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Együtt búcsúztak a város 
végzős középiskolásai

Elballagtak

Április 30-án 9 órá-
tól hagyományosan 
Tapolca mindhárom 
középiskolájának vég-
zősei közös városi bal-
lagási ünnepségen is 
elbúcsúztak intézmé-
nyüktől. A Fő téren zaj-

ló eseményen a szülők, 
rokonok és pedagó-
gusok mellett, a város 
képviselő-testületének 
tagjai, az önkormány-
zat vezető tisztségvise-
lői és a térség ország-
gyűlési képviselője, 
dr. Navracsics Tibor is 
részt vett. A komoly ta-
nulmányi megmérette-
tés előtt álló fiatalokat 
Dobó Zoltán polgár-
mester köszöntötte és 
látta el szellemi útrava-
lóval a város nevében.
                           /Töreky L./

Elkezdődhet a Szigliget-
Tapolca kerékpárút kiépí-
tése. A napokban a szak-
hatóságok, a nemzeti park 
és a nyomvonallal érintett 
négy település képviselő-
inek jelenlétében átadták 
a munkaterületet a köz-
beszerzés nyertesének. A 
projekt a tervek szerint 
legkésőbb december 30-án 
ér véget, az út kiépítése 710 
millió forintba kerül majd.

Tapolca, Szigliget, Hegyma-
gas és Raposka még 2016-
ban nyerték el a megvaló-
sításra igényelt 410 millió 
forintnyi TOP-os forrást, 
ám amint az gyorsan kide-

rült, a pályázat beadásától az 
elnyerésig eltelt időszakban 
lezajlott építőipari áremel-
kedések, különösen az út-
építések költségeinek emel-

kedése miatt, a pénzből nem 
megvalósítható az eredeti 
terv... Cikkünk a 7. oldalon  
A 9 kilométernyi... címmel... 
folytatódik...

Év végére elkészül a Szigliget - Tapolca kerékpárút

Szép környezetben kerékpározhatunk majd Fotó: Mayer



Méltányolható és ész-
szerű lakossági és céges 
kéréseknek eleget téve 
23 ponton tervezi mó-
dosítani a város önkor-
mányzata Tapolca tele-
pülésrendezési tervét. 
A módosítások pontos 
részleteit Gyarmati Ta-
más főépítész és kollégái 
ismertették Tapolca ön-
kormányzati képviselői 
és a helyi sajtó jelenlété-
ben a polgármesteri hi-
vatalban a minap.

Gyarmati Tamás lapunk-
nak elmondta, lakossági 

kérésre történtek hiba-
javítások, kérések, de 
számos tapolcai cég is 
kérelmezett módosításo-
kat, hogy többek között 
engedélyekhez, bővítési-,  
és pályázati lehetőségek-
hez hozzájuthasson. – A 
véleményezési szakaszt 
igyekszünk most lezárni, 
hiszen ez az összejövetel 
arról szól, hogy a képvise-
lők ismerjék meg a válto-
zásokat és azok hátterét, 
hogy a képviselő-testüle-
ti ülésen már a részletek 
ismeretében dönthesse-
nek- mondta a főépítész.  

Megtudtuk, később  a 
változásokról szóló teljes 
anyagot az állami főépí-

tésznek küldik meg, hogy 
30 napon belül vélemé-
nyezze azt. A záró szak-
mai véleményt követően 
dönthet majd a tapolcai 
képviselő-testület a sza-
bályozási terv változásai-
nak elfogadásáról. /tl/
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Április 29-én tartotta leg-
utóbbi nyilvános ülését 
Tapolca Város Képviselő-
testülete, ahol 16 napiren-
di pontot tárgyalt meg a 
testület. Az előterjesztések 
többségét egyhangúlag 
támogatták a képviselők, 
viszont némi vitát követő-
en elutasították a sport- és 
ifjúsági kapcsolatokért fe-
lelős tanácsnok 2021-es be-
számolóját. 

Egyhangúlag támogatta a 
testület a város település-
rendezési eszközeinek rész-
leges módosítását, továbbá 
szintén a településrendezés 
kérdésében a lakossági és 
céges kérelmek alapján tör-
ténő egyeztetési szakasz le-
zárását. A módosítás egyik 
fontos eleme,  a hamarosan 
megépülő naperőmű számá-
ra biztosít majd plusz beépí-
tési százalékot az EON-nak, 
a szolgáltató jelzett igénye 
alapján. Mindkét napiren-
di pont hátterét és részleteit 
Gyarmati Tamás főépítész 
ismertette a szavazást meg-
előzően. A polgármester és 
az alpolgármesterek fonto-
sabb tárgyalásairól, valamint 
a lejárt határidejű szerződé-
sek végrehajtásról szóló elő-
terjesztés apropóján számos 
kérdést kapott Dobó Zoltán 
polgármester, többek kö-
zött a diszeli ravatalozó, a 
Dániából Tapolcára érkező 
új fogorvos, egy közel 30 
milliós könyvtári pályázat 
és egyéb más, folyamatban 
lévő ügyekben. A testület 
a megbeszélést követően 
egyhangúlag elfogadta az 
előterjesztésben szereplő 
beszámolókat. A 2022-es 
városi költségvetés néhány 
törvényességi szempontját 
visszaállító javaslatot is el-
lenvetés nélkül megszavaz-
ták a képviselők. Eszerint 
minden esetben magasabb 

illetmény kiegészítés (30 
százalék) jár a felsőfokú vég-
zettségű köztisztviselőknek, 
mint a középfokú végzett-
séggel rendelkezőknek (20 
százalék) , illetve a város 
önkormányzati képviselői-
nek tiszteletdíja esetében, a 
kizárólag  bizottsági tag és az 
bizottsági tagsággal is ren-
delkező képviselők illetmé-
nyében nem lehet különb-
ség. Egyhangú támogatással 
döntés született négy ön-
kormányzati ingatlan forga-
lomképessé átminősítéséről 
is a Cellcomp Kft. kérésére, 
a cég telephelybővítési igé-
nye érdekében. Támogatták 
a képviselők a Kertvárosi 
Óvoda alapító okiratának 
módosítását is, amelyet a 
Szivárvány tagintézmény 
egyházi fenntartásba adá-
sa indokolt. Két diszeli in-
gatlan telekként történő 
használatba vételéről, majd 
később alapítványok támo-
gatásáról (Korszerű Oktatá-
sért Alapítvány, Medicopter 
Alapítvány, Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat Ala-
pítvány), valamint Szentes 
Város Önkormányzatának 
támogatásáról ( a város le-
égett sportcsarnokának új-
jáépítését jelképes 100 ezer 
forinttal támogatva) is egy-
hangú igennel döntöttek 
a tapolcai önkormányzati 
képviselők. Igent kapott az 
önkormányzati intézmények 
2022. évi karbantartásáról, 
felújításáról szóló tervezet 
is, amelyben részletesen 
kifejtik, hogy melyik vá-
rosi intézményben milyen 
karbantartó munkálatok 
várhatók idén, összesen 
mintegy 10 millió forint ösz-
szegben. Megszavazta a tes-
tület az EUCF – European 
City Facility – Városokkal a 
városokért konzorcionális 
projektről, valamint a kon-
cepciók jóváhagyásáról szó-

ló javaslatot. Balatonfüred, 
Pápa, Várpalota városok 
konzorciumához csatlakozó 
Tapolca, ezzel a döntéssel 
jóváhagyta a „Fenntartha-
tó Energetikai Fejlesztések 
Tapolcán” beruházási kon-
cepciót, amelyet részleteiben 
Parapatics Tamás ismerte-
tett. Dobó Zoltán a napiren-
di ponthoz hozzáfűzte, hogy 
az orosz-ukrán háború vár-
ható pénzügyi-, gazdasági-, 
társadalmi következményei 
is indokolják az energetikai 
költségcsökkentés irányába 
történő lépéseket. A közel-
múltban arról tájékoztatta 
Tapolca várost a Veszpré-
mi Szakképzési Centrum, 
hogy a fenntartásukban álló 
Gönczy Pál Szakképző In-
tézményegységet 2022. júli-
us 1. napjával megszüntetik. 
Az önkormányzati képvise-
lők a fenntartói indokokat 
megalapozottnak találták 
és döntöttek az érintett in-
gatlanok önkormányzati 
tulajdonba történő vissza-
vételéről. Egyhangúlag jó-
váhagyta a testület a Wass 
Albert Könyvtár és Múzeum 
jogszabályi előírásoknak ele-
get tevő 2021-es beszámoló-
ját és 2022-es munkatervét, 
amelyet dr. Décsey Sándor 
igazgató, önkormányzati 
képviselő fejtett ki részlete-
iben, megmutatva a város 
ezen intézményének javu-

ló eredményeit. A testületi 
ülés két utolsó napirendi 
pontja a „Beszámoló a köz-
biztonságért, katasztrófa el-
hárításért és helyi védelmi 
feladatokért, illetve a sport- 
és ifjúsági kapcsolatokért 
felelős tanácsnokok 2021. 
évi munkájáról”, valamint 
a „2021. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi tevé-
kenység átfogó értékelése” 
volt. A helyi közbiztonságot 
érintő tanácsnoki beszámo-
lóval kapcsolatban felmerült 
polgármesteri kérdésekre 
Tölgyes Zsolt válaszolt, a 
tapolcai sport- és ifjúsá-
gi kapcsolatok témájában 
Takács Gábor tanácsnokot 
hallgatták meg a képviselők. 
Az előbbit Horváthné So-
mogyi Ildikó tartózkodása 
mellett elfogadta a testület, 
az utóbbit hiányosnak ítélte 
meg, így vitákat követően, 
Tóth Bálint, Takács Gábor és 
dr. Décsey Sándor igen sza-
vazatával, Bognár Róbert és 
Somogyi Ildikó tartózkodá-
sával, továbbá Dobó Zoltán, 
Pass Sándor, Buzás Gyula és 
Tölgyes Zsolt nem szavazatá-
val elutasította a testület. Az 
interneten közvetített ülés 
teljes videó felvétele a Tapol-
cai Média facebook oldalon 
újranézhető, az előterjeszté-
sek teljes terjedelmükben a 
tapolca.hu honlapon olvas-
hatók. /Töreky László/      

15 megszavazott, egy elutasított előterjesztés

Döntés született több ingatlan átminősítéséről is Fotó: mr

A településrendezés tervezett változásai

Gyarmati Tamás
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Zenei áhítat húsvéti- és Mária-énekekkel a bencés fiúkórustól
A Collegium Musicum 
Jaurinense, a győri Czu-
czor Gergely Bencés Gim-
názium nagy múltú fiú-
kórusa a Tapolcai Római 
Katolikus Plébánia és a 
Boldog Özséb Alapítvány 
szervezésében érkezett Ta-
polcára, hogy jótékonysági 
templomi koncertjükkel az 

egyházi zene és kórusének-
lés legszebb középkori, 
reneszánsz hagyományait 
mutassa be a zenekedve-
lő közönségnek. A kiváló 
énekkar jelenlegi vezetője 
egy tapolcai fiatalember, 
Bruckner Máté. A vallási és 
zenei szempontból is kü-
lönleges és nívós jótékony-

sági hangverseny megtöl-
tötte a templom padsorait 
pénteken. Bruckner Máté 
12 éves koráig Tapolcán élt, 
itt volt elsőáldozó. Később 
a győri bencés gimnázium-
ban tanult tovább és abban 
a fiúkórusban énekelt, amit 
jelenleg Kelemen Áron OSB 
atyával együtt vezet. Meg-
tudtuk, az egyházi  gimná-
zium elvégzését követően 
zenei irányba lépett, Hol-
landiában, Hágában folyta-
tott tanulmányokat. Máté 
a Tapolcai Média érdeklő-
désére, majd a koncert fel-
vezetéseként is elmondta, 
hogy a bencés fiúkórus leg-
inkább abban különleges, 
hogy élő hagyományt ápol, 
nem koncertezik, hanem 
liturgián lát el szolgálatot. 
– Azt az igazi egyházi él-
ményt, szent zenét szeret-
nénk átadni a hallgatóknak 
Tapolcán is, amit a bencé-
seknél is hallhatnának egy 
misén- árulta el a kórus-
vezető, aki nagy megtisz-
teltetésként élte meg szü-
lővárosának  meghívását. 
A Collegium Musicum 
Jaurinense kórus műsorát 
Csonka Nándor atya aján-
lotta a megjelent hívők, 

zenekedvelők figyelmébe. 
– A kórus fiatalos lelke-
sedésével elhozza nekünk 
a tavasszal nyíló életet, a 
feltámadás örömét, az ün-
nepet, amelyet húsvétkor 
ünnepelhettünk- fogalma-
zott. Fekete Gábor kántor, 
a Boldog Özséb Alapítvány 
nevében köszöntötte a je-
lenlévőket, a felcsendülő 
többszólamú több száz 
éves énekekkel, a húsvéti 
öröm kiáradását kívánva a 
hallgatóságnak. ( A jezsu-
ita rend gimnáziumában 
szinte a megalakulástól 

működött kórus. 1802-ben 
már a bencés rend irányí-
tása alatt folytatja a gimná-
zium és vele együtt a kórus 
is a működést, bár ez idő 
tájt csak évi egy-két alka-
lommal énekeltek. A XX. 
században ismét megélén-
kült a zenei élet. 2002-ben 
pedig Kelemen Áron OSB 
szervezte újjá az együt-
test Collegium Musicum 
Jaurinense néven. Az atya 
egy korábbi tehetséges kó-
ristának, Bruckner Máté-
nak adta tovább a kórusve-
zetői stafétát.) /Töreky L./

Csodálatos és lélekemelő előadással örvendeztette 
meg a tapolcai hallgatóságot a bencés kórus         Fotó: tl                                                                            

Molnár Ferenc, Olympia 
című klasszikus darabjával 
a napokban a zalahalápi kö-
zösségi ház színpadán de-
bütál a kimondottan térségi 
színházi terveket dédelgető  
N. Horváth Erzsébet vezette 
Batsányi Színjátszó Kör. A 
rendező kitűnő szórakozást 
ígér a közönségnek, Zala-
haláp mellett, Tapolcán, 
Sümegen  és a gyulekeszi 
Csigó Malomban   is. 

– Úgy gondoltam, hogy jöj-
jön egy klasszikus, ami már 
bizonyított és meghódította a 
világ színpadait. Az Olympia 
ilyen, témája időtlen, szóra-
koztató, a párválasztásról, a 
szenvedélyről mesél, arról, 
hogy az igaz szerelemért 
minden körülmények között 
meg kell küzdeni- mondta 
el a Tapolcai Média érdek-
lődésére N. Horváth Er-
zsébet. Hozzátette, úttörő 
feladatba vágtak a Batsányi 

Színjátszók. – Az elmúlt idő-
szakban a csapat összeková-
csolásában a “lakáspróbák” 
jelentették a felkészülést és 
a közösségépítő tréningeket, 
amelyeket aztán Bedő Lajos 
zalahalápi polgármester fel-
ajánlásának köszönhetően, 
a halápi kultúrház színpada 
váltott fel. Hálánk és köszö-
netünk jeléül, május 9-én,18 
órakor Zalahalápon visz-
szük színpadra elsőként és 
természetesen ingyenesen 
a Molnár Ferenc darabot. 
Azonban ez az együttműkö-
dés reményeink szerint egy 
nagyobb vállalás első lépé-
se, hiszen a szereplőgárda 
összetétele és az előadások 
helyszíneinek tekintetében 
is már térségi  a tájolásunk. 
Május 14-én a Tamási Áron 
Művelődési Központba visz-
szük el az Olympiát, június 
11-én pedig Sümegre, a hang 
és fénytechnikájában hama-
rosan megújuló Kisfaludy 
Sándor Művelődési Házba. 
A díszelőadásunk Lesen-
ceistvándon lesz június 17-
én,  25-én pedig  csodálatos, 
autentikus környezetben, a 
gyulakeszi Csigó Malomban 
adjuk elő Molnár Ferenc 
művét, amiért Bartunek Ka-
talin  tulajdonosnak jár a kö-
szönet. /Töreky L./

Feledhetetlen Olympiát igérnek
Mintegy 300 millió forint-
ból, összességében 32 ta-
polcai helyszínen újulnak 
meg valamilyen formában 
az utcák, a parkolók és a 
járdák az elkövetkező hó-
napokban, de elkezdődött 
és hamarosan elkészül-
het a rendezvénycsarnok 
beázó tetőszigetelésének 
felújítása is – hangzott el 
egyebek mellett Dobó Zol-
tán polgármester és Pus-
kás Ákos alpolgármester 
közös sajtótájékoztatóján 
a közelmúltban a városhá-
zán.

Dobó Zoltán az aszfalto-
zással érintett helyszínek 
mindegyikét konkrétan 
megnevezte, a munkálatok 
helyszíneinek sorrendiségét 
és pontos idejét azonban 
nem, azokat ugyanis számos 
külső körülmény befolyá-
solja. A Juhász Gyula utcai 
parkoló melegaszfaltozását 
követően, az Egry utcába 
vonult át a kivitelező és a 
burkolatcserét megelőző-
en, az útpadka javításával 
kezd. Később melegaszfalt 
burkolatot kapnak a Faze-
kas utca, a Május 1 utca, a 
Keszthelyi út, a Bacsó Béla 
utca járdafelületei. A Szé-
chenyi utcában a betonjár-

da, az Ady Endre utcában 
az aszfaltos járda javítása 
van betervezve. Új aszfal-
tot kap a Pacsirta utca né-
hány része, a Darányi utca, 
a Bárdos utca is. A Május 
1. utcában járda és parkoló 
újul meg, a régi temetőnél 
a járda, a Munkácsy köz út-
felületére pedig mart aszfalt 
kerül. Aszfaltozzák a Dobó 
lakótelep Viszló utcájának 
parkolóit, a Sebronban  két 
helyszín kap útburkolatot. 
Útfelújításra kell számítani 
a tavasz és a nyár folyamán 
a diszeli Mező utcában, a 
Berek utcában, a Derko-
vits és a Móra Ferenc ut-
cákban, illetve a Barackos 
városrészben a Kós Károly, 

a Madách Imre, a Benedek 
Elek, a Sütő András, Má-
rai Sándor és Szabó Magda 
utcákban. Megújul a Ka-
zinczy téri kőpark körüli 
parkoló és az Alkotmány 
utca járdafelülete is. A mart 
aszfaltot a melegaszfalttal 
ellentétben csak 20 Celsius 
fok fölötti átlaghőmérsék-
let mellett szabad teríteni, 
így a technológiával érintett 
utcákban  nyáron kerülhet 
sor a kivitelezésre. A pol-
gármester hozzátette, a fel-
soroltaknál jóval több azok-
nak az utcáknak, járdáknak 
a száma Tapolcán, amelyek-
re ráférne a javítás, ezért a 
későbbiekben folytatni fog-
ja a város a felújításokat. /tl/

Parkolók, utcák, járdák aszfaltozása

Aszfaltterítés a Juhász Gyula utcai parkolóban Fotó: mr
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A területi, majd a du-
nántúli tanulmányi 
versenyek selejtezőit 
követően, április 22-én 
Budafokon rendezték 
meg az országos dön-
tőt, amelyen Magyaror-
szág művészeti iskolái 
között, a Szín-Vonal 
Alapfokú Művészetok-
tatási Iskola néptán-
cos növendékei előkelő 
második helyet szerez-
tek. A mintegy harminc 
fellépő fiatal táncos fele 
tapolcai. 

Mint azt megtudtuk, a 
siker annak fényében 
különösen értékes, hogy 

egy figyelmen kívül ha-
gyott versenyszabály 
miatt, akár kizárással 
is végződhetett volna a 
megmérettetés…  Két 
napra rá, 24-én, a ran-
gos százhalombattai 
Tóth Ferenc Gyermek-
tánc Koreográfiai Verse-
nyen is megismétlődött 
a siker, ott környékünk 
autentikus táncainak 
előadása kiemelt arany 
minősítést ért el az or-
szág 16 legjobb produk-
ciója között.  A siker, a 
sikerek a Tapolca és Ba-
dacsony környéki népi 
kultúra ápolásának sike-
rei is egyben.

Mindezt Szabó Csa-
ba, a Tördemic Nép-
táncegyüttes művészeti 
vezetője osztotta meg 
lapunkkal. A miniszté-
rium által támogatott 
tanulmányi verseny 
gyakorlatilag egy olyan 
művészeti minősítő, 
amelyen a szakértő zsű-
ri egymáshoz viszonyít-
va értékeli az indulók 
produkcióit, minősíti az 
elsajátított tudást. – A 
verseny egyik kötele-
zően előadott eleme a 
saját tájegység egy jel-
lemző tánca, ez a mi 
erősségünk, hiszen ezzel 
foglalkozunk, ezt kutat-
juk évek óta. A másik 
egy szabadon választott 
elem, ennek megfelelve 
csoportunk egy erdé-
lyi táncot mutatott be a 
versenyeken. Számunk-
ra hatalmas meglepetés 
volt, hogy a szakma ilyen 
magasra értékelte a tán-
cainkat- árulta el Szabó 
Csaba, akitől  megtud-
tuk, hogy az öröm már 
csak azért is nagy, hiszen 
akár rosszul is elsülhetett 
volna a fellépés. – Egy 
korábban már előadott 
bakonyi koreográfiánkat 

vittük a zsűri elé, amit 
– a helyszínen tudtuk 
meg – tiltott a szabály-
zat. A zsűri csak azért 
tekintett el a kizárástól, 
mert a felajánlásukra el-
vállaltuk, hogy cserébe 
másik három táncot elő-
adunk. Vissza minden, 
átöltöztünk és teljes erő-
ből megmutattuk, hogy 
mire vagyunk képesek. 
Hálaistennek, a javító 
táncok is úgy sikerültek, 
ahogyan kell- mondta a 
néptánc oktató. Az  or-
szágos siker a művészeti 
vezető szerint nagy rész-

ben annak is tulajdonít-
ható, hogy a gyerekek 
nem csak megtanulják 
a táncokat, hanem  a 
mindennapokban nép-
rajzi értelemben átélik, 
gyakorolják azt. – Más a 
töltöttsége, a hangulata a 
fellépésüknek, hiszen a 
próbatermen kívül rend-
szeresen részt vesznek, 
előadnak a környező te-
lepülések zöldág járása-
in, májusfa állításokon, 
locsolásokon és egyéb 
népi kultúrában gyöke-
rező helyi rendezvénye-
ken. Töreky László

Országos sikerek-”Vissza minden, átöltöztünk és megmutattuk…”

A táncegyüttes fiú tagjai mesterükkel, Szabó Csabával

A fiatalok táncai visszatükrözik azt, hogy a mindenna-
pokban is találkoznak a folklórral    Fotók: táncegyüttes

A tapolcai Csuba László-
nét, Irénke nénit már csak 
öt év választja el a 100-tól, 
ám korát meghazudtoló fi-
zikai, szellemi frissesség és 
teljesítőképesség jellemzi. 
Otthonában köszöntötte 
őt a napokban Dobó Zol-
tán polgármester, aki egy 
csokor virág kíséretében 
átadta számára Magyaror-
szág kormányának szüle-
tésnapi üdvözlő oklevelét.

Csuba Lászlóné fiatal lány-
ként érkezett Tapolcára, az 
Alföldről került a Balaton 
mellé, ezért nem véletlen, 
hogy akkor és azóta is le-
nyűgözi az itteni táj, a he-
gyek, és legfőképpen a Ba-
laton, amely hajdani férje és 
önmaga számára is a szép-
séget,  a természetközeli 
életmódot, a horgászat örö-
mét nyújtotta( maga is sokat 
horgászott, alig néhány éve 
hagyott fel kedvenc hob-
bijával). Irénke néni azzal 
magyarázta az egészségben 
megélt szép életkort, hogy 
nem volt soha “nagyigényű”, 
elégedett volt azzal, amit az 
élettől kapott és nagyon tu-
dott örülni az apró dolgok-
nak is”. – Történt jó is, rossz 
is az életemben, de mindent 
összevetve a jó felé billent 

a mérleg. Rossz dolgok 
gyakran érik az embert, de 
nem szabad eltúlozni azok 
jelentőségét, nem szabad 
engednünk önmagunknak, 
hogy sokáig szenvedjünk 
miattuk  – összegezte élet-
tapasztalatait a Tapolcai Új-
ságnak még 2017-ben,  90. 
születésnapján. Betegségek 
szerencsére ma sem kínoz-
zák, családjának szeretete 
segít megőrizni lelki derűjét 
és vele testi egészségét. Szel-
lemi frisségét pedig legked-
vesebb elfoglaltságával, a 
keresztrejtvények fejtésével 
tartja karban. Csuba Lász-
lóné aktív éveiben részben 
háztartásbeliként, részben 
MÁV alkalmazottként talál-
ta meg a helyét a mindenna-
pokban. /tl/

Irénke néni 95 éves
Büszkén adta hírül a 
napokban a Széchenyi 
István Baptista Techni-
kum, Szakképző Isko-
la és Gimnázium hogy 
három szakmában is 
előkelő országos ered-
ményeket értek el tanu-
lóik: Ürmös Ivett, Daj-
ka Mikolt, Szentpéteri 
Bálint Mózes és Pimper 
Krisztián.  

Székely Gabriella felké-
szítő tanár tanítványai, 
Ürmös Ivett és Dajka Mi-
kolt az Ágazati Szakmai 
Érettségi Vizsgatárgyak 
közül, a közművelődési 
ismeretek szaktantárgy-
ban szerezték meg az 
első, illetve harmadik he-

lyezést. A központi fűtés 
és gázhálózat rendszer-
szerelőknél Nagy Lász-
ló és Csizmadia László 
szakmai oktatók lehetnek 
nagyon büszkék, hiszen 

tanítványuk, Szentpéteri 
Bálint Mózes az előkelő 
harmadik helyen végzett 
a magas szintű országos 
diák megmérettetésen. 
Mivel továbbra is há-
rom a magyar igazság, 
a „széchenyis” szakmai 
versenysikerek szakács 
szakmában sem marad-
tak el. Pimper Krisztián, 
Gyurecska László felké-
szítő tanár tanítványa 
is csak alig maradt le a 
dobogóról, a negyedik 
helyen fejezte be a ní-
vós szakácsversenyt. (Az 
SZKTV verseny országos 
döntőjébe jutott a Szé-
chenyiből még Szabó Noé 
szakacstanuló is- tudtuk 
meg)/tl/

Széchenyis diákok a legjobbak között

Csuba Lászlóné és Dobó 
Zoltán      Fotó: helysz.felv. Gyurecska László, Pimper Krisztián, Nagy László, Szent-

péteri Bálint Mózes, Csizmadia László           Fotók: Napló

Ürmös Ivett, Dajka Mikolt és Székely Gabriella
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Egy végigfüllentett buli háromszoros sikere a TÁMK-ban
A TÁMK amatőr színját-
szó körének ” Pletyka-
fészek előadása” három 
teltházat jelentett a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központnak és rengeteg 
nevetést a helyi színház-
kedvelő közönségnek. 
Neil Simon népszerű 
krimi-bohózatát sikerült 
úgy színpadra vinni Ta-
polcán, hogy a publikum 
gyakran azt is elfelejthet-
te, hogy végül is amatőr 
produkciót lát. Mindez 
történt két hete szomba-
ton, illetve múlt hét hét-
főn és kedden este.

Taps és taps között is van 
különbség. Mindenki szá-
mára a legjobb  az, amikor 
igazán őszinte lehet az a 
bizonyos taps, valóságo-
san megélt  élménynek 
szól, nem pusztán udvari-
as elismerése a befektetett 
munkának. Pontosan ezt 
sikerült elérnie az elmúlt 
hónapokban az Antalóczy 
Zoltán művészeti vezeté-
sével működő színjátszó 
körnek.

Neil Simon Pletykafészek 
darabjáról annyit minden-
képpen érdemes tudni, 
hogy kivételes lehetőséget 
kínál a színészeknek arra, 
hogy megmutassák mire 
képesek az egész színpa-
dot betöltő nevettetés vilá-
gában.  A történet szerint, 
New York alpolgármestere 
tízéves házassági évfordu-
lója alkalmából baráti va-
csorát rendez. Az ünnepel-
tek azonban valami okból 
kifolyólag eltűnnek, a sze-
mélyzet, a vacsora  sehol, 
viszont az emeleten lövé-
sek dördülnek. A megle-
hetősen fura szituációban 
szinte azonnal megindul a 
szóbeszéd, a pletyka, min-
denki szomszédja fülébe 
suttogja titkait, de a bot-
rány elkerülése is cél, ezért 
a szereplők egymás előtt 
sem őszinték. A kiérkező 
rendőrség pedig már egy 
olyan történetet hall, ami 
még a legvadabb elképze-
léseket is felülmúlja…
Ennyit a meglehető-
sen egyszerű történet-
ről, amely egy színtéren, 

mindvégig azonos díszle-
tek között zajlik, tehát erő-
sen a színészek tehetségé-
re, játékára támaszkodik és 
a mindezen adottságokra 
különös hangsúlyt fekte-
tő rendezést kíván. Talán 
többek között ezért is nagy 
volt a drukk Antalóczy 
Zoltán részéről, aki a 
TÁMK amatőr színjátszók 
művészeti irányítását vette 
át a közelmúltban Havasi 
Gábortól… Azonban most 
már biztosan fellélegezhet 
az újdonsült vezető, hiszen 
három, előadásról-elő-
adásra egyre felszabadul-
tabb produkció bizonyítot-
ta, hogy eredményes volt a 
társulat, a nem hivatásos 
színészet szinte kivédhe-
tetlen botlásai ellenére is 
rendkívül szórakoztató 

előadások születtek.
Az igazi  győztes a  közön-
ség volt, amely elképesztő-
en remek játékot láthatott 
a Chris Gorman-t alakító 

Tóth Edittől, Ken Gorman 
szerepében Réwész Dá-
vidtól, a Claire Ganz-t 
megformáló Korponai 

Kittitől, Lenny Ganz sze-
mélyiségét zseniálisan tá-
laló  Antalóczy Zoltántól, 
a Cookie Cusack szerepé-
ben rendkívül hitelesen 
és szórakoztatóan mozgó 
Dominek Icától, az Ernie 
Cusack-ot remekül ala-
kító Baracskai Lászlótól. 
Cassie Cooper szerepé-
ben dr. Rompos Alida és 
darabbéli társa, a  Glenn 
Coopert megformáló 
Bognár Róbert kettőse is 
a jól kivitelezett, hiteles 
alakítás szép példája volt.  
Ráadásként a De Welch 
rendőrőrmester szerepé-
ben remeklő Fiam Kristóf 
és a Pudney rendőrőrmes-
tert megformáló dr. Nagy 
Szinti egyenruhás alakítása 
is megérne egy misét…           
                      Töreky László

Még a buli is megjátszott volt a nagy füllentések vígjátékában                           Fotó: tl

Antalóczy Zoltán és Korponai Kitti a színpadon Fotó: tl

A Neil Simon
bohózat
a színészek
tehetségét, átélt
játékát igényli, 
amelynek
maradéktalanul 
megfelelt
a társulat
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A VÁROS KITÜNTETETTJEI

Naperőmű épül a művelődési 
központ tetején
47.5 millió forintból 
egy kisebb naperőmű 
épülhet, továbbá mérési 
pontokkal segítik Ta-
polca 16 önkormányza-
ti helyszínén az energia 
optimális felhasznását 
– tájékoztatta a közel-
múltban a sajtó képvise-
lőit Puskás Ákos alpol-
gármester.

Konzorciumban Ajka, 
Tapolca, Balatonfüred 
és Várpalota  januárban 
nyújtott be pályázatot 
a  TOP Plusz pályázat 
keretében meghirdetett 
úgynevezett “okos város” 
projektre.  A konkrét cél 
az önkormányzati épü-
letek energiahatékony-

ságának növelése volt. 
– Az Ajka vezette kon-
zorcium jól pályázott, 
támogatói döntés szüle-
tett, reményeink szerint 
hamarosan a támogatói 

szerződés megkötése kö-
vetkezik- tájékoztatott az 
alpolgármester.
Puskás Ákos elmondta, az 
elnyert pénzből 16 önkor-
mányzati tulajdonú hely-
színen helyeznek el olyan 
mérési pontokat, amelyek 
a villamos energia haté-
kony felhasználását, op-
timalizálását segítik elő 
az érintett épületekben. 
– Az okos mérési pontok 
által szolgáltatott infor-
mációk és egy szoftver 
lehetővé teszik, hogy irá-
nyíthatóvá váljon mikor 
és mennyi energia fogy 
a mérési helyeken-tette 
hozzá.  A projekt köz-
ponti elemeként a Tamási 
Áron Művelődési Köz-

pont tetején egy kisebb 
naperőmű épül, amely 
villamos áram termelésé-
vel segíti elő az okos vá-
ros koncepció gyakorlati 
megvalósulását. /tl/

Puskás Ákos alpolgármester jelentette be a hírt Fotó:tl

A   Veszprém Megyei 
Foglalkoztatási Paktum 
keretein belül, pályázati 
zárórendezvényt, illetve 
vásárt és kiállítást szer-
veztek, amelyet a Tapolca 
Tavasz Fesztivál helyszí-
nén és idejében az alsó 
Malom-tónál valósítottak 
meg a projektgazdák.

Vörösmarty Éva, a Vesz-
prém Megyei Önkormány-
zat alelnöke lapunknak 
elmondta, a nagy összegű 
pályázati forrásból, mint-
egy 1.4 milliárd forint ösz-
szegből létrejött “paktum” 
célja az volt, hogy a mun-
kavállalók és a munkaadók 
közötti kapcsolatot ki-
építse, illetve szorosabbra 
fűzze. – A program május 
végén zárul le, eredményes 
volt, reméljük, hogy a jö-
vőben folytatódik, hisszük, 
hogy szükség van rá. A 

záróeredmények bizonyí-
tották, hogy sikerült sokak 
munkaviszonyba történő 
visszahelyezkedését elő-
segíteni. Többek között 
bérköltség támogatást, já-
rulékfizetési támogatást, 
képzési támogatást nyúj-
tottunk a munkaadóknak, 
dolgozóknak, segítettük az 
édesanyák gyermeknevelés 
melletti visszailleszkedését 
a munka világába. Meg-
közelítőleg félezer olyan 
munkakereső került így be 
a rendszerbe, akik sokáig 
inaktívak voltak. Tapolcán 
a Malom-tó és környéke 
egy ideális hely arra, hogy 
kézműves vásárunkat meg-
valósítsuk, megmutatva a 
helyieknek, hogy környe-
zetünkben számos olyan 
tehetséges vállalkozó van, 
akik különleges produk-
tumokkal rendelkeznek. 
Bízom benne, hogy a re-

mek időjárás és a gyönyö-
rű környezet itt Tapolcán 
sokak számára teszi lehető-
vé, hogy megtekinthessék, 
megvásárolhassák áruikat- 
mondta el a Tapolcai Mé-
dia érdeklődésére a megyei 
közgyűlés alelnöke. /tl/

A “paktum” eredményes volt

Vörösmarty Éva alelnök

Csank Péter mérnök, 
gyárvezető Tapolca Város-
ért kitüntetést vehetett át 
a Város Napja alkalmából 
szervezett ünnepségen.  

Ózdon született 1959-ben. 
Általános iskolai tanulmá-
nyait falujában, Hangony-
ban végezte, majd Ózdon 
a Bródy Imre Ipari Szakkö-
zépiskola finommechanikai 
műszerész szakán folytatta. 
Érettségi után Győrben a 
Széchenyi István Közleke-

dés-és Távközlési Műsza-
ki Főiskola vasút-gépész 
üzemmérnök szakán szer-
zett diplomát, 1980-ban. 
Katonaéveit Miskolcon töl-
tötte, ahol honvéd, őrveze-
tő, tizedes, majd szakaszve-
zető lett. Ez idő alatt lövész 
és esztergályosi feladatokat 
is ellátott. A katonai szol-
gálatot kitüntetéssel zárta, 
megkapta a Hazáért Ér-
demrend Bronz keresztjét. 
Első munkahelye az Ózdi 
Kohászati üzemekben volt, 
ahol az üzemfenntartási 
gyáregység művezetője lett. 
1987-ben érkezett Tapolcá-
ra, a Bakonyi Bauxitbánya 
Kft-hez, Halimbán három 
műszakban, földalatti la-
katosként kezdett, ezért a 
Széchenyi István Szakkép-
ző Iskolában kitanulta a 
lakatosi szakmát. Ezután 
lánghegesztő, bányagép-és 
berendezés szerelő, majd 

bányamentő végzettséget 
is szerzett. 1997-ben 10 
év szolgálati elismerésben 
részesült. Szakmai életút-
jának következő állomása 
Veszprémbe vezetett. Az 
IBM-nél, - ahol merevle-
mezgyártással foglalkoztak 
- shift menedzserként dol-
gozott. Az informatika vi-
lága nagy változás volt éle-
tében, hiszen se kalapács, 
se 48-as kulcs nem kellett a 
munka elvégzéséhez. Ittléte 
alatt ismét tanult, német-
ből középfokú nyelvvizsgát 
tett, melynek később igen 
nagy hasznát vette. 1999-
ben munkája elismeréséül 
emlékplakettet kapott Szé-
les Gábor elnök-vezérigaz-
gatótól. 2000-ben került 
Tapolcára a CELLKOMP 
Kft-hez.Gyárvezetőként 
feladata nem csak egy-
szerűen a hagyományos 
értelemben vett termelés, 

termék előállítás, hanem 
egy régi gyártási mecha-
nizmusokkal rendelkező 
üzemben a német anyavál-
lalat útmutatásai alapján 
versenyképes, új szervezeti 
alapokon működő értékte-
remtő folyamat kialakítása 
volt. Tevékenysége az új 
termékek, új berendezések, 
új vállalatirányítási rend-
szerek, új technológiák be-
vezetése és betanításán túl 
magában foglalta a folya-
matos tanulást is. Az évek 
során megszerzett isme-
reteit, tudását kollégáinak 
továbbadva gondoskodik 
a mai napig az anyacég ál-
tal kitűzött célok eléréséről 
és azok hosszú távú fenn-
tarthatóságáról. Nyugdíj-
ba vonulása közeledtével 
kiválasztotta és kinevelte 
utódját és munkatársait, 
akiknek nyugodt szívvel 
adja át a vezetést. Munká-

jával nagyban hozzájárult 
a gyár modernizálásához, 
annak német precizitással, 
minőségi követelmények-
kel és következetességgel 
kialakított rendszeréhez. 
Szakértelmét a cégcsopor-
ton belül világszerte elis-
merik, értékelik. Az elmúlt 
20 év alatt több építkezés, 
jelentős beruházás történt 
a gyáregységben, amely az 
anyacég bizalmának jele-
ként értékelhető. A gyár 
jelenleg több mint 500 
munkavállalót foglalkoztat, 
amely így Tapolca város és 
városkörnyék egyik legna-
gyobb munkaadója. Csank 
Péter elmúlt 20 évnyi mun-
kája jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy Tapolca vá-
rosa egy stabil, piaci alapo-
kon működő, hosszú távon 
nemzetközi viszonylatban 
is versenyképes gazdasági 
szereplővel rendelkezik.

Szakértelmét a cégcsoporton belül, világszinten elismerik

Kilenc kilométernyi kerék-
párút Szigliget és Tapolca 
között. Eszméletlenül jól 
hangzik minden kerékpá-
rozni, kirándulni szerető 
ember fülének, különösen 
a városi, a tapolcai fülek-
nek. Közel egy évtizedes 
terv hamarosan révbe érő 
megvalósulásról van szó, 
szinte már le is mond-
tunk róla, legyintettünk 
ha időnként valamiért 
szóba került. Most viszont 
akár boldog arccal is néz-
hetnénk a jövőbe, ha nem 

lenne valamivel savanyúbb 
a szőlő a kelleténél. Akár 
még a kényszerű komp-
romisszumoktól koránt-
sem mentes nyomvonal 
is örömre adhatna okot, 
ha nem éppen a Kisapá-
ti átkötő útból leválaszt-
va haladna a „drágaszág” 
Tapolcát érintő szakasza. 
Nem értek hozzá, ezért a 
bicikliút építési költségét 
nincs jogom minősíteni, 
de az szemet szúr, hogy a 
kilenc kilométer nagyjából 
egyharmada már egy meg-

lévő, nem túl jó állapotú és 
keskeny útfelületet érint, a 
tervekben pedig szó sincs 
arról, hogy ezt a közutat 
szélesítik, esetleg felújítják. 
Csak remélhetjük, hogy 
végül valami felső akarat-
nak köszönhetően csoda 
történik és nem lesz sa-
vanykás, éretlen az a bizo-
nyos szőlő. Igazán jó bort 
ugyanis csak édes, érett 
szőlőből szabad készíteni, 
a Szent György-hegy kö-
telez!
        Töreky László

OKOS VÁROS

Jó bort csak édes szőlőből...JEGYZET
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Megszakadt a veretlenségi sorozat

Meglepetés vereséget 
szenvedett a Tapolcai 
Öregfiúk FC a húsvéti 
hétvégén, utána viszont 
két győzelmet aratott, 
így 6 ponttal vezeti a má-
sodik előtt a megyei III. 
osztály déli csoportjának 
tabelláját.

Megszakadt a 15 mérkőzés 
óta tartó veretlenségi so-
rozata a Tapolcai Öregfiúk 
FC-nek, akik hazai pályán 
kaptak ki a Lesenceistvánd 
– Uzsa SE-től, az ered-
mény 0:2 lett. A tavaszi 
szezont jól kezdő, a nehéz 
ellenfélnek számító Bala-
tonakali csapatával 3:3-as 
döntetlent játszó, majd 
Diszelt simán 10:0-ra verő, 
Káptalantóti ellen maga-
biztos 4:0-s győzelmet ara-
tó Öregfiúk az idényben 
talán legrosszabb formáját 
mutatta. Talán legjobbkor 
érkezett a vereség, hiszen 
a mérkőzés előtt 3 ponttal 
vezették a mezőnyt Bala-
tonederics előtt, akik vi-
szont kikaptak a harmadik 
Révfülöptől, így bár nem 
sikerült növelni az előnyt, 

de mindenképp fájó a ve-
reség. – Sajnos a mai na-
pon nagyon rosszul ját-
szottunk, nem egyénileg, 
hanem összességében a 
csapat nem volt jó. Az első 
félidőben nagyon lassan, 
pontatlanul szerveztük 
a támadásainkat, míg az 
ellenfél jól helyezkedett, 
védekezett és abból kont-
rázott, amiből a máso-
dik félidőben két gyors 
gól született és utána mi 
futottunk az eredmény 
után. A tavaszi idényt 
viszonylag jól kezdtük, 
döntetlen egy erős ellenfél 
ellen és két kötelező győ-
zelem, de most erőtlenül, 
pontatlanul játszottunk, 
akarat nélkül, nagyon 
sajnálom, hogy elveszí-
tettük veretlenségünket. 
Játékoslétszámunkkal 
nem volt probléma, vi-
szonylag hosszú volt a kis-
pad is, de olyan érzésem 
volt, hogy ebben a  rossz 
szituációban ők sem tud-
tak volna többet hozzá-
tenni a játékhoz. Kemény 
mérkőzések várnak még 
ránk, játszunk Balaton-

edericcsel, Révfülöppel 
akik nagyon erősek, de 
jön még a Monostorapáti 
és Badacsonytomaj elleni 
meccs, amit soha nem sza-
bad leírni, szóval van miért 
küzdeni, mert a tervünket, 
hogy a dobogón végzünk 
teljesíteni szeretnénk. Vi-
szont ahhoz még jelentő-
sen sokat kell javulnunk. 
– értékelt Boczkó Gyula az 
első vesztes meccs után. 
Egy héttel később már po-
zitívabb dolgokról számolt 
be a tréner: „- A 15. for-
dulóban váratlanul elszen-
vedtük első vereségünket 
a bajnokságban. A jó erőt 
képviselő Lesenceistvánd-
Uzsa ellen nem tudtuk a 
megszokott játékunkat 
nyújtani. Fásultan, ötlette-
lenül és a változtatás aka-
rata nélkül, tompán ját-
szott a csapat. Ezért aztán 
mentálisan is változnunk 
kellett, mert a nagy rivális, 
második helyen lévő Bala-
tonederics otthonába láto-
gattunk. Csak „vért „ vagy 
könnyeket ígértem a csa-
patnak. Nos, mindkettő 
teljesült. Egyed Attila orra 
betört, de a könnyek sze-
rencsére a másik oldalon 
látszottak. Nagy akarással, 
jó játékkal 3:0-ra győzni 
tudtunk az erős ellenfél 
otthonában. Ezzel 6 pont 
előnnyel vezetjük a baj-
nokságot. Természetesen 
nem érezhetjük magunkat 
nyeregben, hisz még nehéz 
mérkőzések várnak ránk. 
De mindent megteszünk 
a jó szereplés érdekében. 
Köszönjük szurkolóink-
nak, hogy egyre többen 
látogatják mérkőzéseinket 
és buzdítják a csapatot.” 
Utolsó mérkőzésükön 7:3- 
ra verték Nemesgulácsot, 
így továbbra is tartják az 
előnyt. /hg/

Döcögős, tördelt játék volt, ami az ellenfélnek kedve-
zett                                                                        Fotó: Havasi

Pár héttel ezelőtt arany-
érmet szerzett csapatban 
a világkupán, anyák nap-
ján pedig bronz éremnek 
örülhetett Siklósi Ger-
gely párbajtőröző.

Siklósi Gergely ismét bizo-
nyította klasszisát. A ta-
polcai világbajnok, tokiói 
olimpiai ezüstérmes, a ka-
irói párbajtőr Grand Prix-
versenyen is remekül telje-
sített, ezúttal bronzéremig 
jutott. A Budapesti Hon-
véd vívója, Dancsházy-
Nagy Tamás tanítványa 
rendkívül magabiztosan 
jutott el a négyes döntőig.

Első meccse viszonylag 
szorosan alakult a német 
Grunhauserrel szemben 
(15:13), utána azonban a 
tőle megszokott, domi-
náns, ellenmondást nem 
tűrő vívásával lépett elő-
rébb. Két francia riválist 
győzött le rendkívül simán 
– Philippe 15:6; Allegre 
15:7 -, és jutott ezzel a leg-
jobb nyolc közé, majd a ne-
gyeddöntőben az olaszok 
egyik legnagyobb ígéretét, 
Di Verolit verte ugyancsak 
magabiztosan, 15:9-re. 
Az elődöntőben a francia 
Yannick Borel követke-
zett. Borel 15:10-re nyert, 

és ezzel a magyar klasszis 
bronzérmet szerzett, sze-
zonbéli eddigi holtverse-
nyes legjobb eredményét 
produkálva. – olvasható 
a Magyar Vívószövetség 
honlapján. “Anyák napjá-
ra aranyat szerettem volna 
édesanyámnak hazakül-
deni, de azért remélem, 
ennek is örül majd… A 
nehezebb kezdés után 
egész jól éreztem a vívást, 
haladunk előrébb és elő-
rébb, bár úgy gondolom, 
még nem ez a csúcsforma. 
Borel ezen a napon jobb 
volt nálam, ő azért külön-
leges egyénisége a fegyver-

nemnek. Májusban, illetve 
a nyáron még sok verseny 
van hátra, ez a bronzérem 

jó kezdet lehet a további 
folytatás előtt.” – nyilat-
kozta az olimpikon. /hg/

Aranyat szeretett volna anyák napjára

Magabiztos győzelmekkel jutott el az elődöntőig Fotó: h.f.

.... Folytatás a címoldalról...
Ezután egy hosszú évekig 
tartó tervezési, egyezte-
tési folyamat kezdődött, 
amelynek következménye-
ként leegyszerűsödött a 
nyomvonal, illetve a mű-
szaki tartalom is jelentősen 
megváltozott. (Raposka, a 
kerékpárút megvalósítás-
ban érdekelt települések 
konzorciumának vezetője 
is átadta közben az irányí-
tó, vezető szerepet Szigli-
getnek.) A munkaterület 
átadása a kivitelező SZ-L 
Bau Kft-nek már azt jelenti, 
hogy a gyakorlati megvaló-
sítás szakaszába érkezett a 
projekt, tehát elkezdődhet 
a Szigliget “Cifra majortól” 
induló, Hegymagas és Ra-
poska érintésével a Szent 
György-hegy túloldalára 
átmenő, majd a Kisapá-
ti útra kifutó kerékpárút, 
illetve onnan a város irá-
nyába továbbhaladó ke-
rékpársáv kiépítése. Amint 
a munkaterület átadásán 
Balassa Dániel polgármes-
ter lapunk érdeklődésére 
elmondta, a kilenc kilomé-
ternyi út közel fele lesz asz-
faltos, egy jelentős szakasz 
pedig mélyen fekvő ingo-
ványos talajon épül meg. Ez 
utóbbi kihívást jelent majd 

a kivitelezőnek és a 710 
milliós építési költségből 
is jelentős részt harap ki. A 
régi tervekben 50-60 ma-
gántulajdonban álló ingat-
lant kellett volna összevásá-
rolni, a végleges nyomvonal 
mindössze egyetlen ma-
gántulajdonú helyrajzi szá-
mot és zömében a nemzeti 
park kezelésében lévő terü-
leteket, régi mezőgazdasági 
utakat érint- tájékoztatott a 
szigligeti polgármester. Az 
eseményen Tapolcát, mint 
konzorciumi tag települést 
Puskás Ákos képviselte. A 
város alpolgármestere ki-
fejezte reményét, hogy a 
kivitelezés a tervezett hét 
hónap alatt megvalósul és 
a tapolcaiak a december 
30-án záruló projekt ered-
ményeként, jövő év elejétől 
birtokba vehetik a nagyon 
várt és turisztikai szem-
pontból is kiemelten fontos 
Szigliget-Tapolca kerékpár-
utat. Hozzátette, a tapolcai 
szakasz részben a Kisapáti 
úton kijelölt kerékpársávot 
jelenti, amely a buszmeg-
álló közelében a szőlőhegy 
irányába fordul, ahol rész-
ben meglévő utak kar-
bantartásával, részben új 
aszfaltos úton kerüli meg 
északról a hegyet./Töreky/

A 9 kilométernyi bicikliút 
közel fele lesz aszfaltos

Utolsó egyeztetések a kivitelezést megelőzően   Fotó: tl
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A Tapolca Tavasz Fesz-
tivál valóban tavasziasra 
sikeredett idén, hiszen 
kellemes időben, gyö-
nyörű, éledező tóparti 
természeti környezetben 
szórakozhattak a helyi- és 
vendég családok, felnőttek 
és gyerekek, közben tucat-
nyi koncert, kézműves-, 
boros- és gasztro pavilon 
várta a látogatókat három 
napon át. 

A pénteki nyitónapon Ros-
ta Géza, Molnár Orsi gyer-
mekműsora és a badacsonyi 
Fanyűvő Játékpark jelenléte 
elsősorban a kisgyermekes 
családoknak tartogatott él-
ményeket, de az elsőleme-
zes, tehetségkutató győztes  
és Fülöp Dániel szemé-
lyében tapolcai születésű  
frontemberrel fellépő mo-
dern pop-rock együttes,  az 
Exopop révén,  a fiatalok és 

fiatalos felnőttek is reme-
kül érezhették magukat. A 
fesztivál 18 órakor nyitott, 
dr. Navracsics Tibor a tér-
ség országgyűlési képvise-

lője és Dobó Zoltán Tapol-
ca polgármestere egyaránt 
méltatta a rendezvényt és 

jó szórakozást kívánt a ta-
polcaiaknak és Tapolca 
vendégeinek egyaránt. A 
fesztivál kézművesáru kí-
nálata, a népművészeti- és 
gasztro sétány a következő 
napokon is várta a vásárló-
kat. Szombaton szabadtéri 
jóga, Ribizli bohóc gyer-
mekműsora, Farkas Mi-
hály helyi gitárművész és a 
Prove Akusztik koncertje, 
majd a Dorogi együttes fel-
lépése alapozta meg a han-
gulatot a nap további fellé-
pői előtt. Vasárnap ismét 
választhattunk a Tapolca 
Tavaszi Fesztivál gazdag és 

mindent korosztályt meg-
szólító szórakoztató prog-
ram- és ínycsiklandozó 
gasztro kínálatából.  A Ta-
polca Kft. által szervezett 
Tapolca Tavasz Fesztivál, 
az EFOP-1.5.2-16-2017-
00012 azonosítószámú 
„ Humán szolgáltatások 
fejlesztése Tapolcán és 
környékén projekt meg-
valósítása Tapolcán, Gyu-
lakesziben, Monostor-
apátiban, Zalahalápon, 
Raposkán, Lesenceistván-
don és Lesencetomajon 
pályázat”  finanszírozásban 
jöhetett létre./tl/ 

Fesztivállal örülhettünk a tavasznak

A népi kézművességgel is megismerkedhettek a fiatalok a 
fesztivál három napja alatt a Malom-tónál Fotó: helysz. felv.

2022. 04. 19.
Horváth Barbara Enikő

Egyed Dávid
2022. 04. 26.

Fábián Dzsenifer
Kardos Bence József

2022. 04. 30.
Dencsik Roberta
Kozma-Bognár

Ádám Benjámin

Házasságkötés Képviselői fogadóóra

Takács Gábor önkor-
mányzati képviselő fo-
gadó órát tart a Fenyves 
közösségi téren, 2022. 
május 13-án, 17.00 óra-
kor.(Bartók B. u- Feny-
ves u. találkozási pontjá-
val szemben)

Rossz idő esetén sem 
marad el,a közelben levő 
fedett helyen lesz meg-
tartva.

Szinte az összes 
korosztály
számára
kikapcsolódást 
jelentett az idei 
tavasz fesztivál.
A szervezők
a remek zenei
és kézműves
programok
mellett gasztro 
sétánnyal
is kedveskedtek
a látogatóknak

Az Exopop lendületes muzsikát hozott Tapolcára Fotó:tl




