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Batsányi emlékére 
MÁJUS A felvilágosodás nagy alakját nem feledik szülővárosában

Mint minden év májusá-
ban, ezúttal is emlékeztek 
az 1763. május 9-én szü-
letett Batsányi Jánosra, a 
magyar felvilágosodás hí-
res költőjére  szülőváro-
sában, Tapolcán.

Az ünnepi rendezvényso-
rozat idén a márciusban már 
bemutatott Kokárdák és ko-
szorúk - zenés, táncos szín-
művel kezdődött a VOKE 
Batsányi János Művelődési 
és Oktatási Központban va-
sárnap. A hivatalos megnyi-
tót másnap a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
Batsányi János Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Tagintézményben tartották. 
Kedden az „50 éves Tapolca, 
50 éves az iskolánk” év-
könyv bemutatása után, 
szintén a költő nevét viselő 
iskolában ünnepi műsorral 
egybekötött faültetésre, em-
léktábla és időkapszula elhe-
lyezésére várták a vendége-
ket. Az évkönyvet Auerbach 
Nóra tanárnő ajánlotta a fel-
sorakozott gyerekek figyel-
mébe, az 50 évvel későbbi 

jövőbe küldött üzenet kap-
csán Hangodi László törté-
nész fogalmazott meg gon-
dolatokat. Az ötven évvel 
ezelőtti várossá avatás em-
lékére, és a fél évszázaddal 
későbbi diákság számára 
címzett üzenet okán fát is ül-
tettek, amelynek záró moz-
zanatait Dobó Zoltán pol-
gármester és Bajner Imre is-

kolaigazgató végezte el. Az 
időkapszulát dr. Komjátiné 
Nyakó Györgyi tagintéz-
mény-vezető és Vighné Pim-
per Veronika tanárnő he-
lyezték el a fa mellett kiala-
kított kis árokban, majd az 
„1966-2016-2066. ’Emlé-
kezzél a múlt időre’ /Bat-
sányi/” feliratú emléktáblá-
val fedték le. Az ünnepi 

program koszorúzással és a 
Batsányi Emlékhelyek előtti 
tisztelgéssel folytatódott, 
majd népdalversenyt ren-
deztek a VOKE Batsányi Já-
nos Művelődési és Oktatási 
Központban, illetve Németh 
István Péter előadását is 
meghallgathatták az érdek-
lődők. A programok május 
17-ig tartanak.                 (szj)

Nyílt nap a mentősöknél

Retro buszok találkozója

Elsősorban óvodások és kis-
iskolások zsivajától volt 
hangos a hely, de gyakorla-
tilag bárki betekintést nyer-
hetett a tapolcai mentősök 
mindennapjaiba, megismer-

kedhetett hivatásuk eszkö-
zeivel kedden. A mentősök 
nyílt napja ezúttal méltó, 
modern helyszínen zajlott. 
(Folytatás a 2. oldalon 
„Evolúció ...”  címmel).   (tl)

Kiderült, hogy imádjuk a 
régi gépjárműveket, az 
Ikarus buszokat pedig kü-
lönösen. Tömegesen ér-
keztek az emberek a déli 
városkapu park parkoló-
jába szombaton, hogy 
megcsodálják a hatva-
nas-hetvenes évek ma-
gyar buszgyártásának 
gyöngyszemeit.  

Az Ikarusok tapolcai talál-
kozójára az ország több tá-
járól érkeztek, sőt külföldről 
is, leginkább a németektől, 
náluk minden „cool” és köz-
szeretetnek örvend, ami ré-
gi. Egy drezdai csapat egy 
ottani közismert és kedvelt 
oldtimer kölcsönző  vállal-
kozástól érkezett egy csoda 
Ikarus 66-tal, a legendás és 
valóban nagyon szép “faros-

sal”. Jelmondatuk kedves 
volt ránk nézve is, így fordít-
hatnánk: „magyar szépség, 
német szívvel”. 
Hogy miért pont Tapolcán 
gyűltek össze hazánk és Eu-
rópa Ikarusai? Kozma Hen-
rik alpolgármester a szerve-

zőkkel közösen megnyitva a 
rendezvényt elmondta, hogy 
Tapolca 50 éves újbóli vá-
rossá válásának ideje és a 
hajdani Ikarus gyár egy fon-
tos fejlesztési eseménye egy 
időben történt, így  született 
egy újabb jó rendezvény.  (tl)

A költő, aki 
nem félt

Minden év májusá-
ban kitüntetett figyel-
met szentelnek Bat-
sányi Jánosnak szü-
lővárosában, Tapol-
cán. A forradalmár-
költő hosszú utat járt 
be, munkásságával, 
elveihez való hűsé-
gével fénysugárként 
ragyogott. Saját korá-
ban nem értették 
meg, elutasították, 
bebörtönözték. „Mint 
az égő fáklya, mely 
setétben lángol, s ma-
gát megemésztve, 
másoknak világol” - 
olvasható síremlé-
kén, élete tömör ösz-
szegzéseként. Sem 
fenyegetés, sem ígé-
ret nem tántorította el 
elveitől. Nem állt át a 
másik oldalra, nem 
kereste a hatalom el-
ismerését, kegyeit, 
alamizsnáját. Nem 
tette, mint oly sokan 
akkor, és azóta is. Ha 
korunkban élne, le-
het, hogy most is a 
börtön jutna számára 
osztályrészül.

          Szijártó János

A gyerekek játszva tanulnak. Szigetvári Csaba mentős 
mutatja be az életmentő munkaeszközöket         Fotó: tl.

Ünnepi műsor a Batsányi tagintézményben az emléknapok részeként          Fotó: szj.

A nosztalgia varászlatos élménye jött el  Fotó: Töreky L.

50 éves város
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Honlap: www.tapolca.hu

Polgármester: 
Dobó Zoltán 

Alpolgármesterek: 
Lévai József  

Kozma Henrik Alajos

Polgármesteri titkárság:
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INFORMÁCIÓSzocialisták kritikája
Az önkormányzatok sza-
bad mozgásterének be-
szűkítését, magát a de-
mokratikus alapon törté-
nő működést lehetetleníti 
el a Fidesz által benyújtott 
törvényjavaslat, ami is-
mét csak a pénzlenyú-
lásról szól, fejtette ki ta-
polcai sajtótájékoztatóján 
Tóbiás József.

Az MSZP elnöke úgy vélte, 
hogy az „önkormányzati 
korrupciót” megakadályoz-
ni hivatott törvényjavaslat 
eltapossa az önkormányzati-
ságot, a helyi érdekérvénye-
sítés lehetőségét.
Szerinte minden eszköz 
megvan arra ma Magyaror-
szágon, hogy a kormányok 
az önkormányzatok átlátha-
tó működését biztosítsák. - A 
Magyar Szocialista Párt el-
kötelezett híve az erős köz-
igazgatás, a helyi társada-
lom bevonása, és kontrollja 
mellett működő önkor-
mányzásnak. Mi azt szeret-
nénk, hogy a helyi lakosság 
dönthessen arról, hogy saját 
gazdálkodásukban melyek 
legyenek a prioritások. De a 
2017-es költségvetés kap-
csán is ugyanezzel a problé-
mával kell szembesülnünk. 
Semmit nem változott a Fi-
desz társadalompolitikai fel-
fogása, miszerint a kivált-
ságosoknak, barátoknak, is-
merősöknek korlátlanul, 
számolatlanul lehet pénzt 
osztani, ellenben sem az 
egészségügy, sem az okta-

Színházi ráadás Evolúció a 
mentőknél

A képen balról Gőgös Zoltán elnök-helyettes, Tóbiás 
József  elnök, és Árvai Gábor tapolcai elnök    Fotó: szj

tás, sem a szociális rendszer 
nem jut megfelelő forrás-
hoz. És ami a legfájdalma-
sabb, a nyugdíjas társada-
lom teljes kisemmizésére 
irányul a 2017-es költségve-
tés. Már nem tudjuk jelzők-
kel illetni a 0,9 százalékos 
nyugdíjemelést, ami nincs 
ezer forint. Ennyit szán a 
kormány a nyugdíjas társa-
dalomra, miközben állami 
vezetők milliós fizetéseket 
kapnak. Ráadásul titkosíta-
nák az állami vállalatok ve-
zetőinek döntéseit, megbí-
zásait szerződéseit, kifizeté-
seit. Így próbálják törvényi 
erővel eltüntetni a nyomo-
kat, és megakadályozni, 
hogy az állampolgárok meg-
ismerhessék, mennyit költ 
az állam a közös pénzből és 
mire - tette hozzá.
Amint elhangzott, az MSZP 
valódi népszavazási kezde-
ményezése jó úton halad, és 
minden esély megvan arra, 
hogy a párt kérdését, vala-
mint a kormány által be-
nyújtott népszavazási kez-

deményezést együtt kezel-
jék, egy napon és egy lapon. 
Tóbiás József szerint a 
társadalom érdeke, hogy az 
emberek együtt dönthesse-
nek ezekben az ügyekben. 
Ehhez joguk van, sőt a szo-
cialista párt és Kész Zoltán 
országgyűlési képviselő ál-
tal indított népszavazási 
kezdeményezését még száz-
ezer aláírás is megerősíti. A 
párt az állami földek ela-
dásainak leállításával, és az 
állami vállalatok vezetői 
esetében a kétmilliós fizetési 
plafon bevezetésével kap-
csolatban szondázná meg a 
lakosság véleményét. Az 
MSZP elnöke úgy véleke-
dett, hogy a kormány nép-
szavazási kérdése nem a me-
nekültekről, hanem saját po-
litikai és gazdasági hatalmá-
nak bebetonozásáról szól. A 
tájékoztatón Gőgös Zoltán 
elnökhelyettes azt emelte ki, 
hogy a Tapolca és térsége 
szempontjából kiemelten 
fontos a kórházi aktív ellátás 
visszaállítása.                  (szj)

(Folytatás az 1. oldalról)
A közelmúltban átadott, új 
mentőállomás vezetője, 
Szalai László lapunknak el-
mondta, hogy színvonalban 
valóságos evolúciós ugrás a 
tapolcai mentőállomás 35 
dolgozójának a nemrégiben 
birtokba vett korszerű épü-
let. – Végre minden mentőa-
utó személyzetének jut mi-
nőségi pihenőhely.  Öt men-
tőorvosunknak, tizenöt gép-
kocsivezetőnknek és tizenöt 
ápolónknak két öltözőhelyi-
sége, két-két darab öltöző-
szekrénye van. Az autók ki-
vonulását, a gyors reagálást 
pedig modern elektromos 
garázskapuk segítik, mondta 
a mentőtiszt.                     (tl)

A Kokárdák és Koszorúk 
című tapolcai zenés szín-
mű a VOKE Batsányi Já-
nos Művelődési és Okta-
tási Központban is sikert 
aratott a hétvégén, a kö-
zönség állva tapsolta a 
szerzőket, előadókat.

Amit arról korábban már tu-
dósítottunk, a rockzenei be-
tétekkel színesített, az 1848-
49-es szabadságharc Tapol-
cával összefüggő esemé-
nyeit feldolgozó, lokálpat-
rióta romantikus drámát 
március közepén, négy egy-
mást követő előadás során  
mutatta be a közönségnek a 
helyi amatőr színjátszó csa-
pat, a Batsányi táncegyüttes 
és a kibővített felállásban 

játszó Új Idők zenekar a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pontban. A korábbi siker ho-
zadéka volt a ráadás produk-
ció, amelynek a VOKE adott 
otthont vasárnap este. Az 
előadásra jegyet váltóknak 
nem kellett csalódniuk, hi-
szen sem a hangminőség-
ben, sem az előadás színvo-
nalában nem történt vissza-
esés.                                    (tl)

Hajnau (Pásztor Miklós) és 
Miltényi huszárkapitány 
(Miltényi Attila)         Fotó: tl.

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
Május 23. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Május 30. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Az önkormányzat a több 
mint három évtizede az 
óvodai oktatás-nevelés 
területén végzett oda-
adó, lelkiismeretes és 
megbízható szakmai 
munkája, aktív intézmé-
nyi szerepvállalásai el-
ismeréséül Tapolcai Ne-
velésügyért kitüntetést 
adományozott Kiglics 
Istvánnénak. Kiglics 
Istvánné - Maja - 35 éve 
tevékenykedik óvónő-
ként. Pályafutását 1980-
ban kezdte képesítés 
nélküli óvónőként 
Nagykanizsa - Palinban, 
a napköziotthonos óvo-
dában. 1983-ban a Sop-
roni Óvónőképző Inté-
zet levelező tagozatán 
szerzett felsőfokú szak-
képesítést. A Szivár-
vány Tagintézményben 
illetve annak jogelődjé-
ben 1984 óta dolgozik. 
Óvónői munkásságára a 
g y e r m e k k ö z p o n t ú 
szemlélet, a gyermekek 
érdekeit szem előtt tartó 
pedagógia jellemző. Ki-
tűzött céljai és feladatai 
megvalósítása érdeké-
ben az egyéni tapaszta-
latszerzést, és feldolgo-
zást segítő módszereket 
és eszközöket részesíti 
előnyben. 2002-ben 
szociálpedagógus vég-
zettséget szerzett a Nyu-
g a t - M a g y a r o r s z á g i 
Egyetemen, ahol pszic-
hológiai, szociológiai 
ismeretekre tett szert, 
melyeket pedagógiai 
munkája során azóta is 
alkalmaz. 2006-ban a 
minőségbiztosítás ügye 
mellett kötelezte el ma-
gát. 2012-ben mester-
pedagógusi minősítést 
szerzett, azóta szakértői 
feladatokat lát el.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Kiglics Istvánné

http://www.tapolca.hu


Segítség a mozgáshoz
AJÁNDÉK  Elektromos járművet vehetett át a tapolcai nyugdíjas 
Elektromos járművet ve-
hetett át a tapolcai Vitok 
József Batsányi utcai ott-
honában Rig Lajos or-
szággyűlési képviselőtől. 
Az ajándék németországi 
adományból származik.

A járművet a tapolcai önkor-
mányzat szállíttatta a hely-
színre. Dobó Zoltán polgár-
mester az átadás után el-
mondta, hogy látva a szűk 
kaput, felajánlotta az idős 
házaspárnak a város segítsé-
gét a bejárat javítását, széle-
sítését illetően. Ugyanis a 
mozgássérültek számára ki-
alakított kerekes jármű vi-
szonylag egyenes terepet, és 
némileg szélesebb bejáratot 
igényel. Rig Lajos külön ki-
emelte Sándor László (IPA 
tisztségviselő) segítségét, 
aki németországi kapcsola-
tát Tapolca javára fordította, 
immár két teherautónyi ado-
mány formájában. Ebből 
származik az új, most átadott 
jármű is. - Nagy öröm szá-
munkra, hogy megfelelő 
helyre került a motoros rok-

n HORGÁSZAT - 
Vasárnap rendezik meg 
az V. Halimbai Gyer-
mek horgászversenyt a 
halimbai nagytónál, tá-
jékoztatta lapunkat a 
szervezők nevében Ja-
kabné Bocz Alexandra. 
Mint megtudtuk, a ver-
sengésre 14 éves korig 
nevezhetnek a gyere-
kek, akik szülői segít-
séget is igénybe ve-
hetnek. Pecafelszerelés 
szükséges, de igény 
esetén ebben is segíte-
nek a szervezők. Gyüle-
kező vasárnap reggel 
8.30-kor, a verseny 9 és 
12 óra között zajlik. Eső 
esetén május 22-én va-
sárnap tartják meg a 
programot.               (szj)

n  TÚRA -Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szombaton 
a Kám-Jeli Arborétum-
Kám útvonalon túrázik. 
Találkozó a tapolcai 
autóbusz-pályaudvaron 
szombaton reggel 7.25-
kor, a busz 7.35-kor in-
dul. Az utazási költség a 
hazaúttal együtt, teljes 
áron 2.600 Ft.         (szj)

Rövid hírek

2016. MÁJUS 13. HÍREK 3TAPOLCAI ÚJSÁG -

Vitok József az új géppel és Rig Lajossal   Fotó: Szijártó

Egészségünk /amit csak ak-
kor értékelünk kellőképpen 
ha nincs/ tulajdonképpen a 
testünk és lelkünk egyensú-
lyi állapota alapján alakul ki. 
Napjaink felgyorsult világá-
ban rengeteg pszichés stressz 
ér bennünket, emiatt egyre 
nő az úgynevezett pszicho-
szomatikus panaszok száma: 
belső feszültség, izgatottság, 
türelmetlenség, gyomorégés, 
szívpanaszok, emésztési-al-
vási zavarok. Hosszú távon 
előbb-utóbb szervi funkcio-
nális zavarok, betegségek 
/magas vérnyomás, cukorbe-
tegség, gyomorfekély szív 
infarktus/ alakulhatnak ki. A 
test és a lélek egymásra köl-
csönösen hatást gyakorol. Ha 
szellemileg-lelkileg túlter-
heltek vagyunk, akkor meg-
bomlik a pszichés és testi ter-
helés egyensúlya. Mindezt 
fizikai aktivitással lehetőleg 
rendszeres testmozgással, 
sporttal tudjuk kompenzálni. 
Munka utáni fáradtságból 
„bekajálás” után elindulni 
sportolni nem egy könnyű fe-

ladat! Kijött a jó idő! Men-
jünk ki a természetbe és mo-
zogjunk! Legyen az séta, fu-
tás, biciklizés labdajáték, 
úszás, természetjárás vagy 
egyéb. Szánjunk időt a még 
meglevő egészségünk fenn-
tartására! Próbáljuk meg a 
heti-napi időbeosztásba be-
lepasszítani heti 2-3-szor 1 
órás testmozgást, sportot! Ha 
sikerrel járunk és már 
rendszeressé tudjuk tenni a 
sportot, akkor  időbeosztá-
sunk, életünk szerves részé-
vé fog válni. Ha kimarad egy 
alkalom, a hiányát meg fog-
juk érezni. Jobb lesz a közér-
zetünk, munkahelyünkön ha-
tékonyabb lesz a munkánk, 
türelmesebbek leszünk csa-
ládtagjainkkal, munkatársa-
inkkal. A XXI. században va-
gyunk, orvosi szempontból 
az egészség megőrzése- a be-
tegségek megelőzése lehet a 
fő célunk nem azok gyógyí-
tása. Gazdálkodjunk” jobban 
testünkkel, lelkünkkel, érez-
zünk nagyobb felelősséget 
egészségi állapotunkért!

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaDr.Tompos József

foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Szabó Csaba tanítványai
A megyéből egyedüli cso-
portként jutottak be Szabó 
Csaba tanítványai a Fölszál-
lott a páva népi tehetségku-
tató verseny országos dön-
tőjébe. A néptáncos gyere-
kek „Kukonyák” néven sze-
repelnek majd a megméret-
tetésen, de bázisuk termé-
szetesen a Tördemic Nép-
táncegyüttes, amelyet Szabó 
Csaba irányít. Amellett, 
hogy néptánctanárként 
mintegy ötszáz gyermeket 
tanít Tapolcán és a környé-

ken. Lapunk érdeklődésére 
elmondta, hogy tévés felvé-
tel és írásos bemutatkozás 
alapján kerültek a zsűri elé, 
akik az együttest alkalmas-
nak találták az országos ver-
sengésen való részvételre. A 
Fölszállott a páva a néptánc 
mellett népdalt és népzenét 
is bemutat a nagyközönség 
részére. Azt is megtudtuk, 
hogy a tanítványok közül 
egy kislány, Péter Réka 
egyénileg is bejutott a dön-
tőbe, ő népdalokat is énekel 

Szabó Csaba tanítványai bejutottak a Fölszállott a 
páva népi tehetségkutató verseny országos döntőjébe

majd. Rékát és Samu Vajkot 
a tévések is „kiszúrták”, és 
egy most induló új műsor 
válogatójába hívták meg 
őket.
A tanár azt is elmondta, hogy 
a nagy létszámra való tekin-
tettel már az idősebb ta-
nítványok közül is többen 
oktatnak. Az egyik ifjú tán-
cosa (Fekete Péter) például 
egy pályázat útján fél évre 
Uruguayba megy, hogy ott 
élő magyarok számára ta-
nítson néptáncot. 
Szabó Csaba különösen fon-
tosnak tartja a helyi ha-
gyományok megismerését, 
feldolgozását, ebben az álta-
la irányított Tördemic Nép-
táncegyüttes élen jár. A 
csoport a Muharay Népmű-
vészeti Szövetségben is el-
ismert tevékenységet foly-
tat, és immár nem „csak” 
néptánc együttesként, ha-
nem - s erre nem igazán volt 
példa a régióban - a helyi 
hagyományokat őrző, és fel-
kutató együttesként tartják 
őket számon.                   (szj)

KULTÚRSAROK

retes gondozónőjük, és je-
lezte a gyógyászati segéd-
eszköz, motoros szék szük-
ségességét, majd pár nappal 
később Rig Lajos látogatott 
meg. Mint kiderült, éppen 
azért, hogy megtudja, kinek 
lenne szüksége egy ilyen jár-
gányra. Azonnal kijöttünk 
ide a családhoz, közölni az 
örömhírt, hogy alig egy hé-
ten belül teljesült kívánsá-
guk - mondta a háziorvos. 
Majd hozzáfűzte, bízik a 
folytatásban, hogy jut még 
hasonló ajándék a megtépá-
zott magyar egészségügy 
szerencsétlen rászorultjai-
nak.
Vitok József boldogan ült fel 
az elektromos járműre, majd 
a technikai paraméterek 
megvizsgálása után néhány 
manővert is hibátlanul, ma-
gabiztosan elvégzett. Majd a 
fal mellé leparkolva zoko-
gásban tört ki. A hála és az 
öröm könnyei voltak, erre a 
szép ajándékra, ami a hely-
változtatás lehetőségét biz-
tosítja számára, igazán nem 
számított.                     (szj)

kant kocsi és jó volt látni, 
amint a bácsi boldogan felült 
rá – tette hozzá a képviselő. 
Dr. Hubert János háziorvos 
is azt mondta, hogy az aján-
dék tényleg jó helyre került, 
hiszen az idős pár több be-

tegségben is szenved,  moz-
gásterük gyakorlatilag a la-
kásra és annak kicsi ud-
varára terjedt. - Érdekes, 
szokták mondani, hogy nin-
csenek véletlenek. Alig egy 
hete keresett meg lelkiisme-



Merre tart az online?
INTERNET  A web a nyerő, vagy a hagyományos üzlet, áruház?
A webes értékesítés hi-
hetetlen tempóban nő, de 
vajon kiszorítja-e a klasz-
szikus kereskedést? Az 
online vonalon óriási a 
verseny, nagyok a lehető-
ségek, de nem minden-
kinek nyújt megoldást.

A webkereskedelem évente 
15-25 százalékos növeke-
dést mutat - állapítja meg 
egy közelmúltbeli felmérés, 
amely a Piac és Profit egyik 
cikkében olvasható.  Azt is 
látni véli a cikkíró, hogy  
egyre többen fognak osz-
tozni ezen a tortán. Ebben a 
harcban viszont nem csak az 
ár dönt, a vevők az infor-
mációt igen sokra értékelik, 
ami a webáruház bevételen 
is jól látszik. A kereskedő-
nek meg kell különböztetnie 
magát a konkurenciától, rá-
adásul a technológia fejlő-
dése miatt folyamatos fej-

Évről évre nagyobb szeletet hasít ki a kereskedelem-
ből az online világ                      Illusztráció: Töreky László

Az árusok is örülnek a változásoknak
Az árusok, a városi piac-
csarnok épületében  dol-
gozó kereskedők üdvözlik 
a hamarosan bekövetke-
ző változásokat, az üze-
meltető szerint, tarthatat-
lan állapotok szűnnek 
meg a hamarosan elin-
duló piaci beruházással.

- A terv szerint jövő márciu-
sig a jelenlegi alapterületen 
hat új üzlethelyiség keletke-
zik majd, az épület korszerű, 
akadálymentesített vizes-
blokkot kap, külső megjele-
nésében pedig lényegesen 
modernebb, esztétikusabb 
lesz.  Amint arról korábban 
már beszámoltunk, mintegy 
800 ezer euró elnyert norvég 
pályázati forrás, 200 ezer 
eurónyi részéből megújulhat 
szűk egy év leforgása alatt  a 
piac épülete. A korszerűsítés 
ugyanakkor nem az eredeti, 
évekkel ezelőtti elképzelés, 
terv megvalósulást jelenti, 
hanem egy átdolgozott, ha-
tósági szempontból nem en-
gedélyköteles verziót. Csáki 
László piacfelügyelő és Pu-
pos Csaba építész a Tapolca 
Városi Televízió hétfői élő 
adásában válaszolt kérdése-
inkre. Csáki László szerint, 

óriási lépés, nagy öröm a be-
ruházás, hiszen 60 éve nem 
történt szinte semmi fontos 
változás a piac épületét érin-
tően, a jelenleg uralkodó ál-
lapotok pedig „tarthatatla-
nok”. 
- Óriási öröm számunkra, 
hogy végre meg tudjuk lépni 
azt, amire már korábban is 
égető szükség lett volna. Be-
ázás, vizesblokk problémák 
egyaránt jelentkeztek az el-
múlt években. Nemrégen az 
érintett kereskedőknek egy 
tájékoztatót tartottunk. Na-
gyon pozitívan, partnerként 
álltak az ügyhöz, a cél érde-

Nem  szép látvány az évtizedek óta működő, mára erősen avítt piaci épület  Fotó: tl.

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

Bejárta a világsajtót a hír, 
vasárnap délután Németor-
szágban, - egy napos és sze-
les nap volt ez - délután egy 
óra körül az ország megúju-
ló energiaforrással dolgozó 
erőművei az országosan fo-
gyasztott 63 GW-ból mint-
egy 55 GW-t állítottak elő, 
azaz a fogyasztott elektro-
mosság 87 százalékát. Ez 
azt is jelenti, hogy pár órán 
át az áram ára gyakorlatilag 
negatív volt, a lakossági fo-
gyasztóknak pénz járt azért, 
hogy áramot használtak. A 
vasárnapi túltermelés azért 
nem lett végül teljes „siker", 
mert az ország energetikai 
rendszere még nem képes 
elég gyorsan reagálni egy 
ilyen helyzetre, az atomerő-
műveket és a szénerőműve-
ket nem lehet ennyire gyor-
san lekapcsolni, vagyis ezek 
úgyis működtek és termel-
tek áramot, hogy arra való-
jában nem volt épp akkor 
semmi szükség. Mindene-
setre a nap és szélenergia 
ilyen szintű teljesítményére 
nem volt eddig példa, a Né-
metországból érkező hír re-
ményteli a jövőre nézve. (tl)

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

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM

MUNKASZÜNETI NAP

igyekszik a vevőket eltéríte-
ni az elektronikus vásárlás-
tól, van, aki kiegészítéskép-
pen, inkább hirdetésre hasz-
nálja a világháló közösségi, 
megosztó oldalait. Németh 
Károly új és használt mo-
biltelefonokat, tartozékokat 
forgalmaz városközponti 
üzletében. Azt mondja, egy 
webshop üzemeltetése, a ve-
le való foglalkozás, a szük-
séges tartalom rendszeres 
megújítása rengeteg felada-
tot, lekötöttséget jelentene, 
amely családi vállalkozás-
ban nem felvállalható teher. 
A közösségi oldalak adta 
hirdetési, információs lehe-
tőségeket azonban ő is hasz-
nálja. Sokaknak az áru meg-
tapintása, a kereskedői-, 
szakértő tanácsok, tapaszta-
latok, „a van hova fordulni” 
érzése számít, akkor is, ha 
előtte okos-telefonján kere-
sett rá a kívánt portékára.  (tl)

lesztési kényszer nehezedik 
rá, hiszen egy webáruház 
soha nincs kész. Emellett a 
fogyasztói trendek is változ-
nak időnként, ezek miatt is 
szükséges az állandó alkal-
mazkodás. Míg régen egy jó 
értékesítővel bármit el lehe-
tett adni, a felmérések azt 

mutatják, a fogyasztók 98 
százaléka vásárlási döntése-
it az interneten alapozza 
meg. Az általunk megkérde-
zett tapolcai kereskedők is 
érzik a net térhódítását. Van 
aki nagy, azonnal kézbe ad-
ható áruválasztékkal, sza-
kértő tanácsokkal ellátva 

kében elfogadták az építési 
munkálatokkal járó követ-
kezményeket. A magunk ré-
széről mi is arra törekszünk 
majd, hogy  a piaci napokat, 
kedd és péntek bizonyos 
óráit a legkevésbé zavarja az 
építkezés - hangsúlyozta a 
piac vezetője.
- Eredetileg, évekkel ezelőtt, 
a Tapolca Kft felkérésére, 
egy felülről, nagy üvegfelü-
leteken keresztül megvilá-
gított épületet terveztem, 
amely tartószerkezeti bea-
vatkozással is járt volna. Ez 
a terv több hónapos enge-
délyezési eljárást igényel. A 

pályázat elnyerése és a meg-
valósítási határidő között 
azonban szűkös a rendelke-
zésre álló idő, ezért kény-
szerűségből egy olyan meg-
oldással éltünk, amely nem 
engedélyköteles, azonnal al-
kalmazható, tehát nagy biz-
tonsággal befejeződhet a be-
ruházás az adott határidőre. 
A kritériumok, amelyeknek 
így is meg kell felelni, az 
egységes arculat, az energia-
hatékonyság, az árusító he-
lyek korszerűsítése, illetve a 
zöld energia hasznosításra 
való alkalmasság - tette hoz-
zá Pupos Csaba építész.    (tl)
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Művészeti seregszemle

A társművészeteknek szentelt műsorblokkot a Törde-
mic Néptáncegyüttes tánca zárta   Fotó: Kovács Melinda

Negyedik éve gyűlnek 
össze minden évben 
Veszprém megye amatőr 
képzőművész körei, hogy 
egy szemlének is beillő 
tárlaton mutassák be az 
azévi tematika mentén 
készült alkotásaikat. 

Harmadik éve Tapolca ad 
otthont a beszédes nevű 
Ablakaink megyei képző-
művészeti seregszemlének. 
A Tamási Áron Művelődési 
Központ színháztermében a 
rendezők nevében Barczáné 
Tóth Boglárka intézmény-
vezető köszöntötte az ajkai, 
az alsóőrsi, képzőművészeti 
egyesületeket, a Balatonfü-
redi Múzsák Egyesület, a 
Herendi Vizuális Műhely 
valamint a Tapolcai Városi 
Képzőművész kör tagjait. A 
tavaly meghatározott tema-
tika a Balaton volt, ebben a 
témában 101 munka érke-
zett. Az igen gazdag tárlatot 
háromtagú zsűri tekintette 
át. Baranyai Zoltánné, a 
Szín-Vonal Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatójának, 
mint zsűri elnöknek munká-
ját, Grünceisz László rajzta-
nár és Szelestey Ibolya mű-
vész- rajztanár segítette. Do-
bó Zoltán polgármester 
megnyitó szavaival elisme-
rően szólt arról a gazdag ki-
állítási anyagról, amely a 
ház aulájában fogadja a lá-
togatót. Megköszönte a kö-
rök munkáját és reményét 
fejezte ki, hogy jövő évben 
újra a városban fogadhatja a 
megye művészeit. Az ün-
nepségen valamennyi kiállí-

tó emléklapot vehetett át a 
zsűritől.
Minden kör egy tagja, akit 
munkája alapján a zsűri ki-
választott, kiemelt okleve-
let, emlékplakettet és a ta-
polcai Tavasbarlangba szóló 
belépőt vehetett át. Az idei 
Ablakaink megyei kiállítás 
Nívó díjasa a zsűri értéke-
lése alapján: Irázi Ökrös Gé-
za, a Balatonfüred és Kör-
nyéke Múzsa Művészeti 
Közhasznú Egyesület tagja 
Vitorláskikötő című alkotá-
sával. Az amatőr festő a cím 
mellé: oklevelet, emlékpla-
kettet, és 40 ezer Ft értékű 
ajándékutalványt is átvehe-
tett, ezen kívül megajándé-
kozták egy Tapolca újbóli 
várossá nyilvánításának em-
lékére készült jubileumi 
éremmel is.
Az este folyamán a szerve-
zők kulturális összeállítással 
is kedveskedtek a vendégek-
nek. A Tapolcai Amatőr 
Képzőművész Kör vezetője, 
Tihanyiné Bálint Zsuzsa sa-
ját versét szavalta, énekelt a 
Tapolcai Kamarakórus, vi-
dám gyermekverssel szóra-
koztatta a közönséget Ha-
rangozó Réka. A társművé-
szeteknek szentelt műsor-
blokkot a Tördemic Nép-
táncegyüttes magyarborzási 
tánca zárta. 
A színháztermi megnyitó 
után, együtt tekintették meg 
a képzőművész körök a tár-
latot és közösen gyűjtöttek 
ötletet a jövő évi kiállítás 
témájához, ami a Mediterrán 
hangulatok címet kapja 
majd.                                (km)

Gyülekezeti házat avattak 

Friderika is énekelt a gyülekezeti ház avatóján Fotó:szj

Unokák, nagyszülők 

Dobó Zoltán: Az idősek tudása nagy kincs        Fotó:szj

Pünkösdi 
találkozó
Szólt az énekszó a város-
rész művelődési házában 
rendezett pünkösdi dalos-
találkozón szombaton dé-
lután.

A Balatonfüredről, Monos-
torapátiból, Taliándörögdről 
és Tapolcáról érkezett dalos 
csoportokat Bakos György 
önkormányzati képviselő 
köszöntötte, köztük külön a 
házigazda Csobánc Népdal-
kört. Beszédében kiemelte  
fontos örökségünk, a népdal 
jelentőségét, melynek meg-
maradásáért, nemzedékről 
nemzedékre történő átadá-
sáért az éneklő együttesek 
sokat tettek és tesznek. Dobó 
Zoltán polgármester a nép-
dalról úgy vélekedett, hogy 
azt nem lehet elválasztani a 
magyar nép történetétől. 
Hangsúlyozta, hogy a nép-
dalok őrzése, és azok átörö-
kítése, továbbadása nemze-
tünk érdeke, bizonyos érte-
lemben jövőnk záloga is. 
A köszöntő beszédek után a 
dalos csoportok váltották 
egymást a színpadon, és a 
Batsányi Táncegyüttes ní-
vós produkciója által a ren-
dezvény elején megterem-
tett jó hangulat megmaradt, 
sőt,  az idő múltával egyre 
csak fokozódott.              (szj)

Gyülekezeti házat avatott 
Tapolcán a HIT Gyüleke-
zete. A felújított, korszerű 
létesítményt ünnepélyes 
külsőségek között vették 
használatba szombaton a 
gyülekezet tagjai és meg-
hívott vendégeik.

Mézes András úgy fogalma-
zott, hogy nagy ünnep szá-
mukra ez a nap, hiszen a 
gyülekezet több mint másfél 
évtizede van jelen a Halápi 
úti épületben (az egykori 
diszkó helyén), és mostanra 
érett be az összefogás és a ki-
tartó munka gyümölcse. A 
tapolcai lelkész-pásztor kü-
lön kiemelte, hogy az isten-
tisztelet mellett a karitatív 
tevékenység is helyet kap a 
szép, új épületben. A város 
nevében köszöntőt mondó 
Lévai József alpolgármester 
üdvözölte a megújult épüle-
tet, hiszen ezáltal Tapolca is 
épült, fejlődött. A hit fontos-

mére énekelt Friderika, 
majd Lugosi Dániel Ali káp-
ráztatta el hallgatóságát vir-
tuóz klarinétjátékával, illet-
ve Csík Benedek és zenekara 
szerzett remek perceket  
minden jelenlévőnek. A hi-
vatalos avatóbeszédet dr. 
Mészáros István Lászlótól, a 
Hit Gyülekezet ov. ügyveze-
tő igazgatójától, a Szent Pál 
Akadémia rektor-helyette-
sétől hallhatták az érdek-
lődők.                               (szj)

ságáról, szerepéről is szólt 
beszédében, amely szerinte 
nagyon sok többletet ad 
minden ember számára. 
Majd a gyülekezeti ház 
funkciója kapcsán kifejezett 
jókívánságaival együtt egy 
tapolcai emlékplakettet 
adott át Mézes Andrásnak. 
A rendezvény házigazdája 
Rónai Egon volt, aki a maga 
visszafogott, de kellemes 
stílusával remek hangulatot 
teremtett. A közönség örö-

A Tapolca és Környéke 
Nyugdíjasok Érdekvédel-
mi, Érdekképviseleti 
Egyesülete szombaton 
rendezte a hagyományos 
Nagyszülők és unokák 
napját a Tapolca-diszeli 
Artemis vadászházban.

A megjelent tagokat, hozzá-
tartozókat és minden vendé-
get Kismihók Hajnalka  az 
egyesület elnöke köszöntöt-
te, majd felkérte Dobó Zol-
tánt a rendezvény megnyi-
tására. A polgármester be-
szédében kiemelte, hogy az 
önkormányzat a nyugdíja-
sokkal való jó együttműkö-
désre törekszik, a szerveze-
tet lehetőségeik függvényé-
ben támogatják. 
- A mai családmodellben saj-
nos a gyerekek keveset van-
nak együtt a nagyszülőkkel, 
pedig valamikor ők igen je-

lentős részt vállaltak a gyer-
meknevelésből. Komoly tu-
dást, tapasztalatot adtak át az 
unokáknak, amelyre úgy 
gondolom, ma is nagy szük-
ség lenne. Ezért arra kérem 
önöket, hogy osszák meg tu-
dásukat az ifjabb generáció-
val, hiszen az önök szerzett 
tudása nagyon nagy érték. 
És amikor ilyen különleges 
alkalom kínálkozik erre, 
mint amit a mai találkozó 
nyújt, kérem éljenek a lehe-
tőséggel - fogalmazott Dobó 
Zoltán. A találkozón fellép-
tek tapolcai általános iskolás 
gyerekek, a tapolcai Őszi 
Napfény Nyugdíjas Klub 
tagjai, és énekelt a Csobánc 
Népdalkör. A gyerekeknek 
egész napos játékos program 
biztosította a szórakozás le-
hetőségét, míg a felnőttek 
kikapcsolódását a zene és a 
tánc segítette elő.            (szj)
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Hirdetés

Batsányi Jánosról és Gabrielláról
atsányi Jánoshoz az első Bversemet viszonylag ké-

sőn, már 28 esztendősen írtam, 
édesapám kérésére. Baumberg 
Gabriella egy, sohsem-volt, 
csupán képzelt költeményét 
próbáltam rekontsruálni – nem 
képzavar – valahogy úgy, 
ahogy Weöres Sándor alkotta 
meg a maga Psyché-füzérét. 
Annyi volt a különbség, hogy 
míg a csöngei mesternek a 
sohsem-élt poetrinát ki kellett 
találnia, addig Batsányinak va-
lóban létezett hús-vér felesége. 
S nem csupán szellemi-lelki 
társa volt a mi Jánosunknak. A 
vers elhangzott Tapolcán 1988 
májusában, s innentől Zalától 
Veszprémen és a fővároson át 
Csongrád megyéig több folyó-
iratban megjelent. Városunk-
ban az N. Horváth Erzsébet ál-
tal rendezett színdarabban és 
kisfilmben szavalta Jakab Szil-
via. Legutóbb pedig Szijártó 
János megzenésítésében Bö-
röczky Anna énekelte tapolcai 
színpadon. Aztán jöttek a többi 
versek, arról, hogy a költő Ba-

latonfürednél elbúcsúzott a 
szülőföldjétől, s arról, hogy 
szépen él a feleségével a szá-
műzetésben, no meg hogy visz-
szagondol a gyermekkori Ta-
polcára, amikor már szerelmét, 
Gabriellát elveszítette.
Ahogy teltek az évek, egyre 
többször jutott eszembe Bat-
sányi János és Baumberg Gab-
riella életútjának egy-egy stá-
ciója. Nem csupán Bécsben, 
Budapesten, de a költő diák-
korának színhelyein, itt a köze-
lünkben! – mindig különös ér-
zés fogott el.
A tapolcai múzeum diófája alatt 
látni véltem az ÁBC betűivel 
ismerkedő gyermeket, aki még 
nagyokat fürdik az Alsó-tóban, 
amelynek partján apja cserző-
műhelye, lejjebb pedig a szom-
széd mészárszéke állt. Szinte a 
történelem vérpatakjának a 
Gátba tartó áramlását és a friss 
karsztvíz általi mindig megtisz-
tuló csodáját alakítgatta lát-
ványból látomássá a képzele-
tem. Keszthelyen nemrégiben 
új helyre került Batsányi em-

léktáblája. Ama „három éves 
gimnázium falára”. Azt az is-
kolát még Festetics Pál ala-
pította, s a 16 esztendős Bat-
sányit ferencesek tanították. 
Cséby Géza egyik tanulmányá-
ban megörökítette, hogy hány-
szor, de hányszor láthatta 
Batsányi a szentmiséken a gó-
tikus templom íveit, s meny-

nyiszer hallhatta a keszthelyi 
harangszót? 
A Keszthely környéki temetők 
sok évszázados rétegei több 
kultúra sírjait őrzik. Elképzel-
tem, hogy az egyre érzéke-
nyebb és tudósabb Batsányinak 
az azokban fekve eltemetett, 
vagy éppen függélyesen nyug-
vó hősök – tán Osszián keleti 
rokonai, a modern Yeats is írt 
állva őrködő holtakról a föld-
ben – még nagyon sokszor meg 
fognak elevenedni olvasmány-
élményeiben, verseiben és 
versfordításaiban.
Veszprémben a kegyesrendi-
eknél folytatta tanulmányait. A 
Vár utcában sétálva, Csikász 
Imre szép Batsányi-reliefje 
alatt, nem lehetett nem gon-
dolnom arra, hogy költőnk bi-
zonnyal ismerte-szerette már 
Ányos Pál verseit, akinek posz-
tumusz könyvét majd kiadja, 
csak még előbb Sopronban lesz 
maturandus. Petőfire hasonlít 
ebben, hogy négy iskolaváros-
ban végezte tanulmányait, sőt, 
a piaristáknál új stúdiumokba is 

Batsányi János emlékét ápol-
ják Tapolcán, ebben kiemel-
kedő szerepet tölt be Német 
István Péter költő

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Május 12 - 18. 

csütörtök – Szerda

14. szombat 12:00  1000,-Ft
15 - 16. vasárnap - hétfő                                               

14:00                                        
ANGRY BIRDS – A film  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs film

Hossz: 97  perc 

12 - 13. csütörtök – péntek,  
16 - 17. kedd  – szerda  

14:00        -        1000,-Ft       
Évszakok  

Színes, szinkronizált francia-
német dokumentumfilm

Hossz: 94 perc 

12 - 13. csütörtök–péntek, 15 
– 18. vasárnap-szerda  16:00                   

1200,-Ft
14. szombat 14:00

ANGRY BIRDS - A film 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs film
Hossz: 97 perc 

12 - 18. csütörtök – szerda 
18:00                                     

1000,-Ft
Anyák napja  

Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték 

Hossz: 119 perc

12 - 18. csütörtök –  szerda                                           
20:15 1200,-Ft             

AMERIKA KAPITÁNY: 
Polgárháború 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció/kaland/sci-fi

Hossz: 146 perc.   

belekezd Pesten… De akkor és 
ott már érett költő, házitanító, 
színész, szerelmes, kire hivatali 
és más gyakorlati munka 
ugyanúgy bízható, mint a leg-
bravúrosabb technikával vég-
zendő vers-csinálás. Ügyéért 
börtönviselt lesz a magyar ha-
zafi, s a kufsteini fogságát kö-
vetően megélhetése és házas-
sága Bécshez valamint a felső-
ausztriai Linzhez fogják kötni 
haláláig. 
Fodor András kötetnyi költe-
ményt írt legkedvesebb festő-
művészéről, a badacsonyi Egry 
Józsefről. Ő adta a példát ne-
kem, hogy magam pedig szü-
lővárosomban Batsányi János 
sorsára és életművére figyelve 
időről-időre mint a legnagyobb 
Tapolcaira verssel is emlékez-
zek.
               Németh István Péter

Országos verseny előtt

Hónapokkal ezelőtt a SPÁR  
tapolcai üzletében vásároltam 5 
db-os csomagolásban hálós 
nagyfejű – nem kínai -  génke-
zelt, Magyarországon termesz-
tett fokhagymát,amiből mára a 
megmaradt 3 db-ból 2 db telje-
sen tönkrement, kiszáradt,1 db 
puha,felhasználhatatlan álla-
potba került. A SPÁR Bicskei 
Központját, ahol csomagolták 
az árut hívtam fel telefonon,- 
elvi, közösségi kérdésként ke-
zelve a „fokhagyma”ügyet, 
mint Magyar Terméket, más-
részt, mint a nem alacsony árát, 
továbbá az esetenkénti felhasz-
nálási szükségletet, - kérve kár-
térítésemet.
A SPÁR Központ illetékese 
először a blokkról beszélt, hogy 
azzal vigyem vissza az üzletbe. 
Nincs meg, - de a fokhagyma 
címkéjéről minden azonosítási 
adatát felolvastam a telefonba.
Végül megadták a SPÁR tapol-
cai üzletvezető mobil telefon-
ját, aki hívásomat követően 5 
másodpercen belül vissza-
hívott. Megbeszéltük, egyetért-
ve rövidre zártuk,az elsősorban 
elvi kérdésként kezelendő  
génkezelt fokhagyma ügyet. 
Másnap kártérítettek. 
Az üzletvezető asszonyban egy 
igazi kereskedőt, példaértékű 
jó vezetőt ismertem meg. 
Köszönöm, köszönjük!           

       Belényesi Csaba , Tapolca                                

GABRIELLA LINZI EPI-
TAPHIUMA  (A.   D. 1839.)
 
Szeretteink mind be messzi.
Rokon, se barát. Kívüled nem
Maradott itt senkim, senki.
Végső hazám melléd süp-
pedjen.

TV

Lilla, Gelencsér Sára, Takács 
Eszter. Felkészítő: Szabóné Ta-
kács Mária védőnő.
Középiskolai kategóriában a 
Széchenyi István Szakképző 
Iskola diákjai: Vecsei Violetta, 
Lendvai Szintia Jázmin, Lend-
vai Tamás. Felkészítő: Maurer 
Tamásné védőnő
      Szabóné Takács Mária

A 2016-ban megrendezésre ke-
rülő felmenő rendszerű Orszá-
gos Csecsemőgondozási verse-
nyen Kaposváron ismét tapol-
cai csapatok képviselik Veszp-
rém megyét.
Általános iskolai kategóriában 
a Batsányi János Tagintézmény 
csapata nyerte meg a megyei 
versenyt. Csapattagok: Keller 

Fogyasztói 
köszönet

A felső ké-
pen a közép-
iskolai csa-
pat, lent az 
általános is-
kolások



Taroltak a kosarasok
SIKER  A TVSE két csapata játszotta a Veszprém megyei döntőt
A Magyar Kosárlabda 
Szövetség „Dobd a ko-
sárba!” sportágfejlesztési 
programjának keretein 
belül a 2015/16-os tan-
évben tíz Veszprém me-
gyei általános iskola ver-
senyzett az U12-es kor-
csoportban.

A csoportmérkőzések ered-
ménye alapján a Tapolca 
VSE Kosárlabda Szakosz-
tály két kosársulija (Révfü-
löpi Általános Iskola, Ta-
polcai Általános Iskola) is 
bejutott a négyes döntőbe. A 
keresztbejátszás eredménye: 
Tapolcai Általános Iskola - 
Cholnoky Jenő Általános 
Iskola (Veszprém) 62:17.  
Révfülöpi Általános Iskola – 
Pilinszky János Általános 
Iskola (Balatonkenese) 
65:11. A döntőben így a 
TVSE két kosársulija mér-
kőzhetett meg egymással. A 
Tapolcai Általános Iskola 
csapata jól kezdett és a fél-
idei büntető párbajban, va-
lamint a harmadik negyed-
ben is folyamatosan tudta 
növelni előnyét. A Révfülöpi 
Általános Iskola tanulói 

Kézilabdázó fiatalok
Az országos kézilabda 
gyermekbajnokság, U14 -
es korosztály, Tóth László 
régiójának csapatai mér-
kőztek egymással a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban a hétvégén.

Tapolca örömmel adott ott-
hont a rendezvénynek, hi-
szen a városban négy kor-
csoportban, közel nyolcvan 
helyi gyermek kézilabdázik 
az MKB Veszprém MVM 
csapatának keretén belül. A 
szezonvégi tornára a Dunán-
túlról, Győr-Moson-Sopron, 
Vas és Veszprém megyéből 
érkeztek fiatalok, összesen 
hat csapat. Az utánpótlásne-
velés célja, hogy minél több 
gyermekkel megismertes-
sék a sportágat, ezért a torná-
ra, együttesenként legalább 
tizennégy játékost kell ne-
vezni, akik közül mindenki-
nek játéklehetőséget kell 
biztosítani. A kétszer húsz 
perces meccseken  minden-
ki kipróbálhatja magát. Ta-

n VÍVÁS  - Kétszer is 
a dobogó tetejére állha-
tott az Sz-L Bau Balaton 
Vívóklub tapolcai juni-
or versenyzője Siklósi 
Gergely a hétvégén a 
budapesti országos fel-
nőtt dupla válogatón, 
Rédli András ezüstér-
met és hatodik helye-
zést szerzett. Az első na-
pon a döntőben szoros, 
ám magabiztos ver-
senyzéssel a korosz-
tályos csapattársát Bá-
nyai Zsombort győzte le 
Gergő, majd a második 
napon házi döntőt vívott 
a két „balatonos” tehet-
ség, ahol egy taktikus 
asszóban, szoros végjá-
tékkal ismét megszerez-
te az aranyérmet.      (hg)

n MEGYEI FOCI - 
Sajnos az előző fordu-
lóban elszenvedett 
nagyarányú vereséget 
nem sikerült kiheverni a 
TIAC labdarúgóinak, 
hiszen a hétvégén, a má-
sodik helyen álló Úrkút 
otthonába látogattak, 
ahol 5:1-re kikaptak. Az 
U19 csapat is vereséget 
szenvedett, 3:2 arány-
ban.                           (hg)

polcán évtizedek óta nagy 
hagyománya van, mindkét 
nemnél a kézilabdának, 
ezért a Magyar Kézilabda 
Szövetség kifejezetten örül 
annak, hogy a helyi fiú után-
pótlást a szép nemzetközi si-
kereket elért veszprémi csa-
pat felkarolta. A négy ko-
rosztályos csapat közül az 
U12-esek eredményeik 
alapján akár még a dobogóra 
is odaérhetnek. Az elkezdett 
munka sikerét mutatja, hogy 
a gyerekek csinálják, űzik, 

Erősítene a női csapat
A tavalyi ezüstérmes 
TVSE női labdarúgó csa-
pat részére nem úgy ala-
kult az idei bajnokság, 
ahogy szerették volna. 
Sérülések, létszámhiány 
nehezítette a mérkőzése-
ken való jó szereplést.

A hétvégén szombaton és 
vasárnap is pályára lépő lá-
nyok először döntetlent ér-
tek el Csetény együttesével 
szemben, az eredmény 1:1 
félidőt követően 2:2 lett, ki- 
ki mérkőzésen sikerült pon-
tot szerezni, majd helyen-
ként durva találkozón győ-
zedelmeskedtek Nyárád csa-
pata felett 3:1 arányban. 
Mindkét meccsen Gyarmati 
Renáta és Filep Kata Laura 

talált be az ellenfél kapujá-
ba, míg az elsőn egyet-egyet 
lőttek, a másodikon Renáta 
duplázott. A tíz csapatos baj-
nokságból még három mér-
kőzés van hátra a tapolcai 
női focisták jelenleg a he-
tedik helyen állnak. Eddigi 
mérlegük: négy győzelem, 
három döntetlen és hét ve-
reség. Fellenbeck Mihály a 
helyiek edzője elmondta, 
hogy folyamatos létszám-
problémával küzd a csapat. 
Tizenkettő, tizenhárom em-
berre számíthat, azonban ah-
hoz, hogy problémamentes 
legyen a szereplésük lega-
lább tizenhét focistára lenne 
szükségük. A tréningeket a 
Városi Sporttelepen tartják 
csütörtökönként.      (hg)

Révfülöpi Általános Iskola 
29:31. A Tapolcai Általános 
Iskola pontszerzői: Kulcsár 
Márton hat, Bajner Benedek 
öt, Papp Botond négy, Ma-
gáriusz Gergő és Renner 
Kinga három, Schauer Dori-
án, Nagy Liliána és Marton 
Dávid kettő, Lukács Mira-
bella és Vajda Nóra egy. A 
csapatok eredményes felké-
szülését Molnár Lajos és 
Kovács Kristóf edzők irá-
nyították. A megyei négyes 
döntő végeredménye: első 
helyezett a Révfülöpi Álta-
lános Iskola lett, második 
helyen végzett a Tapolcai 
Általános Iskola csapata, 
harmadik a balatonkenesei 
Pilinszky János Általános 
Iskola, negyedik a Cholnoki 
Jenő Általános Iskola 
Veszprémből. 
Az eredményhirdetéskor 
All-Star (legértékesebb játé-
kosok) ötöst is hirdettek, 
ahova a megye kosárlabdás 
szakemberei a TVSE kosár-
labda szakosztályából há-
rom játékost, Czakó Lucát, 
Muzsi Ferencet, valamint 
Kulcsár Mártont is bevá-
lasztották.                      (hg)

ügyes, egyéni- és összjáté-
kukkal többször is helyzetbe 
kerültek, de a dobások egy 
része ami a zárkózást jelen-
tette volna, kimaradtak. A 
negyedik negyedben azon-
ban a Révfülöp rákapcsolt, 

Czakó Luca pontjai és be-
dobott büntetői révén előbb 
egyenlített, majd az izgal-
mas végjátékban két pontos 
előnyt kiharcolva a végső 
győzelmet is megszerezte. 
Tapolcai Általános Iskola – 

élvezik a sportágat, és szur-
kolóként, nézőként szüleik 
is kilátogatnak a mérkőzé-
sekre. Megyénkre jellemző, 
hogy az utánpótlás mérkőzé-
seken élcsapatok játékos-
megfigyelői nézik a fiatalok 
játékát, testtömegét, magas-
ságát, hogy a jövőben a leg-
megfelelőbb edzéstervvel 
képezhessék őket tovább - 
mondta el lapunknak Tari Ti-
bor, a Veszprém megyei Ké-
zilabda Szövetség verseny-
bizottságának elnöke.     (hg)

Rövid hírek
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Beérett a kemény munka gyümölcse, kettős TVSE si-
ker a megyei megmérettetésen      Fotó: Helyszíni felvétel

A gyerekeknél a sportág megszerettetése a cél Fotó: hg.

Kemény összecsapáson győztek a tapolcaiak    Fotó: hg.

www.tapolcaiujsag.hu 



Meglesték a bolygót
MERKÚR   A csillagászok nem hagyták ki a különleges élményt
Az Úrkúti Csillagász Klub 
és a Dobó Lakótelep Csa-
ládjaiért Egyesület közös 
szervezésében, a Merkúr 
bolygót bárki saját sze-
mével is láthatta, hétfő 
délután.

Az apropó: az év leginkább 
várt csillagászati eseménye 
a május 9-én, hétfőn zajló 
Merkúr-átvonulás. Érdemes 
volt megnézni, legközelebb 
2019-ig kell várni rá. Az 
amatőr csillagász lapunknak 
elmondta, hogy ezt az idő-
szakot nem szabad kihagyni, 
hiszen ritka eseményről van 
szó. A jelenséget szabad 
szemmel nem lehet megfi-
gyelni, de biztonságos nap-
szűrővel ellátott, legalább 
10x-es nagyítású távcsővel 
igen. A látványosság kora 
délután kezdődött, és nap-
nyugtakor még tartott, azaz 
közel hat órán át volt meg-
figyelhető a Merkúr korong-
ja a Nap előtt. A csillagászati 
távcsövet a Dobó Lakótelep 
Családjaiért Egyesület kö-
zösségi épülete mellett állí-

totta fel Surányi Zoltán, aki 
szívesen válaszolt a jelen-
séggel, a csillagászattal kap-
csolatos kérdésekre. Legu-
tóbb 2003. május 7-én 
fordult elő Merkúr-átvonu-
lás. A 2004-es és 2012-es 

Vénusz-átvonulás sokaknak 
meghatározó élmény volt.  
Az idei után 2019-ben lesz 
még egy délutáni Merkúr-át-
vonulás, majd a következőre 
2032-ig kell várni. Az idei 
átvonulás során a Merkúr 

útja a Nap előtt 7 és fél órán 
át tartott a belépéstől  a ki-
lépésig, de Magyarország-
ról az utolsó fél órát és a ki-
lépést nem lehetett megfi-
gyelni. Az élmény azonban 
így is feledhetetlen volt.   (tl) 

SZEM - PONT
A város központi buszpályaudvarán megállt az idő. Pon-
tosabban immár visszafelé folyik, hiszen a hajdan szépen 
elhengerelt aszfalt lassú bomlásnak indult, és kátyúk ke-
letkeztek. A kátyúk pedig lassan mélyülnek, hiszen ez a 
kátyúk evolúciója, egyre nagyobbak és mélyebbek lesz-
nek. A közönséges utcai kátyúkat időnként ki szokták ja-
vítani, hiszen tönkreteszi a gépjárművek futóműveit és 
nem mellékesen balesetveszélyes a járművezetőkre, ke-
rékpárosokra, vagy a gyalogosokra nézve. Vannak 
azonban olyan kátyúk amelyeket csak igen-igen ritkán, 
és valószínűleg nem is jó minőségben javítanak ki. Ilyen 
a buszmegállót megkerülő út kettő-három termetes és 
mély aszfaltgödre is. Jön a busz, belezökken, az utasok is 
érzik, az állóhelyek népe meginog, görcsösen izommun-
kázik a kapaszkodó rúdon. – És így megy ez napról-nap-
ra, hónapról-hónapra, évről-évre- panaszkodik egy 
rendszeresen ingázó utas és felteszi a jogos kérdést. 

Rédei Zsolt és Nagy Mónika 
2016. április 22-én kötöttek 
házasságot.
Varga Balázs és Kustos 
Mária 2016. április 30-án 
kötöttek házasságot.

n AZ „ISKOLA RENDŐR” 
program részeként a Tapol-
cai Rendőrkapitányság isko-
larendőrei megkezdték a 
gyermekek nyári szünidőt 
megelőző oktatását. A tanév 
végi előadások és progra-
mok a szokásos bűn- és ba-
leset –megelőzési tartalmak 
mellett kiegészülnek a spe-
ciálisan a nyári szünidő ve-
szélyeire figyelmeztető ve-
szélyhelyzetekre. Első állo-
másként a monostorapáti 
Művészetek Völgye Általá-
nos Iskola felső tagozatos 
diákjai hallgathatták meg 
április végén Molnár Tibor 
c.r. főtörzszászlós, körzeti 
megbízott és iskolarendőr, 
valamint Németh István pol-
gárőr előadásában a legfon-
tosabb intelmeket - tájékoz-
tatta lapunkat Juhász Kinga 
megelőzési főelőadó.     (szj) 

n VÁDEMELÉSI javas-
lattal zártak le a napokban 
tapolcai rendőrök egy zak-
latás miatt elrendelt nyomo-
zást. A 35 éves S. Zoltán ta-
polcai lakos 2015. október 
4-én telefonon szidalmazta 
és megfenyegette egyik volt 
alkalmazottját, mert nem kí-
vánt többet a szőlőjében 
idénymunkát vállalni. Az S. 
Zoltán ellen zaklatás vétség 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított nyo-
mozást a Tapolcai Rendőr-
kapitányság  befejezte, és a 
keletkezett iratokat vádeme-
lés kezdeményezésével 
küldte meg az illetékes 
ügyészségnek.                (szj)

n POLGÁRŐRÖK és 
körzeti megbízottak érte-
kezlete zajlott április 21-én a  
Tapolcai Rendőrkapitánysá-
gon. Az értekezleten egyez-
tették a tavaszi, nyári szezon 
rendőri és polgárőri felada-
tait, akcióit, a rendezvény-
biztosításokat és az aktuális 
megelőzési tevékenységet 
is. Ez utóbbi kapcsán főleg 
az idősek sérelmére elköve-
tett jogsértésekről, az időse-
ket érintő sajátos közleke-
désbiztonsági tanácsokról 
esett szó.                          (szj) 

„Kijavítani senkinek sem jut 
eszébe? Ez egy akkora munka, 
költség, hogy az illetékesek szá-
mára kezelhetetlen problémát je-
lent?” Azért ezt mi sem gondoljuk! 
Sokkal inkább azt hisszük, hogy 
valójában  az ügyért felelős, vagy 
tenni tudó illetékesek a legkevésbé 
érzékelik a buszozók, a gyalogosok 
problémáit. Ők autóval közleked-
nek, így a buszpályaudvar nyilván-
valóan kiesik a látóterükből. Vagy 
mégsem? Hamarosan kiderül…       
        (Kép és szöveg: Töreky László)
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Surányi Zoltán gondosan beállított távcsövén keresztül jól látszott naprendsze-
rünk legbelső és  legkisebb bolygója                                                     Fotó: Töreky László

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20- 50/db
Burgonya: 200 Ft/kg
Sárgarépa: 180-300 Ft/kg
Zeller: 280-400 Ft/kg
Vöröshagyma: 220 Ft/kg
Paprika: 500-900 Ft/kg
Paradicsom: 600 Ft/kg
Póréhagyma: 250 Ft/kg
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
F.káposzta: 200-300 Ft/kg
Vöröskáposzta: 390 Ft/kg
Karfiol: 600 Ft/kg
Cukorborsó: 700 Ft/kg
Retek: 100 Ft/kg
Alma: 300 Ft/kg
Saláta: 70-170 Ft/kg
Gomba: 800 Ft/kg
Dió: 2200-2500 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Narancs: 350-400 Ft/kg
Alma: 300 Ft/kg
Banán: 480-500 Ft/kg
Méz: 1600-2500 Ft/kg

Heti SÜTI

Eper tiramisu

Hozzávalók: 4 tojás sárgája, 12 
dkg cukor, 500 g mascarpone,  250 
ml cukrozott habtejszín, 100 g ba-
bapiskóta, 500 g eper.
Elkészítés: Egy pár epret felkoc-
kázunk, majd cukor és egy pici víz 
hozzáadásával szirupot főzünk be-
lőle. Miután elkészült kihűtjük. A 
tojások sárgáját 12 dkg cukorral, 
turmixgéppel habosra keverjük, 
majd beletesszük a mascarponét és 
kis adagokban tovább keverjük. 
Egy másik edényben felverjük a 
habtejszínt, ha nem cukrozott, ak-
kor adunk hozzá egy kis porcukort, 
majd belekeverjük a mascarpone-s 
krémbe. Pár szem epret megha-
gyunk díszítésnek, a többit kis koc-
kára vágva belekeverjük a kész 
krémbe. Egy üvegtál aljára teszünk 
egy kis krémet, majd az előzőleg 
elkészített epres szirupba mártjuk a 
babapiskótákat és a krémre helyez-
zük. Nem kell eláztatni a piskótát, 
éppen hogy csak belemártjuk. Er-
re egy újabb réteg krém kerül, majd 
újból a babapiskóta. A tetejét be-
fedjük a maradék krémmel és eper-
rel díszítjük. Hűtőbe tesszük 3-4 
órára.
            Németh Tiborné, Tapolca 

Rendőrségi hírek

A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2016. 
május 27-én jelenik 
meg. Addig is keresse-
nek minket, olvassák 
friss híreinket online új-
ságunkban!

www.tapolcaiujsag.hu 
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