háttér is. Sajnos a legtöbb 
időt a családomtól vettem el, 
s veszem el ma is, azonban 
feleségem ezt ma is rugal-
masan, megértőn kezeli - tet-
te hozzá.
Hanzmann Lászlónak a 
nyolcvanas évek elején kez-
dődött testnevelői pályafu-
tása. Azóta áll a pálya szélén, 
fújja a sípját, szervez, irá-
nyít, mozgat. A Bozsik egye-
sületi programban a kezde-
tek óta részt vesz és nem 

mellékesen a TIAC VSE-nél 
is különböző korosztályú 
utánpótlás csapatokkal fog-
lalkozik. Reggeltől estig 
gyerekek között van. 
- Mindent megteszek értük, 
hogy megértsék, szükséges 
a mozgás, a sport. Hiszen 
régóta tudjuk, a test és a szel-
lem szétválaszthatatlan. Ezt 
természetesen magamra is 
érvényesnek tartom, s ha va-
laki rákérdez, hogy nálam 
mi a helyzet, azt szoktam 
mondani, nyáron a víz, télen 
a hó. Alapvetően vízi ember 
vagyok, imádok úszni, de 
szörföztem is, télen pedig a 
sí és snowboard a legked-
vesebb elfoglaltságom. 
Mindezt igyekszem közvetí-
teni a gyerekek felé is. Eb-
ben segítség, hogy több éves 
kihagyás után végre ismét 
úszást oktathatok a városi 
strandon, amit nagy öröm-
mel végzek, a téli időszak-
ban viszont mindig szerve-
zünk sítábort, hogy ezt a 
gyönyörű sportágat is meg-
ismerjék. Mindent a gyere-
kekért teszek, ez  motivál a 
kezdetek óta, s ezt ők is ér-
zik, tudják és meg is há-
lálják - fogalmazott a testne-
velő.                           (szj)

véli, életünk közepén járva 
hajlamosak vagyunk a leltá-
rozásra, mi az, amit már el-
értünk, mi az, ami előttünk 
van még. Azt gondolja, más 
világot élünk, mint néhány 
generációval ezelőtt, lehet 
még ennyi idősen is újat kez-
deni, „vannak még előttünk 
hegycsúcsok, nem csak a 
völgy”- fogalmazott. A má-
sik kérdés az volt, nehezebb-
nek látja-e a mai nők hely-
zetét, mint elődeinkét. Sze-
rinte régen sokkal szigorúbb 
„kotta” szerint zajlott az élet, 
a nők korán szültek, negyve-

nes éveikben már nagyma-
mák lettek, sokan egy mun-
kahelyen dolgoztak egész 
életükben. Egyszerűbb, ki-
számíthatóbb volt, de biztos 
rengeteg megalkuvással, 
elégedetlenséggel, szabad-
ságvággyal járt. Ma előttünk 
áll a szabadság, a választás 
lehetősége, persze kockáza-
tokkal együtt. A Richter 
Egészségváros előadónője 
örül, hogy napjainkban él és 
alkot, élete nincs társadalmi 
elvárások közé beszabályoz-
va, és azt teheti, amire vá-
gyik.                            (sr)

Fotó: Szigetvári Réka



Készüljünk a nyárra!
Az autóklíma
HŰTÉS - A nagy meleg-
ben, nyári forróságokban 
az autó klímaberende-
zése kifejezetten előnyös 
a gépkocsivezető és a jár-
műben ülők számára. 
Azonban a karbantartás hi-
ánya, vagy nem a kellően 
elővigyázatos használat 
akár betegséget is okoz-
hat az autóban ülőknek.

Ha lassan is, de közelít a 
nyár, aktuálissá válik a rend-
szeres klímahasználat. A 
manapság szinte alapfelsze-
reltségnek számító kényel-
mi funkciót betöltő eszköz 
azonban nem veszélytelen, 
hiszen adott esetben megfá-
zásos tüneteket is okozhat. 
Tóth Csaba tapolcai szerviz-
tulajdonos szerint mindez 
elkerülhető, ha pár fontos 
szabályt betartunk. 
Évente legalább egy alka-
lommal mindenképpen ér-
demes szervizbe vinni a gép-
kocsit a klímaellenőrzés mi-
att. Erre talán legjobb idő-
szak a tavasz. - Ilyenkor hű-
tőközeg ellenőrzést végzünk 
az autónál. A fertőtlenítés 

kétféle módon történhet. Lé-
tezik az úgynevezett ózonos 
eljárás, illetve a vegyszeres 
tisztítás. Mindegyik megol-
dás kellő hatékonysággal al-
kalmazható a klímarend-
szerben megtelepedő, 
egészségre káros baktériu-
mok, gombák ellen. Ezek a 
megfázásos tüneteket pro-
dukáló betegségek ronthat-
ják el nyári napjait utasnak, 
vezetőnek egyaránt - tette 
hozzá a szakember. 
Tóth Csabától azt is megtud-
tuk, hogy az ózonos eljárás 
nagyjából félórát vesz 
igénybe, a vegyszeres né-

hány percet. Az ellenőrzés 
természetesen kiterjed a be-
rendezésben lévő gáz meny-
nyiségének vizsgálatára is, 
hiszen az eszköz működésé-
hez ez elengedhetetlen. A 
használat során arra is kell 
figyelni, hogy a külső és bel-
ső hőmérséklet között ne le-
gyen hét Celsius foknál több 
különbség, mert az ennél na-
gyobbat nehezen viseli el az 
ember szervezete, főleg, ha 
gyakran ülünk be, és szál-
lunk ki a járműből. 
- Sajnos tény, hogy a klíma-
berendezések optimális kö-
rülményeket teremtenek a 

mikroorganizmusok elsza-
porodásához. A baktériu-
mok és gombák különösen 
kedvelik a rendszer nedves 
részeit. A hideg hőcserélőn 
átáramló levegő párája le-
csapódik, majd az össze-
gyűlt víz egy része távozik a 
rendszerből. Ezért látható 
nyári melegekben időnként 
víztócsa az autó alatt, amitől 
sokan megijednek, ám ez 
teljesen természetes velejá-
rója a technológiának. A pá-
ra egy része viszont a rend-
szerben marad, ami a sötét és 
nedves környezet okán jó 
táptalaja a nem kívánt élős-

Tóth Csaba és Varga László egy személygépkocsi tavaszi ellenőrzését végzi  Fotó:szj.

Hirdetés
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további 
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére 
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS 
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD 
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi 
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft 
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft 
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk,  referenciafilmek készítése, rendezvények, 
konferenciák programjának rögzítése, (több kamerával is)

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne 
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már 
nem lesz eszköz, amely lejátszaná! 
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek, 
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

ködőknek. Jó tudni, hogy az 
elhanyagolt klíma azon túl, 
hogy sokat veszít a teljesít-
ményéből, növeli a fogyasz-
tást, és betegséget is okozhat 
- hangsúlyozta Tóth Csaba.
A szakember külön kitért a 
nyáron, a tűző napon  parko-
ló autó kapcsán a műszerfal, 
a kormány, a váltó esetleges 
felhevülésére. 
Ilyenkor érdemes az indulás 
előtt az összes ablakot le-
engedni, és a szellőző rend-
szert a külső levegővel mű-
ködtetni. Az utastér ekkor 
néhány perc alatt kiszellő-
zik, így az ablakokat már fel 
lehet húzni és a szellőzést is 
a belső keringésre vissza 
lehet állítani, mivel a már 
hűvösebb utastérban lévő 
levegőt hatékonyabban hűti 
a berendezés. Megjegyezte, 
hogy érdemes minden autó-
ban legalább az első szélvé-
dőre egy napellenzőt tartani, 
ami sok kellemetlenséget 
előzhet meg, sőt magát is az 
autóklíma működését is tá-
mogatja, az alacsonyabb bel-
ső hőmérséklet alapján. (szj)

Az elmúlt évek kedvező ta-
pasztalatai alapján az 
ORFK-Országos Baleset-
megelőzési Bizottság idén is 
meghirdette a „Közlekedik a 
család” elnevezésű közleke-
désbiztonsági vetélkedőjét. 

A versenyre olyan családok 
jelentkezését várják Veszp-
rém megyéből, ahol lega-
lább az egyik szülő rendel-
kezik érvényes „B” kategó-
riás vezetői engedéllyel, va-
lamint 6-17 év közötti gyer-

meket nevel. A Veszprém 
megyei területi vetélkedő jú-
nius 1-jén 9 órakor kezdődik 
a Tesco Hipermarket parko-
lójában. Jelentkezni most is a
www.kozlekedikacsalad.hu
honlapon lehet.

Közlekedik a család - közlekedésbiztonsági vetélkedő
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Érmek a sakk OB-rólA tanárok sportoltak

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Juhász Judit (balra) a do-
bogó második fokán a ti-
zenhat éves lányok verse-
nyében. Értékes helyezé-
seket szereztek a TVSE 
sportolói Hajdúböször-
ményben a Magyar Kor-
csoportos Egyéni és Csa-
pat Rapid Sakkbajnoksá-
gon 
          Fotó: Helyszíni felvétel

Városi 
gyereknap 
a strandon

Idén Tapolcán rendezte 
meg a Szász Márton 
Általános Iskola a megyei 
gyógypedagógiai intéz-
ményekben dolgozók 
Sportnapját.

Kiss Katalintól, a szervező 
iskola testnevelőjétől meg-
tudtuk, több évtizedes ha-
gyomány a megyében, hogy 
a gyógypedagógiai intézmé-
nyekben dolgozók a Sport-
nap keretén belül minden 
évben találkoznak, ahol a 
testmozgáson kívül lehető-
ségük nyílik arra is, hogy a 
kollégákkal kötetlenebb kö-
rülmények között találkoz-
hassanak, megismerked-
hessenek, tapasztalataikat, 
problémáikat, ötleteiket 
megosszák egymással. A 
rendezvény tavalyi  győz-
teseként idén a Szász Már-
ton Általános Iskola szer-

vezte meg a sportnapot a Ka-
zinczy Tagintézmény torna-
termében, két hete. A házi-
gazdákon kívül Bakonyosz-
lopról, Pápáról, Várpalotá-
ról és Veszprémből érkeztek 
a sportprogramra. Frang Vi-
vien intézményvezető he-
lyettes megnyitója utána a 
csapatok előadták ötletes, 
tréfás, vicces, táncos bemu-
tatkozó műsorszámaikat. A 
vidám ráhangolódás után 
kezdődtek a sorversenyek - 
az intézmények dolgozói, 
különböző gyorsasági, 
ügyességi, erőnléti felada-
tokban mérhették össze tu-
dásukat, kreativitásukat, 
gyorsaságukat. A szoros 
küzdelemben végül a 
veszprémi Bárczi Gusztáv 
Általános Iskola tantestülete 
került ki győztesként, így 
jövőre ők lesznek a rendez-
vény házigazdái.             (me)

A legjobbak 
Tapolcán

Öt aranyérem 
egy versenyen

06/87/412-289

Hirdetés

Hirdetés

Június 1-én, a tapolcai 
strandon tartják a városi 
gyereknapot. 

Az ingyenes program 10 
órakor kezdődik a Fabula sá-
torbábszínház produkciójá-
val, majd a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola ad színes mű-
sort. 
A programban szerepel a Ta-
polcai Mazsorett és Zászló-
forgató Csoport fellépése és 
17 órakor a Zajongó zenekar 
koncertje. Lesz még gyer-
meknapi streeball bajnokság 
a szomszédos Városi Sport - 
és Szabadidő Centrumban, 
és természetesen fanyűvő 
családi játékpark, légvár, 
falmászás vár minden érdek-
lődőt, kicsiket és nagyokat 
egyaránt, egész nap.

A küzdősportok kedvelői 
számára igazi csemegének 
ígérkezik a május 25-én, 
szombaton megrendezendő 
ICO országos nyílt verseny.
A Csermák József Rendez-
vénycsarnokban 11 órakor 
kezdődik az izgalmas prog-
ram, amelyet először szer-
veznek meg Tapolcán. A kí-
nálatban: Thai-box, K1, 
K1light, Kicklight, s ami 
nem mellékes, tapolcai ver-
senyzők is bemutatkoznak. 
A belépő 1000 Ft, 14 éves 
kor alatt ingyenes.           (szj)

Németh Emília Anna, tapol-
cai úszólány öt érmet szer-
zett a szombathelyi úszóver-
senyen, május elején.
A Colonia Claudia Sabarien-
sum Bajnokság III. forduló-
jában is remekelt korosztá-
lyában a Keszthelyi Kiscá-
pák SE úszója. 50 m, 200 m, 
illetve 400 m gyorsúszás, 
valamint 100 m és 200 m 
mellúszás versenyszámok-
ban szorított mindenkit ma-
ga mögé a tapolcai lány és 
állt a dobogó legfelső foká-
ra. Edzője Csala Tamás.  (m)

Két érmet, mellette érté-
kes helyezéseket szerez-
tek a TVSE sportolói a haj-
dúböszörményi Magyar 
Korcsoportos Egyéni és 
Csapat Rapid Sakkbaj-
nokságon.

Múlt hónapban utazott a ti-
zenöt tapolcai versenyző 
Hajdú - Bihar megyébe, 
hogy megméresse magát az 
ország legjobbjaival. Egy 
ezüst-, illetve egy bronzér-
met szereztek. Az U16-os le-
ányok egyéni versenyében 
Juhász Judit a második, míg 
az U18-as csapatversenyben 
az Ács Márton, Bakos Ba-
lázs, Bencze Balázs Dominik 
és Juhász Judit együttes 
holtversenyben az 1-3. he-
lyen végzett nagy küzdelem-
ben, végig az élen haladva. 
Mellette az ifjúsági pont-
rendszerhez beszámító szép 
helyezéseket is szereztek a 
tapolcaiak. Az U10-es csa-
pat a hetedik, míg az U14-es 
csapat a pontszerző tizedik 
helyen zárt. Az U14-es le-
ányoknál Bodó Boglárka a 
negyedik helyen végzett, 
továbbá pontszerző lett, vé-
gig az élcsoportban küzdve 
Kis Vanda Liána, illetve az 
U10-es fiúk versenyében 

Tóth Barnabás. További 
szép teljesítmény még Ben-
cze Balázs Dominik, Ger-
gely Dániel, Kasnya Péter, 
Kis Dalma Letti, Korán Ka-
talin, Szőke Kristóf, vala-
mint Tarsoly Csanád egyéni 
eredménye is.                  (me)
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Bevándorlás, elvándorlás, bérunió
Május elején Svájcban jártam. 
Egy kapcsolatom révén, a 
„Zollinger Stiftung” otthon fel-
ajánlásának köszönhetően több 
millió forint értékben, kiváló 
állapotú ágyakkal, bútorokkal 
és egyéb berendezésekkel gaz-
dagodhat a Bükkszenterzsébe-
ten létesülő idősek otthona. 
A kamion felpakolásakor több 
olyan honfitársunk segített, 
akik 5-10 éve élnek Svájcban. 
Arra a kérdésemre, hogy ter-
vezik-e a haza térést, az alábbi 
választ kaptam: „Egy fullasztó, 
gyűlöletre és megosztottságra 
épülő országba semmiképp 
sem szeretnénk visszatérni. 
Ahol csak a felső pár ezer 
gazdagodása számít, miközben 
egyre több ember él mélysze-
génységben. Az ő szegénysé-
güket és kiszolgáltatottságukat 
használják ki. Sajnos sokan 
nem veszik észre, hogy az árak 
már elérték az EU-s szintet, de 
a bérek, nyugdíjak a balkáni 
szinten maradtak. Ezért há-
lásak azért a 10 ezer forintért év 
végén, ami hónapokra lebontva 
nincs ezer forint. Miközben ret-
tegnek a soha sem látott mig-
ránsoktól...”
A szakemberhiány és a hosszú 
várólisták miatt egyre nagyobb 
problémát jelent az időseink el-
látása és elhelyezése. Miköz-

ben a gyermekeink, unokáink 
külföldön keresik a boldogu-
lást, vagy itthon kénytelenek 
nyugdíj mellett is dolgozni, ad-
dig az idősek ellátása és elhe-
lyezése egyre nagyobb gondot 
okoz.
A szociális szféra mellett az 
egészségügyben is súlyos az 
orvos és szakdolgozóhiány. Az 
utóbbi hónapokban több olyan 
esetről hallottunk, hogy műté-
tek maradtak el, vagy sürgőssé-
gi esetet nem tudtak ellátni, 
mert nem volt elég szakorvos. 

Példaként említem azt a hat-
éves kisfiút, akinek egy bottól 
súlyosan sérült a szeme és két 
kórház sem tudta ellátni, szak-
emberhiányra hivatkozva. Az 
utolsó utáni órában vagyunk, 
sorra zárnak be kórházi részle-
geket, legutóbb a szolnoki me-
gyei kórházban zárták be a fer-
tőző osztályt, mert nincs elég 
orvos. 
Az egyetlen megoldást a bér-
unió jelentheti az elvándorlás 
megfékezésére, ezért kellene 
végre küzdeni az Európai Uni-
óban! A Jobbik az egyetlen 
párt, aki az „egyenlő munkáért 
egyenlő bért” elv képviseletét a 
zászlajára tűzte. Az árak már 
nyugati színvonalon, a bérek 
tekintetében már Románia is 
leelőz minket.
Bevándorlás: Fontos tény, amit 
a Fidesz elhallgat: 2018. június 
28-án az Európai Unió legma-
gasabb szintű fóruma, a tagál-
lamok állam- és kormányfőiből 
álló Európai Tanács (az „uniós 
csúcs”) döntést hozott, mely 
szerint: „Az EU határain kívül-
ről történő áttelepítés és az Uni-
ón belüli áthelyezés - önkéntes 
alapon fognak történni.” Va-
gyis nincs kötelező migráns 
átvételi kvóta.
Ez a döntés nem véletlenül nem 
szerepel a fideszes sajtóban…

A Csermák József Rendez-
vénycsarnok munkatársai a 
nyitás óta folyamatosan aggód-
va figyelik az időjárás-előrejel-
zéseket. Tudják, ha eső jön, ak-
kor elő kell venni a vödröket, 
amibe a vizet felfoghatják. Be-
ázik ugyanis. Nyitás óta beázik, 
nem is akárhogy. Valaki annak 
idején mulasztott, a számonké-
rés valamilyen rejtélyes okból 

Már nem ázik tovább

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Május 23 - 29. 

csütörtök – szerda

25 - 26. szombat - vasárnap 
14:00  2D 1200,-Ft

POKÉMON – Pikachu, a 
detektív

Színes, szinkronizált japán-
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 104 perc

...
23 - 29. csütörtök – szerda 

16:00 2D 1200,-Ft
Aladdin   

Színes, szinkronizált 
amerikai kaland/vígjáték

Hossz:  130 perc
...

23 - 29. csütörtök – szerda 
18:15 1200,-Ft

Szívek királynője   
Színes, feliratos dán dráma

Hossz:  126 perc
...

23 - 29. csütörtök – szerda 
20:00 1200,-Ft

JOHN WICK 3. felvonás - 
Parabellum  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció/thriller

Hossz: 130 perc
06/87/412-289

elmaradt. 26 millió 219 ezer 
513 Ft. Ennyibe kerül most en-
nek a kis mulasztásnak a hely-
rehozása. TAO támogatás és 
majd’ hétmilliós önkormányza-
ti önrész kell hozzá. 
A napok óta tartó eső elállt, a 
szakemberek dolgoznak. A 
csarnok nem ázik tovább.

     Dobó Zoltán polgármester

Hirdetés

Heti haiku:

Csendes kis öböl.
Lombkoronán szűrt napfény.

Nyugalmat leltem.

Herczeg-Vecsei Katalin

Szkander 
aranyak

A szerelem vak! Igen, 
mikor összehoz téged a 
sors életed szerelmével, 
csőlátás alakul ki benned. 
Csak a szépet és a jót látod 
meg a másikban. Az előt-
tetek álló hónapok, évek 
arról fognak szólni, hogy 
egyre jobban megismer-
jétek egymást, megtanul-
jatok alkalmazkodni egy-
máshoz, elfogadjátok egy-
más „másságát”. Ebben az 
összecsiszolódási folya-
matban, sok új helyzettel 
fogjátok magatokat szem-
be találni, amelyek újabb 
tulajdonságokat hoznak 
belőletek felszínre, jókat 
és rosszabbakat egyaránt. 
Ezek felbukkanása és ke-
zelése kapcsolatotok érési 
folyamatát további plusz-
szal ajándékozza meg. Ön-
magad és a másik meg-
ismeréséhez ezekre a fo-
lyamatos impulzusokra 
szükség van. Ha minde-
közben sérülnek az érzé-
seid, ha megreked a kap-
csolatotok egy ponton, vi-
szont van szándék az 
együttmaradásra, segíthet 
a PÁRKAPCSOLATI 
elemzés. Ehhez mindket-
tőtökre szükség van, hi-
szen a tiéden kívül a párod 
írását is látni kell ahhoz, 
hogy megtaláljuk azokat a 
ki nem mondott, szőnyeg 
alá sepert problémákat, 
amelyekre megoldást kel-
lene találni.

GRAFOLÓGUS

Gosztola
Brigitta

A valóság az, hogy a Fidesz az 
egyetlen párt, aki ezidáig mig-
ránsokat engedett be. A legfris-
sebb adatok szerint eddig 86 
ezret! Tette mindezt titokban, 
vagy letelepedési kötvénnyel, 
különösebb átvilágítás nélkül. 
A hazánkat elárasztó gazdasági 
migránsokról (ukránok, törö-
kök stb.) ne is beszéljünk, akik 
a külföldre elvándorolt magyar 
honfitársainkat hivatottak pó-
tolni, mindenféle támogatással 
ellátva...
Közben a fiatalok 61 százaléka 
az iskola befejezése után kül-
földön képzeli el a jövőjét, mert 
nem látja biztosítottnak a lak-
hatását és megélhetését! Ez de-
mográfiai katasztrófához ve-
zet, ugyanis már eddig is több, 
mint 600.000 honfitársunk ván-
dorolt külföldre!
Sajnos ez a Fidesz bevándor-
lás-kivándorlás politikája: a 
magyarok, a gyermekeink 
menjenek külföldre, a gazda-
sági bevándorlók meg jöhetnek 
helyettük hazánkba. Mondjuk 
nemet a Fidesz által szervezett 
lakosságcserére. Keleti mig-
ránsmunkások helyett válasz-
szuk a nyugati béreket. Május 
26-án támogassuk a Jobbikot a 
biztonságos, kiszámítható min-
dennapokért!
                                 Rig Lajos

Rig Lajos: Európában nincs 
kötelező migráns átvételi 
kvóta!
                               Fotó: Archív

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

Dolgoznak a szakemberek a csarnok tetején

Szánti Imre két aranyérmet ho-
zott haza a gödi Nemzeti 
Szkander Bajnokságról.
Az április végén megrendezett 
nemzeti megmérettetésen a ta-
polcai szkander versenyző 
Master men + 90 kg kategó-
riában a jobb, illetve a bal kezes 
összecsapásban sem talált le-
győzőre, így őt szólították 
mindkétszer a dobogó legfelső 
fokára.                                 (me)

Szánti Imre a dobogó tetején

Szijártó János újságíró

AZ ÉN KIS NAPLÓM
(25 év a sajtóban)

című könyve
a Tapolcai Újság 

szerkesztőségében (8300 
Tapolca, Deák F. utca 21.

Tel: 06 87/ 412-289) 
megvásárolható.

Igény esetén dedikálva!

Még kapható!



Földharc hatodszor 
Százharminc résztvevő indult a tapolcai newaza versenyen
Hatodik alkalommal szer-
vezte meg a Tapolca VSE 
- Simon Judo ÖSZDSE a 
Newaza- földharc ver-
senyt Tapolcán, a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban.

Május első vasárnapján vár-
ta, a már több éves múlttal 
rendelkező megmérettetés a 
nevezőket az ország minden 
tájáról. Nők és férfiak, egé-
szen kisgyermekkortól 
kezdve lehetőséget kaptak, 
hogy összemérjék erejüket, 
tudásukat a tapolcai verse-
nyen. Összesen százharminc 
fő indult harcba a dobogós 
helyekért. A házgazda egye-
sületen és a szintén helyi 
kötődésű ZR Team Farkasok 
egyesületen kívül a Bakony 
Judo Klub, a Dózsa József 
Judo Klub, a Pápai Judo 
Akadémia, a Sakura Judo 
Klub, a Székesfehérvár Judo 
Sport Club, a budapesti 
Szépvölgy Judo SE, a 
Veszprémi Judo SE, illetve a 
Vitál Judo Klub indított még 
versenyzőket. A házigazda 
szakosztálytól harmincki-
lencen indultak, szép helye-

zéseket szerezve. A szerve-
zőktől megtudtuk a nap sé-
rülésmentesen, jó hangulat-
ban zajlott és hozta össze a 
sportbarátokat ismét Tapol-
cán. A tíz év alattiak játékos 
vetélkedő keretében mér-
kőztek meg, ahol még csak 
ismerkedtek a versenyzés 

szabályaival, hangulatával, 
majd őket követték az idő-
sebb korosztályok. Simon 
Mihály szakosztályvezető 
idén is hangsúlyozta annak a 
fontosságát, hogy a gyere-
kek egészen kis kortól kezd-
ve, akár a versenyek során 
is, találkozzanak a siker és a 

kudarc élményével. Ennek 
megtapasztalása és helyes 
feldolgozása egész életükre, 
mellette pedig érzelmeik, 
kapcsolataik kezelésére is 
hatással lehet. A tapolcai 
gyerekek felkészítője a 
szakosztályvezető mellett 
Cseh Angéla.                   (me)

Rédli és Siklósi 
csapata lett az 
aranyérmes 

Muzsi Dániel megvédte 
magyar bajnoki címét, 
Nagy Imre először nyert 
OB-t, Nagy Ákos pedig 
bronzérmet szerzett múlt 
hónapban, az IFMA Mu-
aythai Utánpótlás Magyar 
Bajnokságon.

A TVSE Thai boksz szak-
osztály, azaz a Tapolcai Mu-
ay Thai GYM három ver-
senyzője mérette meg magát 
a fővárosban, az utánpótlás 
korúaknak megrendezett 
magyar bajnokságon. Meg-
tudtuk, Dániel egész nap jó 
formában volt, küzdelmes 
mérkőzéseken kellett helyt-
állnia, ám mégis magabiz-
tosan védte meg magyar baj-
noki címét - 54 kg súlycso-
portban. Nagy Imre már bi-
zonyította rátermettségét és 
elszántságát, így nem kellett 
sokat várni, hogy országos 
bajnokságon is a dobogó 
legfelső fokára szólítsák. 
Kemény bunyót követően, 
egyhangú pontozással sze-

rezte meg az aranyérmet 75 
kg súlycsoportban. Imre 
öccse, Ákos – 54 kg-ban lé-
pett a ringbe korcsoportjá-
ban. A nap végén a bronz-
érem került a nyakába. Ed-
zőjük Szegvári Tamás, mun-
káját Gombás László és Tóth 
Béla segítette. - A TVSE 
Thai boksz szakosztály is-

Ezüst a megyei fordulóban
A tapolcai Széchenyi Ist-
ván Baptista Középiskola 
labdarúgó csapata ezüst-
érmet szerzett a sárvári 
Szakszervezetek Orszá-
gos Diák- Sportszövetsé-
ge regionális döntőjén.

Szépen szerepeltek múlt hó-
nap végén a Széchenyi di-
ákjai Sárváron. Hetsey Pál 
testnevelőtől megtudtuk, a 
hat csapat részvételével 
megrendezett tornán két győ-
zelemmel, két döntetlennel 

és egy vereséggel a második 
helyen végzetek a fiúk, így 
továbbjutottak az országos 
döntőbe. A csapat tagjai Bi-
csérdi Sándor, Geiszler Ta-
más, Gulyás Szabolcs, Honti 
Dávid, Ladányi Bendegúz, 
Petró Lajos, valamint Pong-
rácz Szabolcs voltak. 
A torna gólkirályi címét Gu-
lyás Szabolcs érdemelte ki. 
Az országos döntőben való 
szereplésükről egy későbbi 
lapszámunkban olvashat-
nak.                                  (me)

mét bizonyította, hogy ige-
nis számolni kell velünk a 
muaythai legnagyobb világ-
szervezeténél. Nagyon 
büszke vagyok a tanítvá-
nyaimra, Danira, hogy meg-
védte az IFMA magyar baj-
noki címét, és Imrére, hogy ő 
is eljutott a bajnoki címig - 
mondta el az edző.          (me)

Rédli András és Siklósi Ger-
gely a Honvéd csapatával 
megnyerte április végén a 
Férfi párbajtőrcsapat Ma-
gyar Kupát, ezzel összetett-
ben a Budapesti Honvéd 
nyerte a kupasorozatot.
Április utolsó hétvégéjén a 
Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnokban rendezték 
meg a Magyar Kupa sorozat 
szezonbéli utolsó állomását, 
egyben hazai válogatót. 
Rédli előbb egyéniben, a 
Férfi párbajtőr Magyar Ku-
pa százötvenkét fős mező-
nyében végzett az ötödik he-
lyen, majd másnap a tizen-
egy csapatot számláló ver-
senyben Siklósi Gergellyel, 
Debnár Gergellyel és Som-
fai Péterrel állhattak a dobo-
gó tetejére. Ezzel a győze-
lemmel a 2018/2019-es év 
Magyar Kupa sorozatot a 
Honvéd férfi párbajtőr csa-
pata nyerte. Edzőik Dancs-
házy-Nagy Tamás és Udvar-
helyi Gábor.                    (me)

Két arany, egy bronz
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Hatodik alkalommal szervezték meg Tapolcán a newaza versenyt. A következő ok-
tóberben lesz                                                                                                      Fotó: Májer Edit

Muzsi Dániel megvédte magyar bajnoki címét. Mellet-
te Szegvári Tamás edző (jobbra), munkáját Gombás 
László (balra) segítette                    Fotó: Helyszíni felvétel

A tapolcai Széchenyi csapata Sárváron Hetsey Pál test-
nevelővel                                              Fotó: Helyszíni felvétel

Az aranyérmes csapat

Fotó: MVSZ



Hétvégi moziélmény
Természetfilmek vetítése a Belvárosi Közösségi Házban
MOZI - A magyar tudomá-
nyos és természetfilmes 
szakma, a hazai termé-
szet – és környezetvéde-
lemmel foglalkozó szer-
vezetek összefogásával 
idén harmadik alkalom-
mal rendezzük meg az 
Országos Természet – és 
Környezetvédelmi Film-
napokat május 24-26 kö-
zött.

Erről Bakonyi Veronika, a ta-
polcai Belvárosi Közösségi 
Ház - Mozi vezetője tájé-
koztatta munkatársunkat 
kedden.
Mint megtudtuk az Orszá-
gos Természet – és Környe-
zetvédelmi Filmnapokat a 
gödöllői Nemzetközi Ter-
mészetfilm Fesztivál szer-
vezői hívták életre, melyhez 
a Belvárosi Közösségi Ház - 
Mozi is csatlakozott, mint 
vetítési helyszín. A Filmna-
pokon a fesztiválra nevezett 
és zsűrizett filmekből készí-
tett válogatást vetítik. Jó 
tudni, hogy 2019-ben közel 
300 filmmel neveztek az al-

kotók. Tapolcán május 24-
én pénteken előre egyezte-
tett időpontban iskolai cso-
portok tekinthetik meg a fil-
meket, míg szombaton és 
vasárnap ingyenes vetíté-
sekkel várják az érdeklődő-

ket. Szombaton 9.45-től, va-
sárnap 12.15-től a Vad Bala-
ton (rendezői változat) című 
színes, magyar természet-
filmet láthatják a nézők. 
A világ rovarok nélkül című 
alkotást szombat 10.50-től, 

vasárnap 13.15-től vetítik, 
míg a Műanyagszennyezés 
című 12 perces rövidfilmet 
szombaton 11.20-tól, vasár-
nap pedig 13.45-től tekint-
hetik meg a moziban a ter-
mészet kedvelői.            (szj) 

2019.05.11.
Hadnagy Tímea
és Kovács Zoltán
2019.05.11.
Szabó Tamara Kinga
és Muzsi Szabolcs
2019.05.11. (Gyulakeszi)
Kekk Fanni és
Németh Viktor

n Zaklatás miatt indult 
büntetőeljárás egy 51 éves 
tapolcai férfi ellen, a helyi 
rendőrkapitányság befejezte 
az ügy vizsgálatát. 2018. de-
cember 6-án 20 óra körül 
egy 51 éves tapolcai férfi 
szóváltásba keveredett egy 
helyi házaspárral azok tár-
sasháza előtt. A férfi szidal-
mazta és megfenyegette a 
sértetteket, majd németju-
hász kutyáját a ház bejárati 
ajtaja elé ültette, hogy az ott 
lakók ne tudjanak arra sza-
badon közlekedni. A Tapol-
cai Rendőrkapitányság a 
szükséges eljárási cselekmé-
nyeket elvégezte, és az irato-
kat átadta az ügyészségnek.

Bravúros győzelem
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Madarak a Balaton partján. Szombaton és vasárnap természetfilmekkel várják az 
érdeklődőket a tapolcai moziban. Az ingyenes vetítés során vászonra kerül a Bala-
ton és élővilága, fókuszban lesznek a madarak és a rovarok, illetve a környezet-
szennyezés veszélyeire is felhívják a figyelmet                                           Illusztráció: szj.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 36-50 Ft/db
Burgonya: 330-360 Ft/kg
Sárgarépa: 380 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 390 Ft/kg
Paprika: 880-1200 Ft/kg
Paradicsom: 380-960 Ft/kg
Karalábé: 190 Ft/kg
Alma: 259-290 Ft/kg
Körte: 690Ft/kg
Áfonya: 3600 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Dió: 3200 Ft/kg
Narancs: 350 Ft/kg
Mandarin: 490 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 429 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg

Heti SÜTI

Rumos rombusz

Hozzávalók: 18 dkg porcukor, 18 
dkg margarin, 6 db tojás, 5 dkg cso-
ki, vagy tortadara, 8 dkg őrölt dió, 
18 dkg liszt, 1-2 evőkanál rum a lo-
csoláshoz, 1 kávéskanál sütőpor
Máz: 1 csg dekor cukormáz marci-
pán ízben
Teteje: 1 marék csoki-mix gabona-
golyó
A tojások sárgáját kikeverjük a fele 
cukorral, majd hozzáadjuk a puha 
margarint. A lisztet összekeverjük 
a sütőporral, a csokival és az őrölt 
dióval. A tojások fehérjét felverjük 
habnak, amikor már keményedni 
kezd, hozzákeverjük a cukor másik 
felét és kemény habbá verjük. A to-
jások sárgájához adjuk a felvert ha-
bot, a lisztes csokis keveréket és 
óvatosan, hogy a hab ne törjön, 
összekeverjük a két masszát. Nor-
mál méretű tepsibe öntjük. 180 
fokra előmelegített sütőben meg-
sütjük. Ha megsült, hagyjuk kihűl-
ni, majd meglocsoljuk rummal a 
tetejét és marcipánízű cukormáz-
zal bevonjuk. Mielőtt megdermed-
ne, rászórjuk a csokis gabona go-
lyókat. Rombusz alakúra szeljük, 
vagy ízlés szerint.
           Kovács Pálné, Hegymagas

Rendőrségi hírek

Aladdin – 1992-ben ismer-
tük meg Aladdint, Jázmint, 
Dzsinit, Jafart és a többi-
eket. A Walt Disney Pictu-
res 2019-ben elhozta a mo-
zikba az élőszereplős vál-
tozatát a rajzfilmnek. A tör-
ténet visszarepít minket a 
varázslatos és meseszép 
arab birodalomba. Vajon 
Jafar még mindig keresi a 
csodalámpást? Vajon még 
mindig vannak repülősző-
nyegek? Léteznek dzsinnek 
és teljesítik az összes kí-
vánságot? Mi lesz Jázmin 
hercegnő sorsa? Javaslom 
ezt a családi filmet minden-
kinek, melyet a tapolcai 
moziban május 29-éig tud-
nak megtekinteni.       (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Nagy Ibolya
Lakótelepi virágok, eső után

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

Az én városom...

Bravúros győzelmet aratott 
a legutóbbi fordulóban a 
TIAC VSE U16-os csapata. 
Az U19-es együttes szintén 
győzelemmel, míg az U14-
es, illetve felnőtt csapat ez-
úttal vereséggel zárta leg-
utóbbi mérkőzését.
A Megyei U14 Nyugati cso-
portban múlt héten, a Ma-
gyarpolány SE – TIAC VSE 
összecsapás 4:2-re zárult, 
ezúttal az ellenfél javára. A 
két gólt Berzsenyi Bálint és 
Szabó Dávid szerezte. A Me-
gyei U16 Nyugati csoport-
ban vasárnap 20:1-es bravú-
ros győzelmet aratott Tapol-

ca hazai pályán az Ajka 
Kristály SE felett. A gólszer-
zők Szőke Dominik (5), 
Szabó Dávid (4), Pap Bence 
Mihály (3), Lendvai Márk 
(4), Hegedűs Márk (3) és 
Szabó Barnabás voltak. 
A Megyei I. osztályban sze-
replő U19-es együttes hazai 
pályán kerekedett felül múlt 
szombaton az Úrkút SK 
együttesén, 4:1-re. A labdát 
Csonka Tamás (3) és Kajdi 
Ákos juttatta az ellenfél há-
lójában. A felnőtt csapat 2:5-
re kapott ki az úrkútiaktól. 
Szabó Dániel és Péber Kor-
nél volt a góllövő.         (me)

A TIAC VSE U16-os csapata (pirosban) nemrég Pápa 
ellen is pályára lépett itthon                      Fotó: Májer Edit
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