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Tisztelet a hősöknek
Az emlékezés koszorúit helyezték el vasárnap a résztvevők
A korábbi évekhez hason-
lóan május utolsó vasár-
napján a hősökre emlé-
keztek az amerikai, a né-
met, az orosz és a magyar 
emlékműveket magába 
foglaló II. Világháborús 
Katonai Emlékparkban és 
az I. Világháborús Katonai 
Parcellánál.

Az ünnepi beszédet idén is 
dr. Csikány Tamás ezredes, a 
Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Hadtudományi Doktori 
Iskola vezetője mondta, aki 
ezúttal a hadsereg szerepét a 
béke megőrzésének eszkö-
zeként említette. Kifejtette, 
a nyolcvanas években Ta-
polcán szolgált, az egyik 
legfélelmetesebb fegyver-
nem katonájaként. Akkor a 
tapolcai rakéták fontos esz-
közei voltak a kelet-nyugati 
katonai egyensúly fenntartá-
sának, a béke megőrzésé-
nek. 
A tapolcai önkormányzat és 
a Honvéd Kulturális Egye-
sület által szervezett meg-
emlékezésen részt vett és 
koszorúzott a német nagy-

követség képviseletében Jo-
hann Zwicklbauer főtörzs-
zászlós, az orosz nagykövet-
ség nevében Afonina Alla és 
Popiney Viktoria. A Magyar 
Honvédséget Csatári Zsa-
nett főhadnagy és Turzó Al-
bert törzszászlós, a Jobbikot 
Rig Lajos országgyűlési kép-
viselő, a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Tapolcai 
Járási Hivatalát Szabóné 
Szakács Judit, megbízott hi-

vatalvezető képviselte. Ko-
szorút helyezett el Dobó 
Zoltán tapolcai polgármes-
ter és Németh Mária Anita 
jegyző, Krisztin N. László 
badacsonytomaji polgár-
mester, Nacsa Ferenc törzs-
zászlós, a Tapolca és Kör-
nyéke Honvéd Bajtársi 
Egyesület vezetője, vala-
mint az Aradi vértanúk em-
lékműnél Labovszky Imre, a 
Balaton-felvidéki Radetzky 

Huszáregyesület főhadna-
gya. A 2001-ben törvénybe 
iktatott Magyar Hősök Em-
lékünnepe az Il Silenzio 
hangjaival zárult, amelyet 
trombitán Haga Réka adott 
elő. A régi temető után a 
Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Templomba vo-
nultak át a résztvevők a tá-
bori misére. A rendezvényen 
közreműködött a Tapolcai 
Ifjúsági Fúvószenekar.   (szj)

Itthon magasan nyert a Fidesz Három újabb autóbusz

A kormánypárt kapta a sza-
vazatok több mint felét a va-
sárnapi Európai parlamenti 
választáson hazánkban.
A valasztas.hu portálon lévő 
tájékoztató adatok szerint a 
Fidesz-KDNP a voksok több 
mint felét, 52,44 százalékát 
szerezte meg. A második he-
lyen a Demokratikus Koalí-
ció végzett 16,15 százalék-
kal, míg a harmadik a Mo-
mentum lett 9,87 százalék-
kal. Az MSZP-Párbeszéd 
6,64 százalékkal, míg a Job-
bik 6,39 százalékkal zárt. Az 

arányok a helyezések sor-
rendjében 13, 4, 2 és 1-1 
képviselői helyet jelentenek 
a felsorolt pártoknak az Eu-
rópai Parlamentben. A meg-
számlált érvényes szavaza-
tok száma 3 millió 438 ezer 
646, ami 43,37 százalékos 
Választási részvételt jelent. 
Tapolcán a Fidesz-KDNP 
49,83, a Jobbik 18,83, a DK 
12,92, az MSZP-P 5,89, a 
Momentum 5,76 százalékot 
ért el, már ami a bejutási kü-
szöb fölötti eredményeket il-
leti.                                   (szj)

A napokban megduplázó-
dott az önkormányzat au-
tóbuszainak száma.   

- Újabb három buszt tudtunk 
beszerezni Németországból 
Rig Lajos országgyűlési 
képviselő és Sándor László 
segítségével, ezúttal még a 
korábbinál is kedvezőbb 
áron, egyenként 5500 euró 
ellenében. 
Erről Dobó Zoltán tájékoz-
tatta lapunkat a minap. A 
polgármester elmondta, 
hogy a járműveket már úgy 
vizsgáztatta a Városgazdál-
kodási Kft., hogy az óvo-
dások, iskolások, a nyugdí-
jas- és civil szervezetek ki-
rándulásokra is tudjanak ve-
lük utazni. 
- Az árképzéssel kapcsolat-
ban külön kértem a városi 

céget, hogy a lehető legol-
csóbb, csupán az önköltsé-
get fedező tarifát alakítsanak 
ki, hogy minél többen tudják 
igénybe venni ezt a szolgál-
tatást. Természetesen ezek a 
járművek is elsősorban a 
helyi közlekedést segítik, 
ám flottánk további bővítése 

még elképzelhető az esetle-
ges távolsági utak biztosítá-
sára. Jelenleg hat Mercedes 
Citaro autóbuszunk van, 
mindegyik kifejezetten jó ál-
lapotú, csendes, a kor igé-
nyeinek minden szempont-
ból megfelelő - tette hozzá a 
polgármester.                  (szj)

Egy fontos
előrelépés
Betiltotta az EU az 
egyszer használatos 
műanyag tányérokat, 
evőeszközöket, adták 
hírül pár napja a la-
pok. Az egyszer hasz-
nálatos műanyagok-
ról szóló irányelv szi-
gorú szabályokat ír 
elő azokra a termék- 
és csomagolástípu-
sokra, amelyek meg-
találhatók az európai 
partokat szennyező, 
tíz leggyakrabban 
előforduló hulladék 
között. Az irányelv ér-
telmében 2021-től ti-
los lesz az egyszer 
használatos műa-
nyagtányérok, evő-
eszközök, szívószá-
lak, lufipálcák és fül-
tisztító pálcikák hasz-
nálata. Szeretnék 
2029-re elérni a műa-
nyag palackok be-
gyűjtésére meghatá-
rozott 90 százalékos 
célértéket is. Ez mind 
szép, ám jó lenne ha 
Európa határain kívül 
is hasonló terveket 
szövögetnének.

          Szijártó János

Íme a hazai 
eredmé-
nyek 
(tájékozta-
tó adatok!) 

Forrás: 
valasztas.hu

A háborúk áldozataira emlékeztek vasárnap Tapolcán                                     Fotó: szj.

A három újabb Mercedes immár Tapolcán      Fotó: szj.
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Szólóban remekelt a diszeli énekes

Hazafi Józsefet kiemelt 
arany minősítéssel jutal-
mazta a zsűri   Fotó: Archív

Önkontrollal a függőségek ellen

EGÉSZSÉG - A Lelki 
Egészségfejlesztési Köz-
pont által szervezett elő-
adássorozat legutóbbi 
epizódja Az Örömök urai 
címet viselte,  a függősé-
gek kontroll alá helyezé-
séről szólt és Dávid Fe-
renc biopolitikai szakértő 
nevéhez kötődött az el-
múlt hét pénteken a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban. 

Másnap az ÉN-KÉP-TÉR 
Szociális és Mentálhigiénés 
Alapítvány szervezésében,  
interaktív zenei park (zen-
gölde) és a hozzá kapcsoló-
dó padfestés élményével le-
hettek gazdagabbak, akik a 
központi buszmegálló kör-
nyékén bekapcsolódtak a 
programokba. A pénteki elő-

Dávid Ferenc előadása az önkontroll belső kiterjesztéséről  szólt. A szakértő  a 
Lelki Egészségfejlesztési Központ meghívására érkezett Tapolcára              Fotó: tl

Kiemelt arany minősítést 
szerzett szólóének kategó-
riában Hazafi József a IX. 
Országos Nyugdíjas Ki-
Mit-Tud országos döntőjé-
ben Harkányban.
A tapolca-diszeli Hazafi Jó-
zsef már a megyei döntőben 
is kiválóan szerepelt, ezúttal 
egy katonadal csokorral lé-
pett a közönség és a szakértő 
zsűri elé. A produkciót na-
gyon magas pontszámmal 
jutalmazták a bírák, amely 
az elérhető legjobb, tehát ki-
emelt arany minősítést je-
lentett az amatőr énekes szá-
mára. Mint megtudtuk, a 

Hontravel Kft. 2019-ben ki-
lencedik alkalommal ren-
dezte meg az Országos 
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud ren-
dezvénysorozatát, a megyei 
elődöntők február, március 
hónapokban zajlottak. Az 
országos döntőt a legjobban 
szereplő csoportoknak és 
szólóban indulóknak Har-
kányban, a négycsillagos 
Hotel Thermalban szervez-
ték meg mintegy 180 fő 
részvételével. Az amatőr 
művészeti megmérettetésre 
ez évben is szólóének, szóló-
hangszer, vers- és próza, 
színjátszás, tánc, kórus, nép-

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Június 3. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Június 17. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Június 24. 14.00-16.00

Dr. Gáll  András főorvos 
az idei városnapon Ta-
polcai Egészségügyért 
és Szociális Ellátásért 
kitüntetést vehetett át az 
itt eltöltött gazdag szak-
mai életútja  alapján. 
1945. június 23-án szü-
letett Füzesabonyban, 
itt végezte általános is-
kolai, majd később kö-
zépiskolai  tanulmánya-
it nagy szorgalommal és 
kitartással. Ennek ered-
ményeként a közelben 
lévő orvostudományi 
egyetemre, Debrecenbe 
került, ahol diplomáját  
1972. szeptember  30-
án vehetette  át. A Haj-
dú-Bihar Megyei Kór-
ház traumatológiai és 
ortopédiai osztályán in-
dult orvosi pályafutása, 
majd 1974-től  Sümeg 
kórházának sebészeti  
osztályára  került. 1979-
1980-ban a tapolcai és 
sümegi intézmények  
átszervezése folytán Ta-
polcán dolgozott. Dr. 
Ézsely Ferenc osztály-
vezetősége alatt ne-
vezték ki főorvossá. Át-
élte a tapolcai kórház 
időnként viharos törté-
netét, átszervezések és 
névváltozások sorát, de 
ő időtállóan, kitartóan 
és rendíthetetlenül vé-
gezte azt, amire orvos-
ként felesküdött, a bete-
gek gyógyítását, sebészi 
tevékenységét, segítve 
számos embertársunk 
életét, egészségét.
2018. óta dr. Gáll And-
rás az egynapos sebé-
szeti osztály esetmened-
zsere, nagy tapasztalatát 
az osztályon, és az am-
bulancián a betegek ja-
vára kamatoztatja, mun-
káját a mai napig  fo-
lyamatosan, magas 
szakmai színvonalon 
végzi.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Dr. Gáll 
András
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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
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Dr. Németh Mária Anita jegyző
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8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 
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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: 
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Deák Ferenc utca 6.

Orvosi ügyelet:88/412-104
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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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adásra érkezett vendégeket a 
LEK képviseletében Mag-
vas Zoltán szakmai vezető, 
szociálpedagógus köszön-
tötte, majd átadta a szót a vá-
ros polgármesterének. Dobó 
Zoltán a rendezvény témá-
jához kapcsolódva, a város 
kábítószerügyi helyzetét és 
az arra történő tapolcai rea-
gálásokat, intézkedéseket  
vette górcső alá. Hangsú-
lyozta, Tapolca az elmúlt 
időszakban nem söpörte 
szőnyeg alá a kábítószerek-
kel kapcsolatos helyi gondo-
kat, hanem hozzáértő szak-
emberek felkészültségére 
igyekezett támaszkodni a 
felmerült problémák  keze-
lése érdekében. - Bátran je-
lentsük ki, Tapolca ma jól áll 
ezeknek a kérdéseknek a 
megválaszolásában, hiszen 

nálunk elindult egy társa-
dalmi konzultáció és együtt-
működés a függőségek té-
májában - mondta. 
Dávid Ferenc, aki önmagát 
pályaelhagyó deviancia-
szociológusként jellemzi, 
főállású munkatársként a 
Kék Pont Alapítvány projekt 
koordinátora. Több mint egy 
évtizede vesz részt közös-
ségépítő, ártalomcsökkentő 
és a drogproblémát mene-
dzselő projektekben szakér-
tőként és kreatív munkatárs-
ként. 
Előadásaiban a szociális 
izoláció és elrettentés el-
lenében, az önkontroll ki-
fejlesztésére helyezi a hang-
súlyt, kiemelve a jó közös-
ség és a mértékletesség eré-
nyének szerepét az öngon-
doskodás folyamatában.  (tl)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

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

Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 21.

dalkör, hangszeres együttes 
és egyéb kategóriákban vár-
ták a versenyzőket. Csak 
szóló ének kategóriában 
mintegy negyvenen léptek 
zsűri elé Harkányban.      (tl)

http://www.tapolca.hu


Ifjú város- és faluvédők
Sikerek a Gyerekek az épített és természeti környezet védelméért pályázaton
A Tapolcai Városszépítő 
Egyesület az idén is ne-
vezett a Város- és Faluvé-
dők Szövetsége Gyere-
kek az épített és termé-
szeti környezet védelmé-
ért című pályázatára, 
amelynek díjátadó ün-
nepségét Budapesten a 
Történeti Múzeumban tar-
tották a napokban.

Az ifjú város-és faluvédőket 
az egyesület elnöke, Benács 
Lajos és Varga Károlyné, az 
egyesület nőklubjának veze-
tője, egyben a pályázók 
mentora kísérte el. Az or-
szág minden részéről, vala-
mint határainkon túlról több 
mint 1000 pályamű érkezett 
képzőművészeti alkotások-
ból. Ebből 130 művet dí-
jaztak. A gyerekek vízfes-
tékkel, zsírkrétával és ve-
gyes technikával dolgoztak, 
valamint papírmakettet és 
fotót készítettek. 
Díjazottak: Nagy Anna Sá-
ra, Molnár Vivien, Szi- Már-
ton Loretta, Szőcs Nóra Pi-
roska és Koltai Fruzsina a 
Tapolcai Bárdos Lajos Álta-

lános Iskola Székhelyintéz-
ménye tanulói (felkészítő 
Szijártóné Lovász Gabriella 
és Vizeli Csilla). 
Makett kategóriában Csar-
masz Regina, Varga Júlia és 
Mayer Gabriella szintén a 
Bárdosból (felkészítő Gyar-
mati Zoltánné és Somogyiné 
Nemes Ilona).
A Szigligeti Általános Iskola 

díjazottjai, Szalai Zsóka An-
na, Scheiber Csenge, Csep-
regi László, Somogyvári 
Hanna Flóra, Burucs Borbá-
la Zsófia, Szabó Médea Luj-
za, Józsa Tünde, Borsfai 
Benjamin, Zachariás Owen 
Daniel, Mezey Anna Júlia, 
Tóth Boglárka voltak (felké-
szítő Császár Lászlóné).
Varga Kolos a nemesgulácsi 

Keresztury Általános Iskola 
tanulója fotó kategóriában 
első helyet szerzett. A hely-
történeti kutatómunkát 
igénylő dolgozatokból 50 
érkezett, amelyből tízet ju-
talmaztak. Kiemelt első he-
lyezést kaptak a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola Székhelyintézményé-
nek tanulói, Csarmasz Regi-
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A Tapolcáról érkező csoport meglátogatta Gül Baba kertjét is         Fotó: Vigh Dorina

Mozgástrükkök a mindennapokra
Béres Alexandra mozgás-
ról, egészségről és táplál-
kozásról szóló előadásai 
is helyet kaptak a május 
második hétvégéjén meg-
rendezett Richter Egész-
ségváros programkínála-
tában.

Több hete már, hogy lezaj-
lott a sok embert megmoz-
gató, népszerű rendezvény 
Tapolcán, ám remélhetőleg 
nem csupán egy színes prog-
ramként maradt meg az em-
berek emlékezetében, ha-
nem elindított valamit a fe-
jekben, gondolkodásban, 
ami mindenkit legalább egy 
picit tudatosabb, egészsége-
sebb élet felé visz majd. 
Ilyen, legalábbis hasonló 
célzattal tartott előadást Bé-
res Alexandra fitneszedző, 
sportoló a Richter a Nőkért 
elnevezést viselő sátorban, 
először „Az egészség érték! 
Mozgástrükkök a minden-
napokra” címmel. Talán leg-
többünkben az az előítélet él 
a sportolókkal kapcsolatban, 

hogy semmi más feladatuk, 
gondjuk nincs, mint saját 
testükkel, egészségükkel 
foglalkozni. Alexandra már 
előadása kezdetén elárulta, ő 
maga is kétgyermekes anyu-
ka, dolgozik, egy magazint 
vezet, járja az országot, ren-
dezvényeken, sportnapo-
kon, csapatépítő programo-
kon vesz részt, tehát egy 
cseppet sincs könnyebb 
helyzetben, mint bárki más. 
Ő is beismeri, hogy nem 
egyszerű a sportot hétköz-
napjainkba beilleszteni. 
Azonban felhozta a „régi 
emberek” életét, akik egész 
napjukat mozgással töltöt-
ték, nem volt autó, telefon, 
ugyanis ezek a hasznos, ám 
minket ellustító eszközök 
azt az eredményt hozták, 
hogy igen elkényelmesed-
tünk az utóbbi évtizedekben. 
Mi több, sajnos Európa 
egyik legtúlsúlyosabb nem-
zete lettünk, és élen járunk a 
szív-és érrendszeri betegsé-
gekben. Sokan felismerik, 
hogy mozogni kéne, ám a 

cselekvésig nem jutnak el. 
Nekünk miért fontos, hogy 
változtassunk életmódun-
kon? - tette fel a kérdést a 
szakértő. A túlsúly esztétika-
ilag zavar minket, ha egész-
ségtelenül élünk, akkor fá-
radtabbak is vagyunk, a 
munkahelyünkön sem telje-
síthetünk elég jól, valamint 
különböző betegségekhez is 
vezethet minket. Tehát elő-
ször is tudatosítani kell, 
hogy fontos a változás. A 
második lépés az idő meg-
teremtése a mozgáshoz. 
Alexandra heti három-négy 
edzést ajánl, ami bár elsőre 
soknak tűnhet, de, ha a szá-
mítógép, TV előtt, telefono-
zással eltöltött időnket ösz-
szeadjuk, és azt mozgással 
helyettesítjük, máris megol-
dódik a kérdés. Kifogásként 
szoktuk felhozni az anyagi-
akat, azonban gyakran elég 
egy jó minőségű edzőcipő, 
valamint ingyenes videók 
érhetők el az egyes videó-
megosztó-csatornákon. Ha 
az imént leírtakat végig-

Béres Alexandra és Jaksity Kata a Richter a nőkért 
sátorban                                                Fotó: Szigetvári Réka

Több mint 
ezer pályamű 
érkezett be 
a felhívásra

na és Varga Júlia Egy tapol-
cai műgyűjtő (Lovász Gá-
bor) értékmentő munkássá-
gáról címmel. Csarmasz Bá-
lint egy elfeledett mester-
ségről írt, Varga Tünde pe-
dig Dédnagyapám a szürke 
eminenciás, avagy a cipész-
mesterek története címmel 
írta dolgozatát. Segítőjük 
Varga Károlyné az egyesület 
nőklubjának elnöke és Vigh-
né Varga Odett pedagógu-
sok voltak. 

Ugyancsak kiemelt első dí-
jazásban részesültek a Szig-
ligeti Általános Iskola tanu-
lói, Bogár Lili Hanna, Ku-
tassy Lucia Manuelle, Me-
zey Anna Júlia, Szommer 
Hanna Lilla, Tóth Boglárka 
tanulók, akik Szent György-
hegyi mondák címmel pá-
lyáztak. Felkészítőjük Csá-
szár Lászlóné tanító volt.

vettük, rájövünk, hogy nem 
marad más vissza, mint lus-
taságunk, ami gátol minket, 
de a fitneszedző garantálja, 
idővel megjön a kedvünk és 
energiánk, és jó érzéssel fo-
gunk hazatérni. Fontosnak 
tartja, hogy családunkat is 
vonjuk be terveinkbe, elkép-
zelésünkbe, magyarázzuk 
el, miért jelentős mindez ne-
künk, esetleg buzdítsuk hoz-
zátartozóinkat is sportolás-
ra, mozogjunk együtt! Az 
előadás vége felé még né-
hány tippet adott a leendő 

életmódváltóknak. Kezd-
jünk először lakóhelyünk 
környékén sétálni, kocogni! 
Ne várjunk magunktól so-
kat, mindig teljesíthető célo-
kat tűzzünk ki magunk elé, 
elengedhetetlen a fokoza-
tosság! 
Járjunk csoportos edzések-
re, hiszen így nagyobb az 
esélye, hogy nem fogjuk 
kihagyni! Egyben biztosak 
lehetünk, induljunk, te-
gyünk érte, mert senki más 
nem fogja helyettünk meg-
tenni!               (Szigetvári R.)



Egyedi látványt ígér
Tanösvénnyel gazdagodott a Haláp-hegy a közelmúltban
ÚJDONSÁG - A 23.  Bá-
nyaszakigazgatási konfe-
rencia keretében, immár 
hivatalosan is átadták a 
közelmúltban elkészült 
Haláp Tanösvényt.

A különleges, egyedi lát-
ványt kínáló útvonal és a 
hozzá tartozó információs 
állomások a tulajdonos bá-
nyavállalat kivitelezésében 
készültek el és ingyenesen 
bejárhatók, megtekinthetők 
a kirándulók számára.
Az ünnepi eseményre zárt 
körben került sor az idei Bá-
nyászati szakigazgatási kon-
ferencia zalahalápi nyitó-
eseményének  előadói, ven-
dégei, illetve a Basalt-Kö-
zépkő Kft. és Zalahaláp tele-
pülés polgármestere jelenlé-
tében. 
Bedő Lajos lapunk érdeklő-
désére elmondta, a bánya-
vállalat kezdeményezte az 
elmúlt években a 34 hek-
tárnyi  bányaterület ökotu-
risztikai célú hasznosítását, 
amely sok szempontból 
egyezett a település törekvé-

seivel. A polgármester remé-
li, hogy a megvalósult beru-
házás jelentősen emeli a kör-
nyék vonzerejét, sok kirán-
dulót, turistát hoz Halápra. A 
három kilométernyi, két ne-

hézségi fokú bejárási út-
vonalat kínáló tanösvény 
Bruckner Attila helyi táj-és 
kertépítész tervei alapján ké-
szült, a szükséges munkákat 
saját költségen a bányavál-

lalat végezte el. A tanösvény 
tíz információs hellyel ellá-
tott állomással rendelkezik, 
gyönyörű erdei környezet-
ben, a hegy minden oldaláról 
kilátást biztosítva fogadja a 

Ipari tájseb és mégis szép, különleges látvány egyszerre a Haláp-hegy. A bányásza-
ti tevékenység újraindításának nincs létjogosultsága                                            Fotó: tl.

Hirdetés
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

1910-től 1990-ig 
tartott a 
bányaipari 
tevékenység
a Haláp-hegyen

látogatókat. Laub Ernő, a 
Basalt-Középkő Kft ügyve-
zetője a konferenciát meg-
nyitva elmondta, hogy 1910-
től 1990-ig tartott a bá-
nyaipari tevékenység a terü-
leten, ezalatt mintegy 50 
millió tonna kő tűnt el a 
hegyből, a korábbi 360 
méteres magasság pedig 291 
méterre csökkent. 2005-re a 
tulajdonosi kör számára 
világossá vált, hogy a bánya 
újbóli megnyitásának nincs 
többé szakmailag és gazda-
ságilag indokolható létjogo-
sultsága.

2016-ban a bányatelek hasz-
nosítást törölték, az újra-
hasznosítás célja akkor már 
egy geológiai bemutatóhely 
kialakítása volt.              (tl)

Hívja 
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

06/87/412-289

 Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. www.tapolcaiujsag.hu www.tapolcaimedia.hu ...  

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, (akár 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!

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

http://www.tapolcaiujsag.hu
http://www.tapolcaimedia.hu
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Arattak a Szász Márton 
iskola szavalói Füreden is

Balról: Horváth Szabolcs Dániel, Gyenes Kármen, 
Pőcze Tamás és Orsós Veronika.  Eredményeikre na-
gyon büszke a Szász Márton iskola               Fotó: Archív

Tavaly a Szász Márton Ál-
talános Iskola diákjai Aj-
káról hozták el a szava-
lóverseny első és máso-
dik díját, idén,  május 15-
én Balatonfüreden megis-
mételték a bravúrt.

Kilenc tankerületi intéz-
ményből 51 tanuló mérte 
össze tudását és képességeit 
a napokban lezajlott bala-
tonfüredi szavalóversenyen.
A  megmérettetés első he-
lyezettje Pőcze Tamás 4. 

osztályos tanuló lett, a ver-
seny második helyét pedig 
Gyenes Kármen 4. osztályos 
tanuló szerezte meg. Mind-
két tapolcai diákot Horváth 
Lászlóné készítette fel a ver-
senyre. Megosztott második 
helyen végzett Orsós Vero-
nika (5.o),  Fekete Ferencné 
tanítványa. Különdíjat ért 
Horváth Szabolcs Dániel 5. 
osztályos tanuló szavalata. A 
fiúval Vincze Judit pedagó-
gus foglalkozott a versenyt 
megelőzően.                      (tl)

Két újabb mazsorettes érem

06/87/412-289

Az Energia 
fantázia ne-
vet viselő di-
namikusabb 
produkcióval 
ezüstérmet 
szereztek a 
tapolcai lá-
nyok

Fotó: 
Helyszíni felv.

Kerti játékokkal, fagyizó épülettel és egy játéktároló faházzal gazdagodott a Ta-
polcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye                     Fotó: Töreky László

Gyorsan elfogták

tudtuk megépíteni, de az ovi 
idei virágosítása is a szülők, 
nagyszülők felajánlásaiból 
jöhetett létre - árulta el la-
punknak az óvodavezető, 
aki az ünnepségen minden 
jelenlévő hozzátartozónak 
megköszönte a pozitív, jó 
szándékú  hozzáállást. Az 
ünnepségen Dobó Zoltán a 
város nevében mondott kö-

szönetet a szülői munkakö-
zösségnek. A polgármester 
hangsúlyozta, hogy a most 
megvalósult fejlesztés na-
gyon fontos a gyermekek 
szempontjából, hiszen az  
testi-lelki fejlődésüket segíti 
elő. Mint megtudtuk, a szü-
lői munkaközösségi bál be-
vétele a gyermeknapi prog-
ramokat is gazdagította. 

Többek között kürtöskalá-
csot sütöttek a nagymamák 
és anyukák, Dotto kisvonat-
tal utazhatták be a várost a 
kicsik, ugrálóvár, aszfaltrajz 
foglalkozás, népi játszótér, 
fagyizás várt rájuk. A pén-
teki családi délutánon a Nyi-
rettyű együttes koncertje és  
közös májusfa kitáncolás 
volt a legfőbb program.     (tl)

Gyermekek örömére
Szép óvodai fejlesztés szülői összefogással, adományokból

A Tapolcai Mazsorett és 
Zászlóforgató Csoport 
ezüst és bronz minősítést 
szerzett a XI. Dunántúli 
Táncfesztiválon.

A Tapolcai Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Ál-
talános Iskola tánccsapata 
múlt hónapban, Sümegen 
mérette meg magát a XI. 
Dunántúli Táncfesztiválon. 
Rekordlétszámú, negyven 
csoportot, kettőszáznyolc 
versenyszámot, hatszáz tán-
cost láthattak a színpadon az 
érdeklődők. Reggeltől éjfé-
lig, a mini korosztálytól egé-
szen a felnőttekig, hét féle 
táncstílusban mérették meg 

magukat. A tapolcaiak két 
produkcióval indultak, 
azokkal, melyekkel márci-
usban a veszprémi VIII. 
Connector Dance Fest-en is 
érmeket szereztek. Ezúttal a 
művészi pálcás tánc kore-
ográfia, a Téli varázslat 
ezüst minősítést, míg az ak-
robatikus elemeket pompon-
nal bemutató gyakorlatsor, 
az Energia, bronz minősítés 
kapott. 
A színpadi produkciókban 
Balogh Evelin, Hederics 
Eszter, Kiss Zsanett, Kocsis 
Dorottya Mária, Mohos Lili-
ána, valamint Tőkés Zsófia 
vett részt. Művészeti vezető 
Patonai Szilvia.              (me)

Újabb kerti játékokkal, fa-
gyizó épülettel és egy já-
téktároló faházzal gazda-
godott a Tapolcai Kertvá-
rosi Óvoda Barackvirág 
Tagintézménye. Az épít-
ményeket a múlt pénteki 
családi nap keretében,  
ünnepélyesen  adták át az 
ovi apróságainak.

Gáspár Györgyné, a Barack-
virág óvoda vezetője la-
punknak elmondta, a fej-
lesztések a szülők adomá-
nyaiból valósulhattak meg,  
többek között a szülői mun-
kaközösségi bál bevételét 
fordították a nemes célra.  
- Ez évben a régi játéktá-
rolónkat sikerült újra cserél-
nünk, melynek egyik oldalá-
ra egy kosárlabdapalánkot is 
szereltettünk. Vásároltunk 
egy mókuskereket, de  egy 
régi vas mászókából fával 
borított mászófalat is kia-
lakítottak az apukák a gye-
rekek örömére. Sok munkát 
szülői felajánlásokból való-
sítottunk meg, például az új 
udvari kis fagyizónkat is egy 
kedves szülő segítségével 

A Tapolcai Rendőrkapitány-
ság körzeti megbízottjának 
kutyája segítségével a beje-
lentést követő három órán 
belül elfogták azt a 41 éves 
férfit, aki egy ábrahámhegyi 
boltba tört be.
Az élelmiszerüzletbe való 
betörésről érkezett bejelen-
tés a rendőrségre 2019. má-
jus 21-ére virradó éjszaka. A 
boltból ismeretlen tettes 
több százezer forint érték-
ben dohányárut akart ellop-
ni, azonban a bűncselek-
mény elkövetése során meg-
zavarták. A Tapolcai Rendőr-
kapitányság körzeti megbí-
zottja járőrtársával és Nyilas 
nevű szolgálati kutyájával 
indult az elkövető felkutatá-
sára. Az eb a rendőröket Ba-
latonrendes belterületére ve-
zette, ahol tetten érték az el-
követőt, miközben egy csa-
ládi házba akart betörni. Ezt 
követően elfogták a 41 éves 
tompai lakost, majd előállí-
tották a Tapolcai Rendőrka-
pitányságra, ahol lopás 
bűntett elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt gya-
núsítottként kihallgatták.

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!
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Flashmob az elhízás ellen

Május 18. az Európai Elhízás 
Elleni Nap. Erre hívta fel a fi-
gyelmet közös sportolással a 
Fő téren több egyesület, szak-
osztály múlt kedden.
Az eredetileg május 6-ra, a Ma-
gyar Sport Napjára tervezett 
flashmob akciót az esős idő-
járás miatt tették át a szervezők, 
a szellemiségét tekintve szintén 
kapcsolódó Európai Elhízás El-
leni Naphoz közel eső dátumra. 
A közel kétszáz résztvevőt 
számláló tapolcai villámcső-

dületen a helyi World Jumping 
és HIIT edzés képviselői, a 
TVSE Karate Szakosztály, a 
TIAC VSE, valamint az Acro 
Dance SE működött közre. 
Utóbbi egyesület több akroba-
tikus, dinamikus produkciót 
mutatott be, majd minden részt-
vevő a maga sportágát képvi-
selve mozgott együtt egy zenei 
válogatásra.
Zsigmond Aranka World Jum-
ping edző, a rendezvény szer-
vezője elmondta, elsődleges 

céljuk a közreműködőkkel az 
volt, hogy felhívják a figyelmét 
a mozgás fontosságára, hiszen 
a mai felgyorsult világban az 
emberek jelentős része elha-
nyagolja a rendszeres tested-
zést. Ennek egyik következ-
ménye, hogy Magyarországon 
a lakosság jelentős hányada 
küzd különböző mértékű, egész-
ségre is káros plusz súllyal. En-
nek változtatásában hivatott 
közreműködni ez a figyelem-
felhívó megmozdulás is.    (me)

Minden résztvevő a maga mozgásformáját mutatta be. Zsigmond Aranka (középen) irá-
nyításával a World Jumpinggal is megismerkedhettek az érdeklődők             Fotó: Májer Edit

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
május 30 - június 5. 
csütörtök – szerda

május 30 – június 5. 
csütörtök – szerda 16:00 

1200,-Ft
HAMUPIPŐKE és az 

elvarázsolt herceg      
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 87 perc

...
május 30 – június 5. 

csütörtök – szerda 18:00 
1200,-Ft

Csaló csajok  
Színes, szinkronizált 

amerikai vígjáték
Hossz: 93 perc

...
május 30 – június 5. 

csütörtök – szerda 20:00 
1200,-Ft

Átkozottul veszett, 
sokkolóan gonosz és 

hitvány  
Színes, szinkronizált 

amerikai krimi-thriller
Hossz:  108 perc

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Heti haiku:

Csodás vízitök,
halk tündérkacaj hallik

csészeszirmodból.

Herczeg-Vecsei Katalin

KOMPOSZTÁLÁSI ÉS ÉGETÉSI FELHÍVÁS

Felhívom Tapolca város lakosságának figyelmét, hogy a kerti hulladék 
ártalmatlanítására, égetésére vonatkozó legfontosabb rendelkezések a 
következők:
Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében 
történő elszállítással is. A közszolgáltatás keretében elszállított kerti 
hulladék csak engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át. Az NHSZ 
Tapolca Nonprofit Kft. 2016. szeptember 1-vel megkezdte a 
zöldhulladék begyűjtését. A kerti hulladékot kizárólag tisztán, 
mindenféle ipari szennyeződéstől mentesen, a nyitvatartási idő alatt 
vihetik be a társaság Hulladékgyűjtő udvarába (8308 Zalahaláp, 010/42 
hrsz, Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található), ahol azt az 
alábbiak szerint veszik át: 
- A kerti hulladékot külön térítési díj nélkül veszi át a közszolgáltató, 
amennyiben az láthatóan egy háztartásban keletkezett, nem haladja meg 
az egy utánfutónyi mennyiséget és származási helyét lakcímkártyával 
igazolják.
- A kerti hulladékot térítési díjfizetés ellenében veszi át a közszolgáltató, 
amennyiben láthatóan több háztartásban keletkezett, meghaladja az egy 
utánfutónyi mennyiséget (pl. teherautóval szállítják vagy több 
fordulónyi mennyiségű) és háztartásonként elkülönített igazolása nem 
lehetséges (pl. társasházak esetében).
- Közületek kerti hulladékát csak térítési díjfizetés ellenében veszi át a 
közszolgáltató.

A Hulladékgyűjtő udvar nyitvatartása: Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 
15:00-ig. 
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy 
odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést 
válasszuk! Ugyanis az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék, 
komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4 §. (7) pontja alapján: 
„Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem 
komposztálják, vagy a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben 
vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a 
közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a 
zöldhulladékot - a (8) bekezdés szerinti fenyőfa hulladék kivételével - a 
vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az 
elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, üveg- és műanyag hulladékot 
tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet.”

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a szerint az avar és kerti hulladék 
égetésének legfontosabb szabályai a következők:

A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött cselekvőképes személy 
által, vagy felügyelete mellett végezhető a hatályos Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával. Tilos az égetés a 
hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstköd-riadó 
időtartama alatt.

Kerti hulladékot a város belterületén az alábbiak szerint lehet égetni:
a)  június 1. és október 14. közötti időszakban szerda és pénteki napokon 
8 és 18 óra között,
b) október 15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra 
között,
c) február 15. és március 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra 
között,
d) április 1. és május 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 20 óra között, 
e) az b) és d) pontokban foglalt időszakokban szombatonként 9 és 15 óra 
között 

Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön 
égethetnek. 

Tilos az égetés az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres 
körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy aki a rendeletben 
meghatározottakat, mint a közösségi együttélés alapvető szabályait 
megszegi vagy megsérti, így betartását elmulasztja, legfeljebb 150.000 
forintos közigazgatási bírsággal sújtható. 

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

Az észlelt tüzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) 
segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!

Tapolca, 2019. május 22.

                 Dobó Zoltán

Milyen korán ébredt lelkedben a tanítói hivatás? Tartós volt-e a 
hivatásérzet? Mit tettél e szép pálya elérése érdekében? Tanulmá-
nyaid végén is él még benned az elhivatás?
Ha e kérdésekre IGEN a válasz, akkor kézen foglak és hívlak: jöjj!
Nagy szívvel, erős szakmai-tudományos, erkölcsi alapokkal, ál-
dozatokat vállaló nagy gyermekszeretettel - jöjj! Eme értékek bir-
tokában kisugárzásod lesz, nevelő hatásod, s ez hatalom! – de 
nem az erőszak hatalma. Jól megfontolt következetesség a neve-
lés-tanítás tengelye. Ez tiszteletet ébreszt a tanító iránt. A tudás 
imponál a tanulónak, de annak megszerzéséhez nem mindenkinek 
van elegendő képessége, készsége és kitartása.
Segíteni kell! - Ösztönzéssel, elismeréssel, tárgyilagos kritikával, 
türelemmel. A türelem könnyen törő porcelánedény -  ha provo-
kálják -, de a megőrzött tartás tiszteletet és meggondolást ébreszt.
- Míg a kiabáló tanár nevetségessé válhat, vagy dacot vált ki. 
Amikor a tanár összeszedett külsővel, felkészült tudással és gyer-
mekszeretettel megjelenik a katedránál az osztály előtt, s a diákok 
reá szegeződő tekintetében várakozás, tisztelet, hűség sugara ra-
gyog, megtartó ajándékot kap, tartós támasztékot nehezebb 
időkre is (!). Ők a mi élő akkumulátoraink; mi töltjük fel, de csak 
velük működhetünk együtt, s a fölnevelő szülőkkel folytatott tiszte-
lő együttműködés megtermi nevelésünk értékes gyümölcseit. Any-
nyi örömet kívánok e szép pályához, mely egyesíti a papi, orvosi, 
tanítói, szülői, baráti szerepeket, amennyi öröm, megbecsülés, 
siker, hála, hűség jutott nekem tanítványaim és szüleik részéről 60 
éves - örök fiatalnak megtartott - utamon.
Szeretettel Tapolcán,
           Gizi néni (G. Dr. Takáts Gizella)

Pályakezdő kollégámnak

· 2019. június 1-jén újra Szent György-hegy hajnalig! Nyitott pincékkel, 
koncertekkel, különleges ételekkel és karakteres helyi borokkal invi-
tálnak mindenkit a Szent György-hegyre. További információkat az ese-
mény Facebook oldalán találnak.
· 2019. június 1-jén tartják a városi gyermeknapot a Tapolcai Termál-
strandon. A belépés ingyenes.
· Az esős idő miatt elhalasztott II. Tapolcai Kutyás és Családi Nap új idő-
pontját 2019. június 2-ára tűzték ki. A rendezvény alatt kutyás előadások, 
kutya szépségverseny, örökbefogadó- és adománygyűjtőnap vár minden 
érdeklődőt a Városi Sport- és Szabadidő Centrumban.
· A trianoni békeszerződés évfordulója alkalmából megrendezendő 
emlékműsort 2019. június 4-én, 18 órai kezdettel tartják a Tamási Áron 
Művelődési Központban.

RENDEZVÉNYEK

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Negyvenen indultak
Asztalitenisz versenyt rendeztek Tapolcán négy kategóriában
BAJNOKSÁG - A Cser-
mák József Rendezvény-
csarnok adott otthont is-
mét az Asztalitenisz Baj-
nokságnak a közelmúlt-
ban.

Idén is megrendezték a ha-
gyományos asztalitenisz vi-
adalt Tapolcán. Öt asztalon, 
négy kategóriában mérte 
össze tudását a negyven in-
duló. 
A jó hangulatú sportprog-
ramra nemcsak tapolcaiak, 
hanem környékbeliek is ne-
veztek. 14 év alatti fiú kate-
góriában aranyérmes Ko-
vács Milán, ezüstérmes Ala-
pi Dániel, bronzérmes Hor-
váth Rajmund. A 14-18 év 
közötti fiúk versenyében a 
dobogó legfelső fokára 
Nagy Tamás Leventét, má-
sodik fokára Füleki Tamást, 
harmadikra pedig Molnár 
Istvánt szólították. 
A férfi amatőr (nem igazolt) 
felnőtt kategória indulói kö-

zül Németh Nándor nem ta-
lált legyőzőre, őt követte a 
második helyen Kovács Ká-
roly, valamint a harmadik 
helyen Kiss Zoltán. A férfi 

igazolt felnőtt versenyzői 
kategória mezőnyében Nagy 
Emil nyakába az arany-, 
Németh Nándor nyakába az 
ezüst-, míg Nyőgér József 

nyakába a bronzérem került 
az eredményhirdetésen. A 
csarnok szervezőinek mun-
káját Kassai Balázs segí-
tette.                              (me)

Labdarúgás

Kicsik versenye az Oviolimpián
Idén tizenhatodik alka-
lommal rendezték meg az 
Oviolimpiát, a legkiseb-
bek játékos sportvetélke-
dőjét a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban.

Gyerekzsivajtól, szurkolás-
tól volt hangos a csarnok 
nemrég. Az összes tapolcai 
óvoda képviseltette magát a 
sor- és váltóversenyeken, 
ahol nemcsak a gyorsaság, 
de az ügyesség, a pontosság 
és a csapatmunka is számí-

tott. Izgalom és öröm tükrö-
ződött mind a versenyzők, 
mind a lelátón buzdító tár-
saik arcán. A Tapolcai Kert-
városi Óvoda, valamint an-
nak Barackvirág, Hársfa, 
illetve Szivárvány Tagintéz-
ménye, továbbá a Szent Er-
zsébet Óvoda között folyt a 
versengés, természetesen tét 
nélkül, hiszen minden csa-
pat megkapta a részvételért a 
serleget, az emléklapot, az 
emlékérmet és egy kis édes-
séget .                               (me)

A Megyei III. osztály Déli 
csoportjában két hete, a 24. 
fordulóban a Tapolcai Öreg-
fiúk FC Nagy László két gól-
jával itthon győzte le a Le-
senceistvánd - Uzsa SE-t, 
míg a Diszeli SE 3:5-re ka-
pott ki otthonában a Nemes-
gulács - Kisapáti SE együt-
tesétől. Gólszerzők: Kond-
rák Sándor, Rózsa Dávid és 
Szilágyi Zoltán. A 25. fordu-
ló hétvégén 1:3 arányú győ-
zelmet hozott a TÖFC-nek a 
vendéglátó Zalahalápi ISE 
ellen. A labdát Nagy László 
és Viski László (2) juttatta az 
ellenfél hálójába. Edzőjük 
Boczkó Gyula. A Diszeli SE 
1:6-ra maradt alul hazai pá-
lyán a Balatonszepezd csa-
patával szemben. Gólszer-
ző: Fábián István.          (me)

Itthon remekeltek a sakkozók

Egyedüli magyarként in-
dult hónap elején Rédli 
András a kolumbiai Cali-
ban, az olimpiai kvalifiká-
ciós férfi egyéni párbajtőr 
Grand Prix-n.

Rédli a csoportkörből, öt 
győzelemmel, egy vereség-
gel, közvetlenül a 64 közé 
jutott. A főtáblán két sima 
győzelemmel kezdett a sváj-
ci Malcotti (15:5), illetve a 
perui Garcia (15:10) ellen. A 
nyolcaddöntőben azonban a 
holland Tulen egyetlen tus-
sal, a hirtelen halálban 
(11:12) legyőzte a Honvéd 
klasszisát, így végül  Rédli a 
tizenkettedik helyen zárt a 
184 fős mezőnyben. Rédli 
nyomós okkal vállalta a 
hosszú utazást és a verse-
nyen való részvételt. A kie-
melésért harcol - a világ-
ranglista első tizenhat he-
lyezettje a 64-ből indul majd 
a nyári, budapesti vb-n. Ez-
zel a szereplésével ismét kö-
zelebb lépett a kiemelt po-
zíció felé.                       (me)

Rédli András 
Kolumbiában 
versenyzett
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Öt asztalon, párhuzamosan játszottak a legjobb helyekért                   Fotó: Májer Edit

Az „A” csoport legjobbjai              Fotó: Helyszíni felvétel

A Szent Erzsébet Óvoda is részt vett az izgalmas prog-
ramon                                                          Fotó: Májer Edit

www.tapolcaiujsag.hu 

Balatonszepezdet fogadta 
a Diszeli SE hétvégén           

Idén is megrendezték a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban, hónap ele-
jén a Horváth Imre Emlék-
versenyt. A tapolcai sak-
kozók szép eredmények-
kel zártak.

A TVSE Sakk szakosztály 
ötödik alkalommal hívta 
életre, a sokáig Tapolcán ját-
szó, edzősködő, Mádl Ildikó 
nevelőedzőjének nevével 
jelzett Horváth Imre Emlék-
verseny - FIDE OPEN és 
U1200 Nemzetközi érték-
számszerző versenyt. Idén 
több mint hatvanan, három 
csoportban ültek asztalhoz, 
mely közül az A csoport 
FIDE értékszámra minősí-
tett. Ebben a kategóriában 
első Haszon Dávid, második 
Gombocz Zsófia, harmadik 

To Nhat Minh, negyedik 
Kosztolánczi Gyula. A leg-
jobb tapolcai IFI játékosnak 
Szőke Kristóf, míg a legjobb 
női játékosnak Bodó Boglár-
ka bizonyult. Az U12-es kor-
osztályban Kasnya Pétert, 
míg az U10-es korosztály-
ban Tarsoly Csanádot vá-
lasztották a legjobb sakko-
zónak. Az általános iskolá-
sok között, a B csoportban 
első Gadó Zsombor, máso-
dik Kiss Letti, harmadik 
Csillag Levente, negyedik 
Tarsoly Péter, ötödik Tóth 
András, hatodik Kuni Be-
nett. A C csoportban, az óvo-
dás között első Molnár Zé-
tény, második Hildesheim 
Hunor, harmadik Schramli 
Dominik, negyedik Illés 
Márk, ötödik Schramli Sza-
bolcs, hatodik Vajai Lili.(me)

Fotó: Májer Edit



A városrész ünnepe
Látványos rendőrségi- és hadibemutató, kézműves vásárral
Szombaton rendezték 
meg Tapolcán az immár 
hagyományos Dobó Vá-
rosrész Napját.

A program reggel Dobó Ist-
ván szobrának koszorúzásá-
val vette kezdetét. A Magyar 
Honvédség képviseletében 
Sáfár Albert dandártábor-
nok, a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága (MHP), 
törzsfőnök támogató helyet-
tese és Soós Gyula őrnagy, 
az MH KIKNYP veszprémi 
központjának parancsnoka, 
majd Dobó Zoltán polgár-
mester és Németh Mária 
Anita jegyző, illetve Hor-
váth Gábor, a Tapolcai Hon-
véd Kulturális Egyesület ve-
zetője helyezett el koszorút. 
A szobor előtti főhajtás után 
a főzőversenyre benevezett 
csapatok is megkezdték a 
munkát. Közben megele-
venedett a Dobó tér, egyre 
többen érkeztek, a színpa-
don a Csobánc Népdalkör, a 
Szivárvány Óvoda, a Kinizsi 
Táncegyüttes adott műsort.
Nagy érdeklődés kísérte a 

katonai, rendőrségi bemuta-
tókat, amelyek több törté-
nelmi korba kalauzolták az 
érdeklődőket. A középkori 
íjak, számszeríjak, hajító 
fegyverek, valamint egyéb 
szúró- és vágófegyverek 
felsorakoztatása után a ren-
dőrség izgalmas autós üldö-

zéses elfogását láthatták az 
érdeklődők, majd egy 1945-
ös utcai csatajelenet ele-
venedett meg a Dobó la-
kótelepi körforgalmi cso-
mópontnál. 
A látványos jelenetek mel-
lett az ételben sem volt hi-
ány, a baráti társaságok, 

munkahelyi közösségek, ci-
vil szervezetek alkotta csa-
patok finom ebéddel ven-
dégeltek meg mindenkit. A 
rendezvény ideje alatt hadi-
technikai-, rendőrségi eszkö-
zök kiállítása, kézműves vá-
sár, military börze és játszó-
ház várta a résztvevőket. (szj) 

SZEM - PONT
Egy kétségbeesett tapolcai úr tájékoztatott minket prob-
lémájáról, ami persze nemcsak az övé, illetve maga a té-
ma is kellően megosztja a véleményeket. A lényeg: olva-
sónk a vasútállomásnál, a Petőfi-liget közelében lakik, 
ahol a túlszaporodott varjak megkeserítik az életüket. 
Időnként szinte elviselhetetlen a zaj, a rengeteg szemét-
ről nem is szólva. Ablakot nyitni is csak kellő elővigyá-
zatossággal lehet. A vetési varjak túlszaporodtak itt, 
mondja, sokkal több él ezen a kis területen, mint ameny-
nyit ez elbír. Ahogy a vadak az erdőkben, úgy a madarak 
is sok helyen a lakott részeken. Értem én az állatvédőket, 
nem szeretnék ártani ezeknek az egyébként értelmes ma-
daraknak, de ez a mi életterünk is. Nyugodt környezetre 
vágyunk, ám ehhez segítségre van szükségünk. Mi, akik 
itt lakunk, nem tehetünk ez ellen semmit - emelte ki.   (szj)

2019.05.17.
Nádházi Ibolya Éva
és Sibak András
2019.05.18.
Dr. Barka Valéria
és Galgóczi Péter
2019.05.18.
Grünceisz Vanda és
Szántai László Iván
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Igazán látványos II. Világháborús csatajelenet láthattak az érdeklődők a Dobó Vá-
rosrész Napján szombaton                                                                                 Fotó: szj.

A kép nem  Alfred Hitchcock Madarak című filmjé-
ből származik, csupán a tapolcai Petőfi-liget egyik 
kora esti pillanatát örökítette meg                  Fotó: szj.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 36-50 Ft/db
Burgonya: 330-360 Ft/kg
Sárgarépa: 360 Ft/kg
Zeller: 340 Ft/kg
Vöröshagyma: 398 Ft/kg
Paprika: 740 Ft/kg
Paradicsom: 299-1500 Ft/kg
Uborka: 399-480 Ft/kg
Körte: 698 Ft/kg
Alma: 279-380 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 380 Ft/kg
Nektarin: 980 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 429 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Zöldborsó: 780 Ft/kg

Heti SÜTI

Kakaós napraforgó kalács

Hozzávalók a tésztához: 500 g fi-
nomliszt, 1 tojás, 140 g tejföl, 3 evő-
kanál olvasztott vaj, csipet só, 3 evő-
kanál cukor, kb. 180 ml víz, 20 g élesz-
tő + olvasztott vaj a kakaós réteg alá
Kakaós töltelék: 6 evőkanál porcu-
kor, 2 evőkanál kakaópor + 1 tojás a 
lekenéshez, csokidara a díszítéshez
Elkészítés: A hozzávalókból tésztát 
dagasztunk, majd duplájára keleszt-
jük. Kelesztés után átgyúrjuk, majd 
kettévesszük a tésztát. Lisztezett 
deszkán az egyik tésztát kör alakúra 
nyújtjuk, majd a sütőpapírral bélelt 
tepsire tesszük. Megkenjük olvasz-
tott vajjal és rászórjuk a cukor és ka-
kaó keverékét. A másik tésztát ugyan-
akkorára nyújtjuk és ráborítjuk a ka-
kaós tésztára. Közben a sütőt előme-
legítjük 180 fokra. Egy lisztezett 
pohárral vagy pogácsaszaggatóval 
megnyomjuk a tészta közepét. Ez 
lesz a napraforgó közepe.
Pizza-vágóval 16 részre vágjuk a 
tésztát. Majd a csíkokat tetszés sze-
rint kétszer megtekerünk. A felvert 
tojással megkenjük a tészta tetejét és 
csoki darával, vagy díszítő cukorral 
megszórjuk a közepét és a széleket. 
180 fokon kb. 20 perc alatt, szép pi-
rosra sütjük.
    Dobosné Szabó Márta,
    Székesfehérvár

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

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

Átkozottul veszett, sokko-
lóan gonosz és hitvány - 
Ismerjék meg Amerika 
egyik leghírhedtebb soro-
zatgyilkosát, Ted Bundyt! 
Egy jóképű, karizmatikus 
férfiről van szó, barátai 
műveltnek és meggyőzőnek 
írták le mindig is. Ki bírna 
ellenállni egy ilyen férfi-
nak, igaz? Az egyedülálló 
anya, Liz fülig beleszeret 
ebbe a látszólag ideális 
férfiba. Kezdetben közösen 
élik a tökéletes életet, ami 
az egyik pillanatról a má-
sikra megváltozik. Tedet 
letartóztatják, és kegyetlen 
gyilkosságokkal vádolják 
meg. Liz kezdetben aggo-
dalommal szemléli a törté-
néseket. Képes lenne egy 
sármőr brutális gyilkossá-
gok elkövetésére? Az ame-
rikai thriller film igaz tör-
ténet alapján készült, 16 
éven aluliak számára nem 
ajánlott. A tapolcai mozi-
ban június 5-éig megte-
kinthetik.                    (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Lájer Zsuzsanna
Közeleg a nyár

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

Az én városom...
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