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Trianonra emlékeztek
Magyarok millióit szakították el hazájuktól 1920. június 4-én
GYÁSZNAP - Zenés, iro-
dalmi műsorral, majd mé-
csesgyújtással emlékez-
tek a trianoni tragédiára 
június 4-én a Tamási Áron 
Művelődési Központban, 
illetve a Köztársaság téri 
emlékhelyen.
 
Az ünnepi műsor előtt Dobó 
Zoltán köszöntötte a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban megjelent érdeklődőket, 
s szólt az egész nemzetet ért, 
99 évvel ezelőtti csapásról. 
A polgármester úgy vélte, 
hogy ezt a mai napig nem 
tudta a magyarság kihever-
ni, hiszen az elmúlt száz évet 
háborúk, izmusok terhelték, 
amely nem segíthette, sok-
kal inkább gátolta a „gyó-
gyulást”. 
- Ma Európában politikailag 
sok esetben még nem is kor-
rekt revízióról, nemzeti füg-
getlenségről beszélni. Ráa-
dásul egyetlen egy esetben 
sem állt mellénk senki, hogy 
igazunkat tudjuk hallatni, és 
soha egy ország el nem is-
merte annak igazságtalansá-
gát, hogy hazánk kétharma-

Ötvenéves az óvoda

Megbecsült pedagógusok

A napokban ünnepelte fenn-
állásának ötvenedik évfor-
dulóját a Tapolcai Kertvá-
rosi Óvoda Hársfa Tagintéz-
ménye. Az Alkotmány utcai 
óvoda a jubileumhoz kap-
csolódva május 23-án csalá-

di délutánra várta a gyereke-
ket és hozzátartozóikat,  
majd egy héttel később ün-
nepi műsorral tették emlé-
kezetessé a kerek évfordu-
lót. (Összefoglaló az 5. olda-
lon „Vidám...” címmel)  (szj)

Díszdiplomákat vettek át, 
búcsúztak nyugdíjba vo-
nuló kollégáiktól és kö-
szöntötték a frissen mun-
kába állókat Tapolca és a 
környező  települések pe-
dagógusai, önkormány-
zatai.  

A hagyományos városi pe-
dagógus nap eseményeinek  
a Tamási Áron Művelődési 
Központ adott otthont pénte-
ken. A rendezvényen  Dobó 
Zoltán mondott ünnepi be-
szédet. A város polgármes-
tere méltatta a pedagógusok 
erőfeszítéseit, hivatástuda-
tát, de rámutatott, mindez 
kevés lehet, ha a társadalom, 
a szülők és a város részéről 
nem kapják meg a nevelés 
sikeréhez szükséges támo-
gatást, segítséget. Fontos, 

hogy minden szereplő kive-
gye a részét a majdani állam-
polgárok, a jövő felnőttjei-
nek neveléséből és képzésé-
ből, hiszen számukra nem 
csak tudást, hanem jövőké-
pet, az itthon maradáshoz 

szükséges lehetőségeket kell 
biztosítani- fogalmazott.  A 
köszöntőt követően adta át a 
polgármester  a tapolcai pe-
dagógusoknak járó díszdip-
lomákat. (Folyt. a 3. oldalon 
„Szép...” címmel)              (tl)

dát elrabolták tőlünk. Annak 
ellenére, hogy a Kárpát-ha-
zát feldarabolták, s amit tud-
tak, elvettek tőlünk, törté-
nelmünket meghamisítot-
ták, mégis a Kárpát-meden-
cében az összekötő nyelv 
ember és ember között to-
vábbra is a mi anyanyel-
vünk. Ez a nyelv túlélte ezer 
év megpróbáltatásait, s bí-
zom abban, hogy a követ-
kező évezredet is túléli - 
fogalmazott a polgármester.
A beszéd után a közönség 
láthatta az idén már bemu-
tatott Magyarnak lenni tu-
dod, mint jelent című zenés 
irodalmi műsort, majd a 
szervezők közös mécses-
gyújtásra invitáltak minden-
kit a Trianon-emlékműhöz.
A Tapolcán egyébként ép-
pen 15 évvel ezelőtt, az új-
kori magyar történelem leg-
nagyobb tragédiájának 84. 
évfordulóján adták át a tria-
noni emlékművet. Ebből az 
alkalomból a Fidesz-KDNP 
tapolcai szervezete is meg-
emlékezést tartott a téren.
(Folytatás az 5. oldalon „Ti-
zenöt éves...” címmel)    (szj)

Nyelvében
él a nemzet

Trianon. 1920. június 
4. Kilencvenkilenc év 
után is fájó seb a 
nemzet testén, mely-
nek traumáját lelké-
ben hordozza minden 
magyar. 1920-ban el-
vették hazánk terüle-
tének nagyobb ré-
szét, Erdélyt, Délvi-
déket, Őrvidéket, Fel-
vidéket és Kárpátal-
ját. Vasútvonalaink, 
bányáink, egyéb gaz-
dasági értékeink je-
lentős része az újon-
nan létrejövő utódál-
lamoké, a szomszé-
doké lett. Magyarok 
milliói kerültek úgy 
idegen hatalom irá-
nyítása alá, hogy el 
sem hagyták szülő-
földjüket. A közös 
anyanyelvet azonban 
nem vehették el tő-
lünk, amely a határok-
tól függetlenül ma is 
összeköti népünket. 
E kapocs emlékeztet 
arra minden magyart, 
bárhol is éljen, hogy 
„egy vérből valók va-
gyunk”.

          Szijártó János

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye 
kedves műsorral ajándékozta meg a meghívott vendé-
geket az évfordulón                                                 Fotó: szj.

Dobó Zoltán polgármester a város nevében  főhajtás-
sal emlékezett a 99 évvel ezelőtti tragédiára Tapolcán 
a Trianon-emlékműnél                                        Fotó: szj.

Dr. Görcsös Mihályné Dr. Takáts Gizella rubin dísz-
diplomáját vehette át az eseményen                      Fotó: tl.



                2019. JÚNIUS 7.                   KÖZÉLET2 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Fidesz, Jobbik - tájékoztatók

AKTUÁLIS - Az EP-vá-
lasztás után előbb a Fi-
desz-KDNP, majd a Job-
bik tartott sajtótájékozta-
tót. Lapunk mindkét ese-
ményen jelen volt.

Fenyvesi Zoltán: Az
első szó a köszöneté

Május 26-án Európai parla-
menti választásokat tartot-
tak. Magyarországon a rész-
vétel magas volt, 43,3 szá-
zalék, és elsöprő Fidesz-
KDNP győzelem született.
Mindezt Fenyvesi Zoltán 
mondta minapi sajtótájékoz-
tatóján, a párt tapolcai iro-
dájában. Az országgyűlési 
képviselő hozzátette, hogy a 
választók 52,6 százaléka tá-
mogatta a Fidesz listáját. 
- Választókerületünkben is 
magas volt a részvétel, az or-
szágos átlagnak megfelelő-
en 43 százalék feletti, a Fi-
desz-KDNP 53,8 százalékos 
győzelme viszont magasabb 
volt az országos átlagnál. Az 
első szó a köszöneté. Kö-
szönet jár azoknak, akik sza-
vazatukkal támogattak min-
ket, minden aktivistánknak, 
a szavazatszámláló bizto-
soknak. A sikerhez a tapolcai 
választópolgárok és munka-
társaink is nagy mértékben 
hozzájárultak. A városban 
közel 5 százalékot javított a 
2018-as eredményhez ké-
pest a Fidesz, míg a Jobbik 
elvesztette támogatóinak 
több mint 40 százalékát. Ta-
polcán tehát elsöprő siker 
született, a választók 49,8 
százaléka támogatta a Fi-
desz-KDNP listáját, szám 
szerint 2935 fő. Ezzel bi-
zonyságot nyert, hogy Ta-
polca nem kér a migráció-
ból, hanem kiáll a hagyomá-
nyos keresztény értékek 

A Fidesz tájékoztatója (balra) kapcsán reagált a Jobbik is                     Fotók: szj-tl 

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Június 17. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Június 24. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Július 1. 14.00-16.00

Tapolcai Városrendezé-
sért és Városfejleszté-
sért Kitüntetés adomá-
nyozható azoknak a sze-
mélyeknek és közössé-
geknek, akik a város fej-
lesztését, működtetését, 
a település egész arcula-
tának pozitív irányú fej-
lődését, a kor elvárásai-
nak megfelelően példa 
értékűen elősegítik. Ezt 
a kitüntetést idén Sán-
dor László nyugalma-
zott rendőrtiszt, IPA-
tisztségviselő vehette át, 
miután az elmúlt évek-
ben nemzetközi kapcso-
latai révén tárgyi eszköz 
adományban részesítet-
te Tapolca egészségügyi 
és oktatási intézménye-
it. A kórház számára 
nagy segítséget jelen-
tettek a sürgősségi fo-
gadópont kialakításánál 
a Németországból ho-
zott ágyak és bútorok. A 
Batsányi Tagintéz-
ménybe rendkívül jó ál-
lapotú padok és székek 
érkeztek, valamint a vá-
ros számára több autó-
busz beszerzését segí-
tette, melyekkel a helyi 
járat fenntartásával kap-
csolatos költségek je-
lentős mértékben csök-
kentek. A következő év 
elején további adomá-
nyok várhatók. Sándor 
László mindezen felül 
jelentős segítséget nyúj-
tott Stadthagen testvér-
városunkkal a kapcsolat 
megerősítésében.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Sándor 
László
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mellett. A szavatok aránya 
megerősíti, hogy Tapolca fi-
deszes város. A választás 
Dobó Zoltán polgármester 
kudarca is, hiszen pártja, a 
Jobbik, elveszítette támoga-
tóinak több mint 40 százalé-
kát - emelte ki Fenyvesi Zol-
tán. Császár László, önkor-
mányzati képviselő, a párt 
tapolcai elnöke szintén kö-
szönetet mondott az őket se-
gítő több száz aktivistának, 
valamint a Fideszt támogató 
szavazóknak. Úgy fogalma-
zott, a mostani eredmény jó 
előjele annak, hogy az őszi 
önkormányzati választáso-
kon a város ismét fideszes 
vezetés kezébe kerülhessen. 
A jövő hétre tervezett tisz-
tújító közgyűlés után már el-
képzelhető, hogy megtud-
hatjuk a kormánypárt tapol-
cai polgármester-jelöltjének 
nevét is.                            (szj)

Rig Lajos: A Fidesz
következtetései
sántítanak

Rig Lajos jobbikos ország-
gyűlési képviselő szerint, a 
Fidesz helyi szervezet veze-
tőinek és Fenyvesi Zoltán 
országgyűlési képviselőnek  
azzal kapcsolatos állításai, 
hogy magas és fölényes Fi-
desz győzelem született vol-
na helyi viszonylatban az 
Európai parlamenti válasz-
táson, egyszerűen nem igaz, 
ahogy a leadott voksokból 
levont egyéb kormánypárti 
következtetések is sántíta-
nak. A képviselő szerint, a 
számok pont az ellenkezőjét 
mutatják annak, amit a kor-
mánypárt helyi vezetői állí-
tanak. - Ha megnézzük a 
kormánypártra leadott vok-
sok számát, illetve az ellen-
zéki pártokra leadott szava-

zatokat, akkor kiderül, hogy 
az utóbbi magasabb, mint a 
Fideszre leadott voksok ösz-
szessége. Eközben megkö-
zelítőleg hétezer választó-
polgár nem élt választójogá-
val Tapolcán. Császár Lász-
ló helyi Fidesz elnök mesz-
szemenő következtetésket 
vont le ezekből a számok-
ból, hiszen magabiztos őszi 
győzelmet jósolt a kormány-
pártnak. A elnök így fogal-
mazott: a város vezetése 
ősztől ismét a Fidesz kezébe 
kerülhet. Magam és a tapol-
cai emberek nevében vissza 
kell, hogy utasítsam a Csá-
szár László által elmondot-
takat, hiszen egyetlen párt-
nak a kezébe sem kerülhet a 
város vezetése.
Pártpolitikusok ugyan irá-
nyíthatnak egy várost, de azt 
pártpolitikától mentesen te-
hetik csak  az őszi önkor-
mányzati választásokat kö-
vetően. A jobbikos képvise-
lő szerint, a „jó Isten mentse 
meg a tapolcaiakat” attól a 
kéztől, amely megszüntette 
Tapolcán a belgyógyászatot, 
a sebészetet és bezáratta a 
strandot. - Buzdítom a város 
lakosságát, hogy egy erős 
összefogásra, egy pártpoliti-
ka mentes városvezetésre 
szavazzanak majd az őszi 
önkormányzati választáson. 
A város jelenlegi vezetése 
bizonyított, hiszen képes 
volt összefogással, lobbite-
vékenységgel visszahozni a 
belgyógyászatot Tapolcára, 
képes volt az elmúlt hetek-
ben a kórházzal együttmű-
ködésben megszervezni egy 
nagyon komoly egészség-
ügyi rendezvényt, továbbá a 
mostani városvezetés mo-
dernizálta és nyitotta meg a 
városi strandot is- hangsú-
lyozta Rig Lajos.               (tl)

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

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

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

RENDEZVÉNYEK
· A lesenceistvándi Levendula Bir-
tok másodszor rendezi meg az 5 
hétvégén át tartó Levendula 
„Szedd magad” eseményt. 2019. 
június 8-9-10., 15-16., 22-23., 29-
30. és július 6-7. hétvégéin várnak 
mindenkit.
· A Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban 2019. június 13-án 18 órá-
tól előadást tartanak: Fejleszt vagy 
rombol? A képernyő és az internet 
hatásai - A függőség kialakulása és 
megoldásaink címmel. 
· A városi Gyermeknapot és a Ta-
polcai Termál-strand szezonnyi-
tóját 2019. június 15-ére halasztot-
ták időjárási okok miatt.
· 2019. június 22-én 18 órai kezdet-
tel a Tapolcai Musical Színpad gá-
laműsort ad Zenélő filmkockák 
címmel a Tamásiban.

http://www.tapolca.hu


Szép ünnepség pedagógusoknak
(Folytatás az 1. oldalról)
Arany díszdiplomára érde-
mesült Mayer Márta Mária, 
dr. Tompos Józsefné és Kul-
ka Gáborné. Rubin díszdip-
lomát dr. Görcsös Mihályné 
dr. Takáts Gizella vehetett 
át. Márvány Péter kapolcsi 
és Takács Péter monostora- 
páti polgármesterektől Nagy 
Lajos nyugdíjas pedagógus 
gyémánt díszdiplomát, Ma-
jor Ferencné pedig vas dip-
lomát vehetett át. Búcsúztak 
a nyugdíjba vonuló pedagó-
gusok is. Elköszönt a Tapol-
cai Kertvárosi Óvodától 
Gáspár Györgyné, Kiglics 
Istvánné és Süléné Tóth Pi-
roska óvodapedagógusok és 
Török Lászlóné dajka. Dobó 
Zoltán polgármester és Tóth 
Mária,  a Balatonfüredi Tan-
kerületi Központ irodaveze-
tője közösen köszöntötték a 
tapolcai iskolákból nyugdíj-
ba vonulókat. A Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola Székhelyintézményétől  
Mészáros Tiborné tanítónő, 
a Kazinczy Tagintézményé-
től pedig Szalainé Németh 
Katalin és Virág Károly pe-
dagógusok búcsúznak az 
idén.
A Tapolcai Járdányi Pál Ze-
nei Alapfokú Művészetok-

tatási Intézménytől köszönt 
el Tihanyiné Orosz Sarolta 
tanárnő és Németh Lászlóné 
könyvtáros.
A Veszprém Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Tapol-
cai Tagintézményétől vonul 
nyugdíjba Ujváriné Dancs 
Gyöngyi Éva konduktor és 
Matics Éva oligofrén-logo-
pédia szakos gyógypedagó-
gus.
A Batsányi János Gimnázi-
um és Kollégium nyugdíjba 
vonuló pedagógusa Balogh-
né Szabó Edit pedagógus és 
Sándor Krisztina technikai 
alkalmazott.

A Gönczy Pál Szakközép-
iskola és Szakiskola nyug-
díjba vonuló pedagógusa, 
Busa Andrásné. A Széchenyi 
István Baptista Középiskola 
nyugdíjba vonuló pedagó-
gusa Farkasné Szabadi Ág-
nes. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által adomá-
nyozott Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérmet ezúttal Gás-
pár Györgyné, Kiglics Ist-
vánné, Süléné Tóth Piroska, 
Szalainé Németh Katalin, 
Virág Károly, Mészáros Ti-
borné,  Ujváriné Dancs 
Gyöngyi Éva, és Matics Éva 
vehette át az ünnepség ke-

retében. Hagyományosan 
Tapolca önkormányzatával 
közösen ünneplik és szerve-
zik a pedagógus napot a kör-
nyező települések is. Mészá-
ros László lesencetomaji 
polgármester Wéberné Bor-
bély Éva nyugdíjba vonuló 
pedagógustól búcsúzott. 
Takács Péter Monostorapáti 
polgármestere Czverencz 
Gyulánét, majd Dobó Zoltán 
tapolcai polgármesterrel kö-
zösen Marton József pe-
dagógus, intézményvezetőt 
köszöntötte nyugdíjazása 
alkalmából. Szigliget tele-
pülés nevében Balassa Ba-

2019. JÚNIUS 7. HÍREK 3TAPOLCAI ÚJSÁG -

A pedagógus napnak  a Tamási Áron Művelődési Központ adott otthont       Fotó: tl.

Évet zárt a katolikus óvoda
A Szent Erzsébet Óvoda 
idei, sorrendben a 26. évzáró 
ünnepsége az apák gyer-
meknevelésben betöltött 
szerepét helyezte a közép-
pontba. A rendezvénynek és 
az azt követő fogadásnak a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ színházterme és 
aulája adott otthont a minap.
Az ünnepi eseményen, a ko-
rábbi évek hagyományait 
követve,  pedagógusaik irá-
nyításával, felügyeletével 
színpadra léptek az intéz-
mény kis- és középsős ovis 
csoportjai, akik dalokkal, 
népi játékokkal, bájos je-
lenlétükkel felmelegítették 

szüleik, nagyszüleik szívét. 
Később a nagycsoportosok 
búcsúzása, búcsúztatása kö-
vetkezett. A széksorokban 
helyet foglaló hozzátartozó-
kat, az apróságok műsorait 
megelőzően, Zöldy András-
né köszöntötte. A tapolcai 
Szent Erzsébet Óvoda veze-
tője elmondta, hogy az idei 
év egyik fontos célkitűzése 
volt, hogy az apák családon 
belüli szerepe kerüljön va-
lamiképpen középpontba, 
ezért 2019-et, mint “apák 
évét” kezdte meg az intéz-
mény. - A gyerekek számára 
nagyon sok beszélgetést, 
játékos foglalkozást tartot-

A nagycsoportosoktól Kornélia nővér búcsúzott Fotó: tl

tunk a témában és ezúttal is 
elsősorban az édesapákat és 
nagypapákat szeretném kö-
szönteni. Köszönöm, hogy 
eljöttek és velünk ünnepel-
nek ma, köszönöm, hogy 
vállalják és osztoznak pár-
jukkal a családfenntartás, a 
gyermeknevelés gyakran 
nehéz feladataiban, terhei-
ben - fogalmazott.
A katolikus ovi meghívta az 
idei évzáró eseményére Sü-
veges Gergő újságírót, tele-
víziós műsorvezetőt, aki 
négygyermekes családapa-
ként, rengeteg tapasztalattal 
a háta mögött beszélt a gyer-
meknevelésről, az apai sze-
repről kialakult nézeteiről, 
tapasztalatairól. 
A nagycsoportosoktól Kiss 
Mariann Kornélia nővér, 
mint a fenntartó Szeretet 
Lányai katolikus közösség 
képviselője búcsúzott az 
évzáró ünnepség végén. A 
nővér saját édesapjáról őr-
zött emlékei alapján osztotta 
meg gondolatait a jelen-
lévőkkel.                            (tl)

lázs polgármester Csombó 
Lajosné intézményvezető-
vel Szalay Csabáné óvónőtől 
köszönt el. A lesenceistván-
di nyugdíjba vonulóktól 
Tóth Csaba polgármester és 
Hegyiné Kalmár Lívia intéz-
ményvezető búcsúzott. Né-
hányan  pedagógus szolgá-
lati emlékérmet is átvehettek  
Tóth Máriától. Idén Szőke 
Jánosné, Morvai László, 
Gróf Sándorné és Wéberné 
Borbély Éva érdemesült a 
kitüntetésre. Pályakezdők 
köszöntésére is alkalmat 
adott a Városi Pedagógus 
Nap. Nagy Rudolfné nemes-
gulácsi polgármester,  Ma-
gyar Kitti Cintia óvónőt kö-
szöntötte, Dobó Zoltán pe-
dig a Tapolcai Kertvárosi 
Óvoda két új munkatársát, 
Malkovics Beatrixot és 
Oláh-Rédei Nikolettet. A 
Szász Márton Általános 
Iskolában kezd Rénes Fanni 
pedagógus, a Batsányi tag-
intézményben pedig Szabó 
Klára ének-angol szakos ta-
nár lesz az új munkatárs. Az 
ünnepséget Májer Edit és 
Lamport Gusztáv zenei elő-
adása színesítette. A rendez-
vény Dobó Zoltán pohárkö-
szöntőjével és állófogadás-
sal zárult.                            (tl)

A hetvenes években Tapol-
cán szolgált sorkatonák egy 
csoportja találkozott a 
hétvégén a Malom-tónál.
A helyben - és országosan is 
- a sakksportban végzett 
munkássága okán ismert 
Paréj Józsefről talán ke-
vesebben tudják, hogy hiva-
tásos katonaként teljesített 
szolgálatot a Dobó lakta-
nyában. Ő tájékoztatta la-
punkat az immár hagyo-
mányos, több éves múltra 
visszatekintő találkozóról.    

Mint megtudtuk, az akkori 
rakétadandár egyik századá-
nak sorkatonái találtak egy-
másra, Kiss János kitartó 
kutatómunkájának köszön-
hetően. Az egykori híradós 
katona még a volt század-
parancsnokot is megtalálta, 
ahogy több más bajtársát is.  
Paréj József (ma nyugalma-
zott főtörzszászlós)  is ennél 
a századnál teljesített szol-
gálatot, fiatal tiszthelyettes-
ként. Most felidézhették a 
régi, közös élményeket. (szj)

Az egykori rakétás század néhány tagja Paréj József-
fel (balra) a Hotel Gabriella éttermében          Fotó: szj.

Rakétások találkozója



Haláp-hegyi ünnep
A szőlővirágzáshoz az idén is remek programot társítottak
ZALAHALÁP - 16. alka-
lommmal gyűltek össze a 
Haláp-hegy és a halápi 
borok kedvelői,  hogy 
megünnepeljék a helyi 
szőlő virágzását.

Az esemény megnyitójának 
és kulturális műsorainak 
helyszíne idén is a Szűzanya 
tiszteletére állított kereszt 
volt június első napján, 
szombaton. A rendezvényt 
Zalahaláp település polgár-
mestere nyitotta meg. Bedő 
Lajos köszönetet mondott a 
rendezvény nyolc nyitott 
pincéje tulajdonosainak, a 
rendezvény szervezőinek és 
a segítőknek, majd arra biz-
tatott minden jelenlévőt, 
hogy érezzék jól magukat és 
ne mulasszák el megtekin-
teni, bejárni a nemrégiben 
megnyílt Haláp tanösvényt. 
Az idei szőlőtermésért Ren-
ner Sándor plébános mon-
dott egyházi imát, a Haláp-
hegyi szőlők idei alaposan 
megkéső virágzásáról, a ha-
zai borfogyasztás minőségi 

átalakulásról, például a pa-
lackozott borok előtérbe 
kerülésről Horváth Bence, a 
hegyközség választmányi 
tagja fogalmazta meg gon-
dolatait. A 16. Haláp-hegyi 

Szőlővirágzás Ünnep köz-
ponti rendezvényén, a helyi 
fiatalok néptáncos, a nyug-
díjasok népdalos produkci-
óval, a szervezők pedig  
tombolasorsolással szóra-

koztatták a résztvevőket, 
majd elindult a hagyomá-
nyos, ezúttal nyolc pince 
érintésével zajló, hegyjáró, 
pincelátogató, borkóstoló 
túra.                              (tl)

Szabó Csaba és ifjú táncosai, köztük sok „csontvárys”  diák szép magyar táncok-
kal szórakoztatta a közönséget                                                                                    Fotó: tl.

Június 8-án, szombaton közle-
kedik az a Székesfehérvár és 
Tapolca közötti nosztalgiajá-
rat, amelyet múlt héten a tervek 
ellenére mégsem Nohab vonta-
tott. Egy M61-es sorozatú No-
hab mozdony vontatta volna a 
Székesfehérvár és Tapolca kö-
zött közlekedő gyorsvonatot, 
június 2-án, vasárnap. Végül 
egy másik mozdony továbbí-
totta a szerelvényt. A MÁV-
csoport a vasútbarátok szíves 
elnézését kéri a kialakult hely-
zet miatt. A mozdony rajongói 
az elmaradt utazást június 8-án, 
szombaton pótolhatják. Az elő-
ző útra megváltott menetjegy-
gyel rendelkezőknek nem kell 
újabb jegyet vásárolniuk a No-
hab vontatta szerelvényre;
amennyiben a MÁVDIREKT-
en keresztül (telefonon a +36 
(1) 3 49 49 49-es telefonszá-
mon vagy e-mailben az infor-
macio@mav-start.hu címen) 
eredeti menetjegyük sorszámá-
nak megadásával jelzik utazási 
szándékukat 2019. június 7-én, 
pénteken 12 óráig.

            MÁV Magyar 
            Államvasutak Zrt.
            KOMMUNIKÁCIÓS
            IGAZGATÓSÁG

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Franchise partnert keresünk Tapolcán!
Hogyan működik a DIEGO 
hálózat?
DIEGO áruházaink franchise 
rendszerben működnek, ami 
azt jelenti, hogy boltjainkat 
független vállalkozással ren-
delkező egyének szerződéses 
keretek között üzemeltethetik 
egy adott településen, saját 
gazdálkodással, de szabályo-
zott működési feltételek sze-
rint, nagyon sokrétű háttértá-
mogatással.

Tapolca nem egy nagyváros, 
kinek érdemes itt belevágni 
egy DIEGO vállalkozásba?
Azzal kezdenénk, kinek nem 
érdemes: aki arra számít, hogy 
tanulás és munka nélkül meg-
gazdagodik a vállalkozásából, 
azt ki kell ábrándítanunk, ilyen 
vállalkozás biztos van, de az 
nem a DIEGO. Ellenben na-
gyon megéri annak, aki stabil 
és biztos megélhetést szeretne 

teremteni önmaga, vagy csa-
ládtagjai számára. Illetve annak 
is, aki élete első vállalkozását 
szeretné elindítani, és ehhez a 
DIEGO több mint huszonöt év 
alatt megszerzett tapasztalati 
tőkéjét szeretné hasznosítani, 
valamint szeretné elsajátítani 
azt a tudást, amit az évek során 
összegyűjtöttünk. Van még egy 
szűk kategória, aki számára a 
DIEGO franchise szintén jó 
lehetőség, a nagyságrendileg 
200 m²-es, vagy nagyobb bér-
leménnyel rendelkező ingat-
lantulajdonosok, akik a saját in-
gatlanuk hasznosításával szép 
profitra tehetnek szert. Igaz, a 
DIEGO tudás elsajátítása szá-
mukra is szükséges ahhoz, 
hogy a profit még szebb legyen.

Mennyi pénzt kell a 
vállalkozásba fektetni?
Aki legalább 7 millió forint vál-
lalkozásra fordítható tőkével 

rendelkezik, már elgondolkod-
hat a lehetőségen, ugyanis Ma-
gyarországon ritkán adódó le-
hetőségről beszélünk, hiszen a 
városok szinte mindegyikére 
szerződést kötöttünk, és part-
nereink többségével egy vagy 
két évtizede együtt dolgozunk a 

hálózatunk országos sikeréért.

Mit kell tennem, amennyiben 
érdekel a lehetőség?
Az ismerkedés első fóruma le-
het a diegofranchise.com web-
oldalon való tájékozódás, 
ugyanakkor a Dabason lévő 

DIEGO központunkban szere-
tettel látjuk vendégül azokat, 
akik érdeklődnek az együttmű-
ködés további részletei iránt. 
Kapcsolat: 
      Szőke István
      Fejlesztési Igazgató
      Tel.: +36 (30) 526 6005
      e-mail: info@diegofranchise.com 
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Hirdetés

Tizenöt éves az emlékmű

A másfél évtizedes évforduló okán a Fidesz-KDNP ta-
polcai szervezete megemlékezést tartott            Fotó: szj.

(Folytatás az 1. oldalról)
Tapolcán éppen 15 évvel ez-
előtt adták át a Trianon-em-
lékművet a Köztársaság té-
ren. A június 4-én felavatott 
emlékhely a 64 magyar ki-
rályi vármegye földjét is őr-
zi, Sólyom Károly önkor-
mányzati képviselőnek és 
feleségének köszönhetően. 
A házaspár a Trianon előtti 
Magyarország összes vár-
megyéjét végigjárta saját 
költségén azért, hogy min-
degyikből egy maréknyi 
anyaföldet hozzanak az em-
lékhelyhez. Közel két éves 
munkájuk eredményeként 
ma is körbeöleli az emlék-
művet a 64 kis urnában, 
négy szilvaalakú virágtartó 

külső bástyájában elhelye-
zett, 64 helyről származó 
föld. Szintén 2004-ben állí-
tották fel Tapolcán a város 
erdélyi testvértelepülésétől, 
Zabolától kapott székelyka-
put is, amely akkor Közép-
Európa legnagyobb ilyen 
jellegű faépítménye volt. A 
másfél évtizedes évforduló 
okán a Fidesz-KDNP tapol-
cai szervezete megemléke-
zést tartott Császár László 
elnök vezetésével. A megje-
lentek koszorúztak,  nemze-
ti színű szalagot kötöttek az 
emlékműre, illetve mécsese-
ket is gyújtottak. Az esemé-
nyen a 64 vármegye földjét 
összegyűjtő Sólyom házas-
pár is részt vett.                (szj)

Vidám programok az évfordulón
A napokban ünnepelte a 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda 
Hársfa Tagintézménye, az 
Alkotmány utcai óvoda, 
fennállásának 50. évfordu-
lóját. E jelentős alkalmat 
sok-sok programmal tették 
színessé az óvoda dolgozói 
gyermekek, szülők és meg-
hívottak számára. Ünnepi 
rendezvénysorozatukat el-
sősorban a gyermekek igé-
nyeit figyelembe véve ter-
vezték. Számos érdekes, in-
teraktív programban vehet-
tek részt, kipróbálhatták 
ügyességüket, bátorságukat, 
vagy egyszerűen csak jól 
szórakozhattak. Programkí-
nálatukban volt katonai, ren-
dőrségi bemutató, ugráló 
vár, sport délelőtt, mozi lá-
togatás. A szülőkkel közö-
sen szervezett május 23-i 
családi délután igazán emlé-
kezetesre sikerült, szervez-
tek kézműves-és süti vásárt, 
bográcsozást, néptáncos be-
mutatót. Az egész délutáni 
programot a Répa Retek 
Mogyoró együttes fergete-
ges hangulatú koncertje és 
születésnapi tortázás zárta. 

Sokan eljöttek a május 30-án 
is ünneplőbe öltözött óvodá-
ba, a vendégeket nagy szere-
tettel fogadták. Kedves, 
megható műsorral, néptánc-
cal, versekkel, körjátékok-
kal, régebbi ovisok zeneis-
kolai előadásával tették em-
lékezetessé gyermekeik és 
az óvoda dolgozói jubileumi 
rendezvényüket.
- Emlékezni egy 50 éves év-
fordulón örömteli, ám nehéz 
feladat is egyben - mondta 
Vargáné Csóri Márta tagin-
tézmény-vezető. Az épület 
átadása 1969. augusztus 16-
án történt. Volt olyan idő-
szak is az intézmény életé-
ben, amikor 4-5 gyermekcso-
porttal működtünk és jelen-
leg is jó kihasználtságú az 
óvoda. Az 50 év mögött ren-
geteg munka, siker, nehéz-
ség és szeretet rejlik. Elő-
deink, vezetőink (Hoffer 
Lajosné, Szalay Lászlóné, 
Frang Lászlóné) kitaposott 
ösvényét kötelességünk szé-
les úttá formálni, hiszen az 
itt dolgozók munkájukkal, 
szolgálatukkal valamennyi-
en hozzájárultak óvodánk 

történetének formálásához, 
a jelenben képviselt értéke-
ink megalapozásához. Je-
lenlegi vezetőnkkel, Hor-
váth Zoltánnéval és munka-
társaimmal mindent meg is 
teszünk azért, hogy ez így is 
legyen. Egy intézmény 
jelenéről és jövőjéről 
gondoskodni különleges 
küldetés, annál is inkább, 
mert családok, gyermekek 
sorsa, életminősége a tét. 
Szeretnénk, ha óvodánk 
olyan hely maradna, ahová 
jó bemenni, jó élni, dolgozni 
és ahol a legjobb gyermek-
nek lenni. Emberi tartással, 
szakmai felelősségvállalás-
sal megőrizzük és tovább 
visszük az 50 év örökségét. 
Az 50 éves jubileum kap-
csán sokan, sokféleképpen 
támogatták óvodánkat, segí-
tettek, hogy programjainkat 
meg tudjuk valósítani. Kü-
lön szeretnénk megköszönni 
a szülői közösségnek is az 
egész jubileumi projekt le-
bonyolításában nyújtott ön-
zetlen munkáját - tette hoz-
zá a tagintézmény-vezető.
         Hársfa Tagintézmény

Önfeledt játék az igazán jól sikerült családi délutánon az oviban                  Fotó: szj.

Hirdetés
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Szemét kis ügyeink

Tapolcán, a Nagyköz utcában 
(nagy parkoló közepén) hét 
szemetes konténerből kettő éli 
magányos életét. Az egyik talán 
egy éve is már tele szeméttel le-
láncolva pihen. Hosszú életű 
lesz, mert nem használják, nem 
ürítik, vajon miért?
A másiknak szomorúbb a sorsa 
mert valamilyen „baromarcú” 
elbontotta redőnyeit és bele 
rakta. Ennek már több hete. Va-

lószínű ezért nem viszi el, üríti 
a szolgáltató. A konténerekért a 
tömbök lakói bérleti díjat fizet-
nek, vajon ezért a kettőért befi-
zetett díjat visszakapják?
Egyébként is sok szemét kelet-
kezik az itteni konténerekbe és 
környékén, mert a térség nyara-
lóiból parkolni ide tévedt, saját 
portájukon rendet rakók is itt 
rakják ki szemeteiket rendsze-
resen. Hiányzik a két konténer. 

De vajon mi a megoldás?  Tu-
dom, az emberek nagy több-
sége funkciójának megfelelően 
kezeli a konténereket, de hát 
vannak páran, akik erre nagy 
ívben tesznek. No ezek miatt a 
bunkók miatt még el kellene 
vinni a szemetet, mert ha így 
folytatódik, csak teli szemete-
sek fognak díszelegni a belvá-
rosi parkoló közepén.
                         Takács Károly

Immár hagyományosan a gyu-
lakeszi Bak vendéglő adott 
otthont szombaton a nagyszü-
lők-unokák napnak, amely a 
Tapolca és Környéke Kistérsé-
gi Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
és  Érdekképviseleti Egyesüle-
tének egyik legkedveltebb  kö-
zösségi rendezvénye.
A résztvevőket elsőként Nya-
kas László elnök köszöntötte, 
aki elmondta, a nagyszülők- 
unokák nap egy jó alkalom ar-
ra, hogy a fiatalok és az idő-
sebbek kimutathatják egymás 
iránti szeretüket, megmutat-
hatják igazi lényüket. Demeter 
Ferenc,  a Megyei Nyugdíjas 
Szövetség elnöke, csatlakozva a 
Nyakas László által elmondot-
takhoz, azt hangsúlyozta, na-
gyon fontos, hogy a nagyszülő 
megőrizze egészségét, sokáig 
tudjon unokát nevelni, játszani 
velük és átadni számukra a fel-

Olvasónk sürgős megoldást szeretne, mivel a rendelkezésre álló szemetes konténerek kapa-
citása nem elég. A nem éppen kellemes állapotot néhány ember felelőtlen viselkedése idézte 
elő a Nagyköz utcában                                                                                 Képek: Helyszíni felvétel

Nagyszülők és unokák

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
Június 6 - 12. 

csütörtök – szerda

8 - 9. szombat – vasárnap 
14:00 3D 1400,-Ft

Aladdin      
Színes, szinkronizált 

amerikai kaland/vígjáték
Hossz:  130 perc

...
6 - 12. csütörtök – szerda 

16:30 1200,-Ft 
Egy kutya négy útja  
Színes, szinkronizált 

amerikai családi kalandfilm
Hossz: 108 perc

...
6 - 12. csütörtök – szerda 

18:30 1200,-Ft
A hűséges férfi  

Színes, feliratos francia 
romantikus vígjáték

Hossz:  75 perc
...

6 – 12. csütörtök – szerda 
20:00 3D 1400,-Ft

X-MEN: Sötét Főnix  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció/kaland/sci-fi
Hossz: 114 perc

A TVSE Természetjáró szakosz-
tály várja júniusban is túráira az ér-
deklődőket. 8-án, szombaton ke-
rékpártúra a Tapolca- Keszthely- 
Tapolca, 12-én, szerdán sétatúra a 
Hévíz- Berki sétaút- Keszthely, 15-
én, szombaton túra a Galambok- 
Nagybakónak- Kőszikla-szurdok- 
Palin, 19-én, szerdán pedig sétatú-
ra a Zalahaláp- Haláp-hegy- Halas-
tópuszta- Tapolca útvonalon. 23-
26-ig (vasárnaptól szerdáig) autó-
buszos kirándulás a szlovákiai Bé-
lai-Tátrába. 29-én, szombaton 
munkatúra.                             (me)
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halmozott szellemi, lelki érté-
keket. Az eseményen hagyo-
mányosan részt vett Rig Lajos 
országgyűlési képviselő is, aki 
arról beszélt, hogy mára alapo-
san megváltozott a világ, ré-
gebben sokkal többet lehettek 
együtt a nagyszülők az unoká-
ikkal. – Ez nem egy jó ten-
dencia, hiszen az önök segítő 
kezére, gondolataira és jobbító 
szándékára rendkívül nagy 
szükség van ma is- fogal-
mazott.
A beszédeket, a gyermekek ál-
tal előadott, bájos verses-zenés 
kulturális műsorok követték, 
majd a közösen elfogyasztották 
az ebédet a résztvevők. Később 
zenés, táncos mulatsággal, a 
gyermekek, szülők és nagy-
szülők közös szórakozásával, 
játékával, beszélgetésével foly-
tatódott a rendezvény a délutáni 
órákban.                                 (tl)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Heti haiku:

Napsugár festi
aranysárga színre a

sirályok táncát.

Herczeg-Vecsei Katalin

FELHÍVÁS
A Tapolcai Városszépítő Egyesület, a Városért Egyesület, az 

Épített és Természeti Értékek Védelméért Alapítvány és a 
Vállalkozók Területi Ipartestülete, Tapolca Város Önkormány-

zatának támogatásával a 2019. évben is meghirdeti a

„VIRÁGOS TAPOLCÁÉRT” mozgalmat
előkertek, erkélyek  virágosítására.

„A TISZTA UDVAR RENDES HÁZ” mozgalmat 
családi házak részére.

 A díjazottak Díszoklevelet és virágvásárlási utalványt kapnak, 
családi ház esetében a ház falán elhelyezhető kerámia táblát is!

Az elbírálás helyszíni szemle alapján történik. A jelöléseket, 
és/vagy jelentkezéseket, névvel és címmel ellátva

2019. július 20-ig lehet a Főtéri Könyvesboltban gyűjtő 
urnában elhelyezni,illetve a Belvárosi irodaház portáján leadni 

(Kossuth L.u.2.), vagy e-mailben
vszetapolca@gmail.com  címre elküldeni.

 Az eredményhirdetésre 2019. augusztus 20-i ünnepségek 
meghatározott napján kerül sor. 

A díjazott résztvevők értesítést kapnak.
„Szépítsük együtt városunkat!”Nagyszülők és unokák együtt. Ma már  hagyomány  Fotó: tl.

A gyerekek rajzait és ké-
sőbb a kézírásukat 4-5 
éves kortól lehet érdemben 
vizsgálni. Az éppen válto-
zó kamaszok színes és bo-
nyolult lelkivilágát is fel 
lehet tárni rajzból és írás-
ból egyaránt, és a fiatal fel-
nőtteket is jól fel lehet tér-
képezni bármelyikből. 
Grafológiai megközelítés-
ből azt mondjuk, hogy az 
ember kb. 30 éves korára 
válik éretté, így ekkortól 
lehet a kézírásából biztos 
megállapításokat felállíta-
ni, következtetéseket le-
vonni, tehát ekkortól van 
igazi értelme a személyi-
ségkép felállításnak. A 8 
területet felölelő szemé-
lyiségkép megmutatja, 
hogy vélekedsz önmagad-
ról, hogy viselkedsz szoci-
ális közegben, a benned lé-
vő energiát miként hasz-
nosítod, mennyire tudod a 
motivációid szolgálatába 
állítani, milyen érzelmi 
élet, mentális állapot jelle-
mez, a feladatokhoz, a 
munkához való hozzáál-
lásodról és az ösztöntö-
rekvéseidről is informál. A 
grafológiai analízis nem 
minden esetben tud 100%-
os pontosságú lenni, de 90-
95%-ban annak kell len-
nie, ami azt jelenti, hogy 
lehet néhány jellemző, 
amivel nem értesz egyet, 
de alapvetően magadra 
kell, hogy ismerj belőle. A 
grafológusi munka lénye-
ge, hogy segítségével, tük-
röt tartva eléd jobban meg-
ismerd önmagad, válaszo-
kat kapj az önmagadra irá-
nyuló kérdésekre.

GRAFOLÓGUS

Gosztola
Brigitta

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Sikeres versenyt szerveztek 
THAI BOKSZ - Nagy si-
kerrel rendezte meg első 
ICO országos nyílt verse-
nyét több kategóriában a 
TVSE Thai boksz szak-
osztály, azaz a Tapolcai 
Muay Thai GYM. Mellé 
több érmet is szereztek.

Május végén a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok-
ban szervezte meg a TVSE 
szakosztály, Szegvári Tamás 
és Tóth Béla vezényletével 
első nagyszabású, négy sza-
bályrendszerben - Thai - 
boksz (muay thai), K1, K1 
light, és Kick light - vala-
mint több korcsoportban 
zajló versenyét. A jeles al-
kalmon avatták fel a tapolcai 
ringet is – ott, illetve tatamin 
folytak a küzdelmek. – Fo-
lyamatosan bővül a klu-
bunk, így már aktuális volt 
egy saját ring beszerzésére. 
Úgy gondoltuk, ennek egy-
fajta felavatásaként szervez-
zünk - először kicsiben - egy 
versenyt. Ez nem teljesen si-

került, hiszen egyből nagy-
ban kezdtünk. – árulta el 
Szegvári Tamás szakosz-
tályvezető. Jövőre már ICO 
hivatalos országos bajnok-
ságként hirdetik meg a ta-
polcai megmérettetést. 
Megtudtuk, sok ember ke-
mény munkája és összefo-
gása van a sikeres rendez-
vény mögött. Kiemelte az 

önkormányzat, a Tapolca 
Kft, a Rockwool Hungary 
Kft., Horváth Ferenc, az 
ICO magyarországi elnöke, 
valamint az IFMA Muay 
Thai Szakszövetség hivata-
los bíráinak közreműködé-
sét, továbbá a szakosztályi 
szülők támogatását.
Miután Dobó Zoltán polgár-
mester köszöntötte a meg-

jelenteket az esemény meg-
nyitóján, egész nap folyt a 
harc a csarnokban, huszon-
három egyesület részvételé-
vel. Tapolcát tizennégy ver-
senyző képviselte. - A három 
stabil versenyzőnk mellett 
több új harcost is indítottam 
a mostani megmérettetésen. 
Belőlük szeretném kiépíteni 
az újabb versenyzői generá-

A közelmúltban rendezték 
meg Veszprémben a Me-
gyei Atlétika Diákolimpiát, 
ahonnan a Szász Márton 
Általános Iskola számos 
éremmel tért haza.

A tapolcai iskola tizennégy 
diákja – tizenkét tanulásban, 
két értelmileg akadályozott 
tanuló- két korcsoportban 
mérette meg magát a megyei 
fordulóban. A tét nagy volt, 
hiszen a versenyszámok 
győztesei továbbjutottak a 
budapesti, országos forduló-
ra, ahol iskolájukat, városu-
kat és Veszprém megyét is 
képviselhetik majd. Kiss Ka-
talintól, a Szász Márton is-
kola testnevelőjétől megtud-
tuk, mindenki sportszerűen 
versenyzett és igyekezett 
magából a maximumot ki-
hozva, minél jobb ered-
ményt elérni. A diákok több-
sége több versenyszámban 
is indult. A tanulásban aka-
dályozott leányok között 
Nagy Mónika 100 m síkfu-
tásban az első, kislabda ha-
jításban a második, távolug-
rásban, illetve svédváltó ver-
senyszámban pedig a har-
madik helyen zárt. Katona 
Bianka súlylökésben a má-
sodik, míg 1500 m síkfu-

tásban és svédváltóban a 
harmadik helyen végzett. 
Csernai Zsófia magasugrás, 
illetve 200 m síkfutásban 
ezüst-, míg svédváltó ver-
senyszámban bronzérmet 
szerzett. Ökrösi Klaudia 
súlylökésben, míg Gyenes 
Kármen svédváltóban szer-
zett bronzérmet. A tanulás-
ban akadályozott fiúk verse-
nyében Orsós Ferenc 100 m 
síkfutásban, súlylökésben, 
valamint kislabda hajításban 
is a dobogó harmadik fokára 
állt. Sárközi Renátó magas-
ugrás és távolugrás verseny-
számokban is aranyérmet 
nyert. Tóth Krisztián súlylö-
késben első, míg kislabda 

Judo érmek a Pápa Kupáról
A VII. Pápa Kupáról, az 
u tánpót láskorúaknak 
meghirdetett versenyszá-
mokban, valamint a játé-
kos sportvetélkedőről is 
érmeket hozott haza a Ta-
polca VSE – Simon Judo 
ÖSZDSE.

A hetedik alkalommal meg-
rendezett Pápa Kupa, egy-
ben Bartus István Emlék-
verseny, illetve regionális 
rangsorverseny, idén hu-
szonegy egyesület több mint 
háromszáz judokáját fogad-
ta. Négy szőnyegen folytak a 
mérkőzések Diák A, B, C, 
valamint Ifjúsági és Serdülő 
korosztályokban. Mellette a 
játékos sportvetélkedőn le-
hetőséget biztosítottak a leg-
kisebbeknek is, hogy megis-

merkedhessenek a verseny-
zés légkörével, illetve ta-
pasztalatot gyűjtsenek. A ti-
zenegy tapolcai remekül tel-
jesített. 
A fiúk versenyében Diák A – 
54 kg kategóriában Gerics 
Dávid az első, Diák B – 50 
kg-ban Keszthelyi Gellért a 
második, Diák B + 60 kg-
ban Szabó Máté szintén a 
második, Albrecht Martin 
pedig a serdülők között a he-
tedik helyen végzett. A játé-
kos sportvetélkedőn Kitli 
Jázmin és Kovács Bence 
arany-, Kovács Bence Zsolt, 
Takács Ákos, Takács Áron, 
valamint Keszthelyi Janka 
ezüst-, míg Balassa Blanka 
bronzérmet szerzett. Felké-
szítőjük Cseh Angéla és Si-
mon Mihály.                    (me)

hajításban a második helyen 
zárt. Tóth István kislabda ha-
jításban az arany-, míg súly-
lökésben az ezüstérmet sze-
rezte meg. Az értelmileg 
akadályozott fiúk között a 
III. korcsoportban 100 m 
síkfutásban ezüst-, míg kis-
labda hajításban bronzérmet 
szerzett Pőcze Bence. Az V. 
korcsoportban, 100 m síkfu-
tásban és kislabda hajításban 
Konkoly Tamás aranyérmet 
nyert. A remek helyezések 
közül a testnevelő kiemelte 
Nagy Mónika teljesítmé-
nyét, aki négy dobogós he-
lyet szerzett, 100 méteres 
síkfutásban még az országos 
döntőbe is továbbjutott. (me)

Remekeltek atlétikában 

ciót – árulta el a szakosztály-
vezető. A thai boksz megmé-
rettetésen Muzsi Dániel (-54 
kg) és Nagy Imre (-75 kg) 
arany-, míg Tóth Zsombor  
(-52 kg, full kontakt) ezüst-
érmet szerzett. Nagy Ákos 
Kick light-ban (-57 kg) és 
K1 light-ban (-63 kg) is 
ezüstérmet szerzett. Utóbbi 
kategóriában Pontyos Ba-
lázs (-48 kg), Rák Gergő     
(-57 kg), az idősebb Tóth 
Zsombor (-67 kg), Stanko-
vics Botond (-52 kg) és Var-
ga Veronika (+65 kg) is 
ezüstérmet szerzett. Hege-
düs Dominik (71 kg) és Luczi 
Botond (+71 kg) egyaránt 
bronzérmet nyert. Szintén 
ebben a versenykategóriá-
ban indult Novák Botond 
(junior, -69 kg) és Tóth Ben-
degúz (+67kg). A K1 meg-
mérettetésben, nehézsúly-
ban (+91 kg) Kádár József 
bronzérmet nyert. Edzők: 
Szegvári Tamás, Gombás 
Attila, Gombás László és Lo-
vas Imre.                        (me)
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A TVSE szakosztály a tapolcai ring előtt a verseny megnyitóját követően, Dobó 
Zoltán polgármesterrel                                                                                    Fotó: Májer Edit

Rengeteg éremmel, és az országos döntőben való sze-
replés jogával tértek haza a versenyről a Szász Már-
tonosok                                               Fotó: Helyszíni felvétel

A TVSE – Simon Judo versenyzői felkészítőikkel, Cseh 
Angélával és Simon Mihállyal       Fotó: Helyszíni felvétel



Kutyások nagy napja
Jó hangulatú családi nap ebtulajdonosoknak, gazdiknak
Színes programokkal vár-
ta a TVSE Kutyás Sport 
Szakosztály vasárnap a 
városi sporttelepre érkező 
gazdikat, kutyakedvelő-
ket, vagy éppen csak ki-
kapcsolódni vágyókat.

A kiszámíthatatlan, esős, zi-
vataros idő ellenére nagy 
népszerűségnek örvendett a 
rendezvény, holott nem ez 
volt az első próbálkozás a 
családi nap megtartására. Az 
első időpont áprilisban, a 
második egy májusi hétvé-
gén volt, ám a zord időjárás 
miatt mind a kétszer el kel-
lett halasztani. Most, a nyár 
első hétvégéjén újult erővel 
és még nagyobb lelkesedés-
sel fogtak hozzá a naphoz, a 
szervezéshez és lebonyolí-
táshoz a szakosztály tagjai. 
Lapunkat Varga Nikoletta, a 
szakosztály vezetője tájé-
koztatta a programokról. Az 
eső ugyan többször félbe-
szakította a rendezvényt, de 
semmi nem maradt el, min-
denre sikerült sort keríteni. 
Terápiás kutyákkal érkezett 
a Göcsej Kutyaklub, ők a 

gyerekeknek nyújtottak in-
teraktív foglalkozást, majd a 
Kratosz kutyaiskola tartott 
bemutatót engedelmes és őr-
ző-védő kategóriában. Be-
mutatkozott a Tapolcai ku-
tyaiskola csapata is, látni le-
hetett, jelenleg milyen mun-
kát végeznek, és hol tartanak 
tagjai és kutyusai. Kapuvár-
ról érkezett Süli Attila, aki 
border Collie-val mutatta 
be, milyen bravúrokra képes 
egy kutya a birkaterelés te-

rületén. A családi nap a ku-
tyaszépségversennyel zárult. 
A szervezők szeretnék jö-
vőre is hasonló programok-
kal várni az érdeklődőket, de 
idén is több rendezvény van 
még kilátásban. Az önkor-
mányzat jóvoltából és a pol-
gármester felajánlásával új 
pályát kapott a szakosztály 
az Y-ok mögötti területen, 
ennek a felavatása még a 
nyár folyamán várható. 
Szeptemberre egy három na-

pos nemzetközi tréninget 
terveznek majd, de az októ-
ber sem marad majd kutyás 
program nélkül. A szakosz-
tály jelenlegi felállásáról 
megtudtuk, hogy a polgár-
mesteri felajánlásnak kö-
szönhetően tud bővülni, 
ezért toborzásba kezdtek, a 
következő, szeptember ele-
jén induló képzésüket még 
felkészültebben, jobban fel-
szerelve tudják majd indíta-
ni.                     (Szigetvári R.)

A TVSE Természetjáró szakosz-
tály 8-án kerékpártúrát hirdet a 60 
km-es Tapolca - Keszthely - Ta-
polca útvonalon. Találkozó szom-
baton reggel 7.30-kor Tapolcán, a 
Vastagh János utca- Királykúti ut-
ca kereszteződésénél.             (me)

A Batsányi János Gimnázi-
um 1969-ben végzett 4. b 
osztályának diákjai 50 éves 
érettségi találkozóra gyűltek 
össze a Templom-dombon  a 
régi gimnázium épületénél a 
napokban. 
Az egykori tanulók meg-
látogatták a tantermet, ahol 
akkoriban vizsgáztak. A tó-
parti séta után az étte-
remben folytatódott a talál-
kozó, jó hangulatú beszél-
getéssel, az emlékek felidé-
zésével.                          (szj) 

Ötven éve érettségiztek
vajjal. (Ha nem akar összeállni, pi-
ci tejet adhatunk hozzá). Kétfelé 
vesszük a masszát. Hozzágyúrjuk 
az egyikhez a kimaradt kakaót, 
majd 1-2 órára a hűtőbe tesszük 
pihenni. A krémhez egy lábasban 
elkeverjük a tojást cukorral, liszt-
tel, keményítővel és kakaóval, 
hozzáadjuk a reszelt csokoládét, a 
tejszínt és elkezdjük főzni. Mikor 
már kezd besűrűsödni, beletesszük 
a vajat, azzal is jól elkeverjük, 
majd kihűtjük. A tésztát vékonyra 
nyújtjuk, pogácsaszaggatóval ki-
szaggatjuk, és 10-15 perc alatt 
megsütjük. (A barna tésztát kicsit 
díszíthetjük. Én a tetejére lazán 
rányomtam egy mini pogácsaszag-
gatót, majd derelyevágóval kis csí-
kokat húztam rá.) Összeragasztunk 
egy-egy fehér és barna korongot a 
krémmel. Fém dobozban egy-két 
nap alatt kellően megpuhul!
  Dobosné Szabó Márta
  Székesfehérvár
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Az esős idő ellenére nagy népszerűségnek örvendett a rendezvény    Fotó: Szigetvári
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Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 36-50 Ft/db
Burgonya: 330-389 Ft/kg
Sárgarépa: 360 Ft/kg
Zeller: 480 Ft/kg
Vöröshagyma: 398 Ft/kg
Paprika: 660-1680 Ft/kg
Paradicsom: 299-1400 Ft/kg
Uborka: 390-480 Ft/kg
Körte: 698 Ft/kg
Sárgabarack: 950 Ft/kg

Heti SÜTI

Házi pilóta keksz

Hozzávalók a tésztához: 40 dkg 
liszt, késhegynyi szódabikarbóna, 
15 dkg porcukor, 1 tojás, csipet  só, 
25 dkg vaj, 1 evőkanál kakaó
A krémhez: 2 evőkanál liszt, 1 
evőkanál ételkeményítő, 1 evőka-
nál kakaópor, 1 tábla étcsokoládé, 
15 dkg cukor, 2 dl tejszín, 5 dkg 
vaj, 1 tojás
Elkészítés: Összegyúrjuk a tésztá-
hoz a lisztet, a porcukorral, tojás-
sal, sóval, szódabikarbónával és 

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

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

X-men: Sötét Főnix – Az 
X-menek visszatérnek a 
mozivászonra! A sorozat 
2000-ben indult, ekkor is-
merhettük meg a Marvel 
képregények mutánsait. 
Találkozhattunk többek kö-
zött Charles Xavier pro-
fesszorral, Jane Grey-jel, 
Farkassal, Ciklonnal. Az-
óta sok év eltelt már és kü-
lönböző filmeken keresztül 
tudhattunk meg egyre töb-
bet a szereplőkről. A leg-
újabb film, a Sötét Főnix, 
Jane Grey múltját tárja fel. 
Amikor Xavier professzor 
rátalál, akkor Jane még 
egy gyámolatlan kislány, 
akiben hatalmas erő lako-
zik. De az X-menek maguk 
közé veszik, így lesz egy új 
családja. De egy hiba foly-
tán Jane magára marad 
egy robbanás közepén, ami 
ahelyett, hogy elpusztíta-
ná, még erősebbé teszi. A 
történet a tapolcai mozi-
ban folytatódik június 19-
éig.                            (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Az egykori diákok újra találkoztak                   Fotó: szj.

Zsikla Péter
A tópart májusban

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el  
e--mailben 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...

    Hírek azonnal!
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