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A tudás, mint érték
OKTATÁS Egyre több nehézség adódik az iskolafalakon belül
A jó iskolához elsősorban
jó pedagógus kell, ezt ma
már tudományos kutatások is bizonyítják - hangsúlyozta Tóth Mária tankerületi igazgató. A pedagógusnap ezévben is a
legjobbak megbecsüléséről szólt.
A Tamási Áron Művelődési
Központ adott otthont a pedagógusnapi ünnepségnek,
amelyet Tapolca, a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Tapolcai Tankerülete és a járás települései támogattak. Tóth Mária ünnepi beszédében Mérei Ferenc meghatározásával írta
le a jó pedagógus ismérveit.
- Teremtsen atmoszférát,
nyújtson biztonságot, szeresse a növendékét, tegye értékké a teljesítményt, legyen
nagy hatású. Az oktatói
munkát ma túlterheltség jellemzi, amit a társadalom
nem lát, hiszen nem látja a
felkészülési időt, az anyaggyűjtést, a dolgozatjavítást,
a folymatos adminisztrációt,
adatszolgálatási kötelezett-

ségeket, a kirándulásokra
fordított időt, a szakköri,
korrepetítori munkát. Ezt
tovább nehezíti iskolafalakon belül megjelenő agreszszió, szexualitás-, alkohol-,
drogproblémák és a pedagógusi munkát, osztályzatot
kritizáló, sok esetben helytelen szülői hozzáállás. Tóth
Mária ugyanakkor örömmel

Az idei pedagógusnapon is elismerték a tanév során
végzett nehéz, áldozatos munkát
Fotók: Töreky László
üdvözölte, hogy a nehézsé- nyi szakképző), Víghné Vargek ellenére egyre több szü- ga Odett (Bárdos iskola),
lő érzi a színvonalas oktatás Grünceiszné Józsa Zsuzsanmeglétét, egyre többen kül- na (Batsányi gimnázium),
dik gyermekeiket a helyi is- Sipkovics Károlyné (Szivárkolákba. Az idei város nap- vány óvoda), Hosszúné
ján többen kaptak elisme- Csarnai Júlia (Kertvárosi
rést. Tapolca Nevelésügyé- óvoda), és Tihanyiné Orosz
ért kitüntetést idén hat tanár, Sarolta (Járdányi zeneiskoilletve óvónő vehetett át: la). (Folyt. Pedagógusok...
(tl)
Szipőcs Csabáné (Széche- címmel a 6. oldalon)

Csikkek
a gyepen
A zöldellő rét a színes
virágokkal, a kertek
gondozott pázsitja, a
futballpályák
finom
gyepszőnyege mindig is lenyűgözött.
Ahogy a természet,
úgy az emberi kéz
munkája is képes örömet nyújtani ebben a
tekintetben.
Közös
pont maga a fű. Amit a
szigligeti strandon is
folyamatosan
gondoznak, sőt idénre
egy nagy területet teljesen megújítottak,
gyepszőnyeggel borítottak. Mindenki másként örült a fejlesztésnek. Voltak, akik a
még szalaggal körbekerített (védett) részen
ugrándoztak,
szaladgáltak, mások
szemetet dobáltak el,
vagy éppen cigarettacsikkeket nyomkodtak bele barbár módon a gyepszőnyegbe. Hiába nő a környezettudatos emberek száma, a bunkó is
egyre több.
Szijártó János

Negyven éves az óvoda
Negyven éves a Tapolcai
Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézménye. Az
évfordulót a gyerekek és
az óvónők együtt ünnepelték a napokban.
Július első hétvégéjén ismét Ghymes

Fotó: Szijártó J.

Ismét Ghymes a hegyen
Július első hétvégéjén immár tizedik alkalommal
rendezik meg a Ghymes
fesztivált.
A tavalyihoz hasonlóan ezen
a nyáron is Hegymagas és a
Szent György-hegy adnak
méltó helyszínt az összművészeti fesztiválnak, ahol a
jelen és a múlt, valamint az
irodalom, a színház, a zene
és a tánc jól megférnek egy-

más mellett. A Szarka testvérek (Gyula és Tamás) egy álmot váltottak valóra azzal,
hogy sikerült hagyományt
teremteniük a Ghymes fesztiválból, amelyet gyakorlatilag már az együttes megalakulásakor kitaláltak. Az
ünnepélyes megnyitót a
Szent György Pincénél tartják július 3-án pénteken 18
órától, a Ghymes koncertje
szombaton este lesz. (szj)

vetkezett, ami a gyerekek
szempontjából minden bizonnyal a program tetőpontja lehetett.
A következő napon az
ovisok műsort adtak, kiállításokat (báb, rajz, régi fotók,

csipkék) nyitottak, illetve
Marosi Miklósné korábbi
óvodai vezető, valamint Dobó Zoltán polgármester is
külön köszöntötte az apróságokat és az óvónőket az intézményi ünnepen.
(szj)

Az évforduló kapcsán a gyerekek számára rajzpályázatot írtak ki, és az otthon,
szülői segítséggel készült
munkákat értékelték. Érdekes egybeesés, hogy az ovi
idén negyven éves és éppen
negyven kisgyerek megy
majd ősszel iskolába. A
nagycsoportosok így ennyi
lufit engedtek el a légtérbe a
hozzá rögzített, papírra rajzolt kívánságokkal együtt.
Nagy volt az ováció a sok
lebegő léggömb láttán, amelyek pár perc alatt eltűntek Miután Gáspár Györgyné tagintézményvezető megadaz égben. Utána a torta kö- ta a jelet, 40 lufi szállt fel egyszerre Fotó: Szijártó János
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Tapolcai tervek
BELVÁROS Megújított, működő üzlethelyiségek

Hosszúné Csarnai Júlia
Az idei városnapon adományozott az önkormányzat Tapolcai Nevelésügyért kitüntetést a
Tapolcai
Kertvárosi
Óvoda óvónője részére
magas szintű szakmai,
módszertani tudása, példamutató, segítőkész viselkedése elismeréséül.
Hosszúné Csarnai Júlia
Budapesten született,
általános iskolai tanulmányait
Marcaliban
kezdte, majd Tapolcán
fejezte be. A Batsányi
János Gimnáziumban
érettségizett, a Soproni
Óvónőképző Intézetben
szerzett oklevelét 1976ban. Már szakmai gyakorlatát is jelenlegi
munkahelyén, a Kertvárosi Óvodában töltötte.
Szakmailag folyamatosan képzi magát. Vezetője volt az óvodában
működő fejlesztő munkaközösségnek, aktívan
részt vállalt az anyanyelvi munkaközösség
munkájában is, előadást
és bemutató foglalkozásokat tartott. Magas
szintű szakmai, módszertani tudással rendelkezik, a gyermekek
mindenek felett álló érdekét tartja szem előtt és
képviseli a mindennapokban.
(szj)

Virágos Tapolcáért
A Tapolcai Városszépítő
Egyesület, a Városért Egyesület, az Épített és Természeti Értékek Védelméért
Alapítvány és a Vállalkozók
Egyesülete a tapolcai önkormányzat támogatásával idén
is meghirdeti a „Virágos Tapolcáért” mozgalmat előkertek, erkélyek virágosítására, „A Tiszta udvar rendes
ház” mozgalmat pedig családi házak részére. A jelöléseket és/vagy jelentkezéseket névvel és címmel ellátva
július 25-ig lehet a Főtéri
Könyvesboltban és a Wass
Albert könyvtárban, gyűjtő
urnákban elhelyezni, vagy
e-mailben elküldeni. Eredményhirdetés az augusztusi
ünnepi napok idején lesz .

Az önkormányzat számára kiemelt szempont a városkép javítása, de az erre fordítandó költségek
optimalizálása is.

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Fogadóórák:
Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
június 22. 14.00-16.00

Erről beszélt Dobó Zoltán
tapolcai polgármester lapunknak adott minapi interjújában.
- Fontosnak tartottuk a belvárosban régóta üresen álló
üzlethelyiségek mielőbbi
hasznosítását. A lerobbant
állapotú egykori ékszerbolt
helyén rövidesen új üzlet A belváros közlekedése jelentősen módosulhat a főutnyílik, az Arany János utca ca egyirányúvá tételével. Ezzel együtt a parkolási rend
sarkán lévő másik helyisé- is változhat ezen a részen
Fotó: Szijártó János
günk pedig már működik.
még kiadásra váró helyisé- nyilvános illemhely meggünk, amelyet hasonló nyitását is, amely régóta mukonstrukcióban szeretnénk tatkozó igényt elégít ki és
megtölteni élettel – fogal- mindenképpen növeli az arra járó emberek, turisták,
mazott a polgármester.
A belváros esetében az átha- vendégek komfortérzetét.
Mindegyik esetben szüksé- ladó járműforgalom mérsék- Azt gondolom az nem norges volt a teljes felújítás, lését szolgálná a tervekben mális állapot, hogy a belváamit a bérlő az előzetesen szereplő egyirányúsítás.
rosban nincs nyilvános illeadott és jóváhagyott terv – Nem tűnik megvalósítha- lemhely, másrészt sok paalapján elvégzett, majd a vá- tónak a teljes forgalom ki- nasz érkezett be a városhárossal kötött szerződés alap- iktatása a sétálóutcává alakí- zára is ezzel kapcsolatban az
ján le is lakhat. A volt ék- tással, másrészt a helyi vál- elmúlt időszakban - tette
szerbolt egyik részében tele- lalkozók, kereskedők szá- hozzá Dobó Zoltán.
fonos üzlet, a másikban pe- mára is lényeges, hogy a vá- Foglalkozik a városvezetés
dig szolárium és szépségsza- sárlók autóval közelíthessék az Ady és Sümegi utcai kelon nyit rövidesen. Ez a bel- meg a boltokat. Ehhez ter- rékpársávokkal is. Jelenleg
városi szolgáltatások bővü- mészetesen a parkolási ren- szakmai állásfoglalást várlésén túl az üzlethelyiségek det is módosítani kell még nak szakemberektől, szerkihasználtságát is megoldot- némileg, a megfelelő rotáció vektől, a szakmailag megatá teszi, illetve a városkép ja- biztosítása miatt. A belváros lapozott döntés meghozatala
vításához is hozzájárul. Van kapcsán meg kell említeni a érdekében.
(szj)

Javulóban a
komfortérzet

Védekezni kell a parlagfű ellen!
Felhívás - parlagfű- és fenn kell tartania. Ahol júniegyéb allergén növények us 30-át követően nem akadályozzák meg belterületi
gyommentesítésre.
ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását, ott a
221/2008 (VIII.30) Korm.
rendelet alapján az illetékes
jegyző azonnali hatállyal –
függetlenül attól, hogy ismert-e a földhasználó kiléte
A gyomnövények és a par- – külön értesítés nélkül elvélagfű elleni védekezés köte- gezteti az elmaradt védekelezettségét az élelmiszer- zést. Az eljárás szabályai
láncról és hatósági felügye- szerint a parlagfű elleni
letéről szóló 2008. évi hatósági védekezés zárt inXLVI. törvény 17. § (4) gatlanon, telephelyen is elpontja előírja a föld tulaj- végezhető. A közérdekű védonosának, illetve haszná- dekezés költségét a növénylójának, hogy minden év jú- védelmi bírságon felül, a tunius 30-ig végre kell haj- lajdonosnak, illetve a földtania a védekezést, és ezt az használónak meg kell fizetállapotot a vegetációs idő- nie. A költségek adók módszak végéig folyamatosan jára behajthatók. A hatósági

INFORMÁCIÓ

védekezés
elvégzésével
szemben halasztó hatálya
még a benyújtott fellebbezésnek sincs.
Ezúton felhívom minden ingatlantulajdonos figyelmét,
hogy az előző évekhez hasonlóan, az idén is kiemelt
figyelmet fordítunk a gyomnövénnyel és parlagfűvel
fertőzött területek felderítésére. Parlagfűvel fertőzött
terület esetén a fent ismertetett módon eljárást indítunk, növényvédelmi bírság
kiszabását kezdeményezzük. A környezetvédelem
közös érdekeünk, ezért kérjük, mindenki maradéktalanul tegyen eleget a parlagfűés gyommentesítési kötelezettségének.
Ughy Jenőné jegyző

(A nyári szabadságolásokra tekintettel a következő fogadóórák
várhatóan szeptember hónapban
lesznek megtartva.)

Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 8.00-12.00 óráig
és 13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Tel: 112, 87/412-322

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Felelős kiadó: Barbalics Antal
ügyvezető igazgató
Megjelenik 7000 példányban
Engedélyszám:ISSN 1589-5866
Nyomda: OOK-Press Kft.
8200 Veszprém, Pápai út 37/A

Elismert
polgárőr
Herenden rendezték a
Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége
Felügyelő Bizottságának elnökválasztását.
A küldöttgyűlés végén
elismerések átadására
került sor, ahol Ányosi
Balázs (Tapolcai Városőrség - Polgárőr Egyesület) Sárkányölő Szent
György emlékplakettet
vehetett át.
- Jóleső érzéssel tölti el
az embert, amikor elismerik a munkáját, amit
önkéntesen vállaltam
tagtársaimmal együtt.
Az emlékplakettet tízen
kaptuk meg a megye
polgárőrei közül, az elismerést dr. Töreki Sándor
rendőr dandártábornok,
a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság
főkapitánya adta át. Felemelő érzés volt, de meg
kell jegyeznem, bármelyik tapolcai tagtársam
megillette volna, akikákel már régóta teljesítünk szolgálatot a város
utcáin - hangsúlyozta a
kitüntetett tapolcai polgárőr.
(di)

Tapolcai zenekarok
A Nevük frappáns, tömör és
találó. A 2003-ban alakult
együttes az első buli előtt, melyet Taliándörögdön játszottak szilveszter este választotta az alapító tagok
nevének
kezdőbetűjéből
(Szandra, Miki, Sanyi) álló
mozaikszót.
Mottójuk: „A Ti zenétek a
Mi zenénk”, mely jelzi és
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Rövid hírek

Ovis búcsúzás

n EMLÉKEZÉS - A
monostorapáti régi temetődombon
Hősök
vasárnapján avatták fel,
az 1945 tavaszán, a falu
területén 26 évesen hősi
halált halt Tóth Ferenc
erdélyi születésű honvéd őrmester emlékművét. Az emlékmű állíttatója Hangodi László
történész, készítője Gelencsér Ferenc, kőfaragó, az egyházi szolgálatot Illés Sándor plébános végezte.
(szj)

ÉVZÁRÓ Mesejáték a gyerekektől felnőtteknek
Jó hangulatú ünnepséggel zárta az évet a Szent
Erzsébet Római Katolikus
Óvoda. A Tamási Áron
Művelődési Központ
Színházterme zsúfolásig
telt szülőkkel és nagyszülőkkel, akik egy zenéstáncos mesejátékot tekinthettek meg a gyerekek előadásában.
Az eredetileg a plébániaudvarra tervezetett ünnepséget
az eső miatt a Tamási Áron
Művelődési Központban
tartották meg. A jelenlévőket
Zöldy Andrásné intézményvezető köszöntötte, aki elmondta, hogy a gyerekek
nagy izgalommal, ugyanakkor önfeledten készültek az
ünnepi alkalomra.
Azt kívánta a jelenlévőknek,
hogy legyen idejük megtanulni a gyerekektől ezt a fajta önfeledt örömet és megtapasztalni az apró szépségeket a mindennapi életben. A
gyerekek a Mátyás király és
az igazmondó juhász című
népmesét adták elő, zenés-

MUSICAL SZÍNPAD - Nagyszabású gálaműsorral várja a közönséget a Tapolcai
Musical Színpad a Tamási Áron Művelődési
Központban június 27én (szombaton) 17 órától. A világhírű zenés
darabokat is megvillantó műsorban mintegy
negyven szereplőt láthatnak az érdeklődők,
köztük több, nemzetközi versenyen már bizonyított előadót. (szj)
n

Az óvodás gyerekek a Mátyás király és az igazmondó
juhász című népmesét adták elő hatalmas sikerrel a
Tamási Áron Művelődési Központban
Fotó: Sajcz G.
táncos dramatizált változat- kal, verssel és tanszereket
ban, amelyben a szöveges tartalmazó ajándékcsomagrészeket a búcsúzó nagycso- gal köszöntek el társaiktól.
portosok, a táncot a közép- Az ajándékot - mint minden
sősök, a dalokat pedig a kis- évben - a fenntartó Szent
csoportosok adták elő. Az Vince Szeretet Leányai Tárévzáró legszebb pillanata sulata - Irgalmas nővérei
volt, amikor a még egy évig biztosították. A jó hangulatú
óvodában maradó nagycso- délután estébe nyúló szereportosok elbúcsúztatták az tetvendégséggel zárult az Online újságunk
iskolába készülőket. Dalok- óvoda épületében.
(km) www.tapolcaiujsag.hu

SMS
körülírja stílusirányzatukat.
Mindent játszanak, ami a közönséget bulizásra készteti,
legyen az mulatós, tánczene
a '70, '80-as évekből vagy
épp a legtrendibb mai sláger.
A bulizók első ízben helyi
bálokon találkozhattak a
formációval, amiket annak
idején, szinte hetente tartottak, majd később különböző

Őri Sándor - billentyűk, harmonika, ének-vokál, Bali
Mónika - ének, Prácser Miklós - billenytyűk, ének vokál, Őri Ádám - Billentyűk, trombita, ének-vokál
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családi rendezvényeken, esküvőkön, zenés – táncos rendezvényeken táncolhattak
az általuk játszott muzsikára.
Szakmai sikerként könyvelik el, hogy több tv-s szereplést tudhatnak maguk
mögött, saját dalokat szereztek és vokáloztak Postás Józsi nagylemezein, koncertjein.
Arra a közhelyszerű kérdésre, hogy mit jelent számukra
a zene, Őri Sanyi így válaszolt: - „Aki egyszer elkezdi és szívből szeret muzsikálni az többé nem tudja
abbahagyni. Úgy gondolom,
mindannyiunk
nevében
mondhatom, hogy a zene
olyan számunkra, mint a
drog. Hiánya elvonási tünetekkel jár. Nem tudom elképzelni egy napomat sem
zene nélkül.” A közelmúltban Mónival és Ádámmal
kiegészült csapat naptára
fellépésekkel teli, amit természetesen cseppet sem
bánnak.
(hg)

Heti Ötlet
Éder Márta
tanító, gyógytestnevelő
A nyári szünetben is meg
kell találni a megfelelő
mozgásformákat a gyerekek számára. Komoly aggodalomra ad okot, hogy
az iskolai szűrővizsgálatokon milyen nagy arányban találunk veleszületett,
vagy szerzett gerinc- és
ízületi problémákat. A túlsúlyos, mozogni nem szerető fiatalok száma is egyre gyorsabban nő. A testnevelés, a gyógytestnevelés, és sport mellet érdemes pár dologra figyelni:
A pubertáskor alatt, a hormonháztartás változásával a csontok nagymértékű hossznövekedését nem
követi megfelelő izomgyarapodás, ilyenkor alakulnak ki a problémák.
Fontos a korai diagnózist
és alkati adottságokat figyelembe vevő sportválasztás. A szakszerűtlen
sportolás
következmé-

egészség
környezet
közlekedés
informatika

nyekkel jár még felnőtt
korban is! Tinédzserkorban tilos a súlyzós edzés,
mert a gerincet károsítja és
kedvezőtlenül befolyásolja a csontok hossznövekedését! Gyakori elváltozás
a lúdtalp, ami kisgyerekkorban rendszeres lábtornával javítható: járás sarkon, lábujjon felváltva,
lábujjakkal golyót, papírgalacsint, ceruzát szorítva
sétálás, ülésben lábfejkörzés, lábujjakkal tipegés
előre-hátra, lábujjak terpesztése és zárása. A szünidő alkalmas arra is, hogy
sok időt töltsenek a gyerekek a szabadban, mozogjanak, kiránduljanak, túrázzanak, sportoljanak, az
ülő tevékenységeket (számítógépezés, tévézés) háttérbe szorítsák. Az úszás
jó szórakozás és kedvező
hatást gyakorol a mozgásszervi elváltozásokra.
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Rövid hírek
n MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA - A Wass Albert Könyvtár és Múzeum június 20-án, a Múzeumok éjszakáján 17 és
24 óra között, egész estés programra várja az
érdeklődőket, ahol előadások, hagyományőrző
bemutatók, raktárlátogatás, kézműves foglalkozás és máglyagyújtás
teszi emlékezetessé az
éjszakát.
(hg)
n SÖRÖK, ÍZEK Kézműves sörökkel, házi pálinkával, ízletes étkekkel, színes programmal, kirakodóvásárral
várja az érdeklődőket
június 26 és 28-a között
a történetében immár
ötödik Vonyarcvashegyi
Kézműves Sörök és Házi Ízek Fesztiválja. Pénteken 19 órától az ír Firkin együttes koncertezik, szombaton hasonló
időben a Ladánybene 27
a sztárvendég, vasárnap
pedig a Tihanyi Musical
Stúdió előadása adja
meg a hangulatot egy jó
sörözéshez. Mindhárom
este élőzenés utcabállal
zárul.
(tl)
Hirdetés
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Gyerekek szép napja
HAGYOMÁNY Már 1931 óta gondolnak a felnövekvő nemzedékre
A város gyermeknapi
rendezvényeinek ideális
helyszíne volt az Egry utca és a Juhász Gyula utcai társasházak közötti
zöldövezet.
Az időjárás is kegyes volt a
kilátogató tapolcai családokhoz, nyárias klíma alapozta meg a hangulatot. Volt
minden amire a legfiatalabb
korosztály vágyik az ugrálóvártól a ringlisspílen át a lufibohócig, de az óriás csúszda, a kisállat simogató, darus
sörösrekeszmászás, a kézműves- és sportprogramok
sokasága, de a profi zenés
gyermekműsor sem hiányzott a szórakoztató eszköztárból. A rendezvény nem
csak a kicsikhez, az egész
családhoz szólt, a Batsányi
néptáncosok produkciója, a
májusfa kitáncolás, a solymászbemutató, a legjobb
majálisokat idézte és egyaránt élmény volt kicsiknek
és nagyoknak. Az ENSZ
közgyűlése 1954-ben javasolta, majd határozatot is ho-

A májusfa kitáncolása hagyományos része a gyermeknapi programnak
zott róla, hogy minden országban tartsák meg a „nemzetközi gyermeknapot”. Az
ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és
egymás közti megértésről,
valamint a gyermekek jóléte
érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol
olyan napot jelöljenek ki er-

re a célra, amit megfelelőnek
gondolnak.
Érdekesség,
hogy Magyarországon már
állami szinten
1931-től
gondoltak a kicsikre és létrehozták az úgynevezett gyermekhetet. A mai értelemben
vett gyermeknap 1950-től,
tehát az ENSZ határozatot
négy évvel megelőzve létezik Magyarországon. Tapolcán a Csermák József Ren-

Fotó: tl.

dezvénycsarnok munkatársai szervezik az eseményt
karöltve a Dobó Lakótelep
Családjaiért Egyesülettel, a
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal, a Tapolca
Városi Sportegyesületettel,
a hegymászó- és sakk szakkörökkel, Tokaji Zoltán darussal, a helyi rendőrkapitánysággal és az önkormányzati tűzoltósággal. (tl)

Jutalom a tankerület legjobbjának
Fertődön az Eszterházy
kastélyt, illetve a Nagycenken a Széchelyi kastélyt látogathatta meg a
Bárdos Lajos Általános
Iskola Intézményegységéből a 7.z osztály.

kifogásunk és nem melles- osztályban, ahol a terméleg finom ebédet kaptak, szettudományi tárgyak is
tudtuk meg az osztályfő- színre lépnek. Azt gondolom
a tankerület és maga a KLIK
nöktől.
- Nagyon büszke vagyok a felé csak a köszönet hangján
gyerekekre, hiszen az álta- szólhatok, hiszen elismerték
luk elért 4,51-es tanulmányi a jó teljesítményt és felejtheátlag a tankerületben a leg- tetlen élményhez juttatták a
A kirándulást a Klebelsberg jobb volt. Továbbá kifeje- diákokat - hangsúlyozta
(szj)
Intézmény-fenntartó Köz- zetten szép mindez hetedik Hanzmann László.
pont Tapolcai Tankerülete
biztosította a legjobb átlaggal rendelkező osztály számára, mint ahogy az a többi
tankerületben is történt hazánkban. Erről az osztályfőnök, Hanzmann László tájékoztatta lapunkat. - A gyerekek számára hatalmas élményt jelentett az út, az idegenvezetésre sem lehetett A Bárdos iskola 7. z osztálya a jutalomkiránduláson
Hirdetés
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Szijártó János
Talán nincs olyan ember Tapolcán, aki ne ismerné a két
évvel ezelőtt nyugállományba vonult Bognár Ferencet,
aki népművelőként, pedagógusként, művelődési intézmény vezetőjeként sokat tett
a város asztalára az elmúlt
négy évtizedben. Vele beszélgettem a közelmúltban.
A tapolcai Batsányi művelődési központból (VOKE) 1973ban ment nyugdíjba Cs.Varga
János és helyette Zentai Gábor
vette át az igazgatói munkát. Ő
keresett maga mellé munkatársakat, így került ebben az évben
a tapolcai intézményhez népművelőként Bognár Ferenc.
- Húsz évet dolgoztam itt népművelőként, majd igazgató-helyettesként, s bár voltak nehézségek, mégis jó érzéssel gondolok vissza ezekre az időkre.
Fontos megjegyezni, hogy a
művelődési központ a MÁV
fenntartásában működött, mégis a város kulturális központjaként tekintett rá mindenki.
Gyakorlatilag minden jelentős
kulturális esemény itt kapott
helyet. Aztán jött egy létszámleépítés 1993-ban, ami engem
is érintett, s mivel nekem tanári
diplomám is van, ettől az évtől
az akkori Templomdombi isko-
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Évtizedek a kultúrában
lába kerültem. Innen a Szász
Márton Általános Iskola következett, ahol 2000-ben megpályáztam és elnyertem az intézmény igazgatói állását. A Tapolca-diszeli iskolát a helyi
kultúrházzal egy irányítás alá
vonták, így rengeteg programot
tudtunk szervezni, indítani mondta Bognár Ferenc.
További változást hozott számára, hogy a város 2004-ben
megvásárolta a Bauxitbánya
vállalattól az akkori munkástovábbképző központot, a későbbi Tamási Áron Művelődési
Központot. A ház irányítása
szintén Bognár Ferenchez került, a Szász Márton Általános
Művelődési Központ adta kereteken belül. A szervezeti felállás aztán annyiban módosult,
hogy az iskolát megyei fenntartásba vonták.
- Nagyon sok évet töltöttem a
kultúrában, oktatásban, nehéz
bármit is külön kiemelni. De ha
mégis kellene, talán elsőként a
batsányis éveket említeném,
amikor szinte pezsgett az élet
Tapolcán. A könnyűzenei vonalon is rendkívül népszerűek
voltunk, szinte felsorolni sem
lehet, hogy mennyi nagy zenekar járt nálunk. Zenélt itt ak-

Bognár Ferenc 46 év, két
hónap után vonult nyugdíjba Fotó: Szijártó János
koriban a Fonográf, az Omega,
a P.Mobil, az Edda, de a kórusmuzsikára, a táncra és az ismeretterjesztő előadásokra is hatalmas érdeklődés mutatkozott.
Innen indult hódító útjára a Németh László által irányított Batsányi Táncegyüttes, s örülök,
hogy ennek, a nekik otthon adó
bázis oldaláról én is részese lehettem. Később a vasút támogatása csökkent, ami szerényebb lehetőségeket biztosított
a ház számára. Amikor 2004-

ben átvettem a Tamási Áron
Művelődési Központ irányítását, számos területen újjá kellett építeni a korábbi kapcsolatokat, illetőleg a kulturális kínálatot. Kiemelném a színházi
előadásokat, a komolyzenei
előadásokat, illetve több csoport elindítása is ide sorolható.
Az amatőr színjátszó kör éppen
tíz éve kezdte meg tevékenységét a Tamásiban, miután a
könyvtár akkori igazgatójával,
Nagy Eörsnével együtt kértük
fel N. Horváth Erzsébetet, hogy
próbálja megszervezni, s beindítani az amatőr színjátszást
Tapolcán. Azóta nagyot fejlődtek, szinte minden évben sikerrel mutatnak be új darabot. Diszelről sem feledkeztem meg
természetesen, ott egyebek között a falunap, és a gyepűtiprás
elindítása említhető, de a Kocs
Ida vezette Csobánc Népdalkör
beindítására is büszke vagyok.
Kérdésünkre Bognár Ferenc
úgy vélekedett, hogy a város
kultúrája, de általában véve is a
kultúra, mindig nagyban függ a
gazdasági környezettől, az
anyagi lehetőségektől. - Öt, hat
éve már érezhető volt, hogy
egyre kevesebb a keret, amit
egy ideig a saját bevételek nö-
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Moziműsor Pedagógusok elismerése
(Folytatás az 1-es oldalról)
A pedagógusok munká8300 Tapolca, Fő tér 1.
jának megbecsülése idén
Telefon: 87/510-176
is a fókuszba került.
június 18 - 24.
A pedagógusnapi ünnepsécsütörtök – szerda
gen gyémánt diplomát Marton Istvánné, arany diplomát
18 - 24. csütörtök - szerda
15:30 1200,-Ft
Szalai Lászlóné, Juhász AttiJurassic World 3D
láné, Pálfy Gyuláné, Ed(Jurasssic World)
mund Gergely, Kárpáti BéSzínes, szinkronizált
láné
pedagógusok vehettek
amerikai sci-fi akció
át. A több évtizedes munkáHossz: 130 perc ssic Worls
Rendező: Colin Trevorrow
ért járó elismeréseket Dobó
Szereplők: Chris Pratt, Judy
Zoltán polgármester adta át
Greer, Ty Simpkins
az érintetteknek. A helyi pedagógusszakma elbúcsúzott
18 - 24. csütörtök – szerda
18:00 1000,-Ft
az idén nyugdíjbavonuló
Harcosok klubja (1999)
kollégáktól is, az oklevele(Flight Club)
ket, a virágcsokrokat száSzínes, szinkronizált
mukra
Lévai József alpolamerikai film
gármester nyújtotta át. BúHossz: 139 perc
Rendező: David Fincher
csúzott Csóti Péterné (Kertna Bonham Carter) kétségbe
városi óvoda), Pál Lászlóné
vonja Tyler erőltetetten
(Kertvárosi
óvoda), Nagy
férfias ideológiáját.
Eörsné (Wass Albert könyv18 - 24. csütörtök – szerda
tár) és Bognár Ferenc (Ta20:30
polca Kft).
1200,-Ft
A járás települései is jutalTörésvonal 3D
mazták a helyben végzett
Színes, szinkronizált
oktató-nevelő munkát. Neamerikai akció-thriller
Hossz: 107 perc
mesgulács polgármestere,
Rendező: Brad Peyton
Nagy Rudolfné Maróti Imrénének gyémánt diplomát
adott át. Papp Imrénét nyugOnline újságunk díjazása alkalmából búcsúztatta Mészáros László János
www.tapolcaiujsag.hu lesencetomaji polgármester.
Tapolca Városi Mozi

Balassáné Molnár Edittől,
Szigliget polgármestere, Balassa Balázs köszönt el. Istvándiné Hosszú Klára Zsuzsannától Bedő Lajos zalahalápi polgármester és
Mayer Ottó Istvánné megbízott óvodavezető búcsúzott.
Krisztin N. László badacsonytomaji polgármester
Nagy Lászlóné, dr. Gelencsér Ottóné és Horváth Erzsébet
nyugdíjbavonuló
óvónőknek adott át oklevelet, virágcsokrot.
Idén egy pályakezdőt köszöntöttek a pedagógusok
Pintér Ivett személyében,
aki a badacsonytomaji Pipitér Óvoda fiatal dolgozója.
Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal,
munkájuk, teljesítményük
elismeréséül a Klebelsberg
Intézményfenntartótól tankerületi kitüntetést kaptak a
járás számos iskolájának vezetői is, amelyeket Tóth Mária adott át részükre.
A pedagógusnapi rendezvényt a tapolcai iskolák tanulóinak, tánc- és énekcsoportjainak kulturális előadásai és a Színvonal művészetoktatási intézmény tanulóinak kiállított munkái
színesítették.
(tl)

velésével próbáltunk ellensúlyozni. A programok szervezése terén is figyelembe kellett
venni a lehetőségeket, de azt
gondolom, a lakosság igényeinek megfelelően. Stratégiám
elsősorban a változásra, a megújuló és megújítandó területekre irányult. Mindig is szem előtt
tartottam a kultúra közösségteremtő szerepének erősítését,
a nemzet tárgyi és szellemi kulturális örökség gondozását, a
kulturális alkotás korszerű intézményi feltételeinek kialakítását, az esélyegyenlőség biztosítását a kulturális javakhoz és
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Ha napjainkat nézem,
talán kissé másként közelíteném meg a kiállításokat, néhány nevesebb, országos hírű
művészt is meghívnék néha.
Illetve sajnálom, hogy a diszeli
Csobánc rocktalálkozó sem
folytatódott az első két év után
2013-ban, pedig azt hiszem
több zenekarral, hatékonyabb
reklámmal, lehetett volna ebben még fantázia.
Bognár Ferenc nem egy
„otthonülő” típus, érdeklődésünk nyomán azt is elmondta,
hogy jelenleg két társadalmi
megbízatással is rendelkezik,
egyrészt a Veszprém megyei
gyermekifjúsági közalapítvány
vezetője, másrészt a megyei
ÉFOÉSZ alelnöke.

EMLÉKEZÉS - Az I. világháborús
emlékmű állításának 85. évfordulója
alkalmából tart megemlékezést Tapolca Város Önkormányzata június 19én 18 órától a Hősök terén. A rendezvényen beszédet mond, Dobó Zoltán polgármester, közreműködik Bertalan Csaba, a Csobánc Népdalkör, Havasi Gábor, a Honvéd Kulturális Egyesület és Szigetvári Réka.

SPORT

2015. JÚNIUS 17.

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Rövid hírek

Apa és fia

n FOCI Az 1995ben alakult TVSE Öregfiúk FC immár tizennyolc éve vesz részt a
megyei bajnokság IV.
osztályának (korábban
körzeti II) küzdelmeiben. Ebben az időszakban tizenhárom alkalommal a dobogón végeztek a fiúk. Az idei
bajnokságban az eddigi
legjobb százalékos teljesítményét (89,4 %)
nyújtotta a csapat: 22
mérkőzésen 19 győzelmet szerzett, két döntetlent ért el, csupán egyszer szenvedett vereséget. A gólok statisztikája a következő: 90 rúgott, 19 kapott gól. Az
utolsó fordulóban dőlt
el a bajnoki cím sorsa a
Dörgicse javára. (ae)

Az országos verseny élmezőnyében
Az idén két bajnokságban
indult Lovász Róbert és
fia Kornél. Folytatva a korábbi időszak jó szériáját,
az autós szlalomversenyek tekintetében továbbra is az elithez tartoznak.
A Dunántúli szlalomkupán
és az országos bajnokságon
is indult apa és fia. Ugyanazzal az autóval versenyeznek,
de, hogy ne egymás riválisai
legyenek, két kategóriában
(hátsókerék-hajtás és a 2000
köbcentiméter fölötti) neveztek.
- A legutóbbi veszprémi versenyt az eső miatt kölcsönautóval teljesítettük, így
nem sikerült túl jól. Addig az
abszolút értékelést ketten
vezettük, illetve kategóriánkban is elsők voltunk.
Nekem sikerült az élen maradnom, de Kornél visszacsúszott a második helyre,
az abszolútban pedig ötödik,
hatodik helyre estünk vissza
a Dunántúli szlalomkupán.
Az országosban jobban
állunk, ott Kornél vezeti a
2000 köbcentiméter fölötti,

A fiú és az apa, Lovász Kornél és Lovász Róbert a szépen felturbózott BMW-vel
én pedig a hátsókerék hajtás
kategóriában állok az első
helyen - tudtuk meg Lovász
Róberttől. Az abszolút értékelés alapján Kornél a
harmadik, Róbert a hatodik
helyen áll az országos bajnokságban.
A soron következő fordulót
Kecskeméten rendezik július elején, a fiúk bizakodnak,

hogy ott is jól szerepelnek
majd. Az országoson egyébként célkitűzésük az abszolút versenyen az első ötbe
bekerülni, míg a kategóriákban éremért, azok közül is
lehetőleg a legfényesebbért
hajtanak mindketten. Tavaly Kornél már szerzett egy
ezüstöt, Róbert egy bronzot,
így szeretnének még egy

7

„hangyányit” javítani ezen.
Érdekesség, hogy apa és fia
eltérő stílusban vezet. Kornél a megfontoltabb, aki
számol és kevesebb kockázatot vállal, míg Róbert
gyorsabban hajt bele a kanyarokba. Mindkét stílusnak
van előnye hátránya, a végén
majd kiderül, hogy melyik
volt eredményesebb. (szj)

n TÚRA - A Tapolca
VSE
természetjáró
szakosztály szombati
(2015.06.20.) túraprogramja: Zalaszántó-Rezi-vár-CserszegtomajKeszthely, a táv mintegy 16-17 kilométer.
Találkozó a tapolcai
autóbusz-pályaudvaron
szombaton reggel 7.05kor.
(szj)

A biciklista akár szép is lehet
Családi kerékpártúrára
invitálták a tapolcaiakat
az elmúlt hét keddjén a
rendezvénycsarnok munkatársai.
Májer Edit szervező lapunknak elmondta, késő délután
gyülekeztek a kerékpárosok
a Köztársaság téren, majd a
tapolcai rendőrök felvezetésével tették meg a Tapolca
Köztársaság tér – Dobó lakótelep – Fő tér – TapolcaDiszel távot. A végállomáson, a Csobánc Művelődési

Ház udvarán szendviccsel és
frissítővel kínálták a távot
teljesítőket. Most először
hirdettek meg a rendezvény
történetében
kerékpáros
szépségversenyt. A zsűriben
Domán Gábor a Tapolcai
Trappolók, valamint a Tomcsányi Ford HSE elnöke,
Mohos Csaba a Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület
elnöke, valamint a 2014-es
évben kiemelkedő sportteljesítményéért Hoppá díjjal
jutalmazott amatőr hegyi kerékpárost, Nagy „Rambo”

Hangulatos bringásprogram Tapolcán

Attila foglalt helyet. A zsűri
döntése alapján első lett a
gyermek kategóriában Csordás Júlia Janka, második
Tölgyes Réka, harmadik helyen pedig Csordás Csaba
Huba végzett. Felnőtt kategóriában Hoffman Hedvig
hozta a legszebb formát, második helyen Kassai Balázs,
harmadik helyen Dénes
Emil végzett. Családi, azaz
páros kategóriában a képzeletbeli dobogó első helyére a
Haga Réka – Haga Szabolcs
páros, második helyére a
Domán Fruzsina – Patkós
Máté, harmadik helyére pedig a Nyul Alexandra – Bakos Nándor páros állhatott.
A díjazottak kerékpáros
ajándékcsomagokkal, oklevelekkel, valamint kerékpáros emlékmatricával térhettek haza. Megtudtuk, aki indult a versenyen, de helyezést ebben az évben nem ért
el, azt vígaszdíjként müzli
szelettel és lufival jutal(tl)
Fotó: Töreky mazták a szervezők.

A versenyző gyerekek legjobbjai

Fotó: Töreky László

Izgalmas versengés
Izgalmas partikat hozott a
június hatodikán megrendezett Rockwool Kupa
gyermek sakkverseny.
Az ifjúsági sporteseménynek a Tamási Áron Művelődési Központ adott otthont, ahol két csoportban,
huszonhárom
versenyző
mérte össze tudását - tudtuk
meg Kosztolánczi Gyula
sakkedzőtől. Mindkét csoportban eredményeket is hirdettek, az első négy helyezett teljesítményét oklevél-

lel, illetve érmekkel, a legjobbakét kupával ismerték
el. Az A. csoportban Bencze
Balázs végzett az élen, őt
Csalló Krisztián követte, a
harmadik helyre Gergely
Dániel jött fel, Enyingi Bence pedig a negyedik lett.
A B. Csoport mérkezései
Illés Botond győzelmével
zárultak. Major Martin második, Tóth Barnabás a harmadik, Horváth Barnabás
pedig a negyedik helyen
végzett a szombati Rockwool Kupán .
(tl)
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Heti SÜTI
Rumos rombusz
Hozzávalók: 18 dkg porcukor, 18
dkg margarin, 6 db tojás, 5 dkg
csoki, vagy tortadara, 8 dkg őrölt
dió, 18 dkg liszt, 1-2 evőkanál rum
a locsoláshoz, 1 kávéskanál
sütőpor
Máz: 1 csg dekor cukormáz
marcipán ízben
Teteje: 1 marék csoki-mix
gabonagolyó

A tojások sárgáját kikeverjük a fele
cukorral, majd hozzáadjuk a puha
margarint. A lisztet összekeverjük
a sütőporral, a csokival és az őrölt
dióval. A tojások fehérjét felverjük
habnak, amikor már keményedni
kezd, hozzákeverjük a cukor másik
felét és kemény habbá verjük. A
tojások sárgájához adjuk a felvert
habot, a lisztes csokis keveréket és
óvatosan, hogy a hab ne törjön,
összekeverjük a két masszát.
Normál méretű tepsibe öntjük.
180 fokra előmelegített sütőben
megsütjük. Ha megsült, hagyjuk
kihűlni,
majd
meglocsoljuk
rummal a tetejét és marcipánízű
cukormázzal bevonjuk. Mielőtt
megdermedne, rászórjuk a csokis
gabona
golyókat.
Rombusz
alakúra szeljük, vagy ízlés szerint.
Kovács Pálné, Hegymagas

HÍREK
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Száz év a családokért
VÉDŐNŐK A világon egyedülálló szervezet, ellátási rendszer
A világon egyedülálló
szervezet, mely hatalmas
segítséget és megnyugvást ad a gyermeknevelésben, ápolásban kevésbé jártas anyukáknak,
apukáknak.
Hungarikummá vált a Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer.
A 100 éves évforduló alkalmából kiállítást nyitottak a
Tamási Áron Művelődési
Központban, ahol Dobó
Zoltán, polgármester is mélatta a védőnőket, mint gyakorló apa, és mint egy közösség vezetője. Háláját fejezte ki, hogy a sokszor evidensnek tűnő, túl aggodalmas szülői kérdésekre mindig higgadt és szakmai választ adnak. Hivatásnak,
nem pedig szakmának nevezte munkájukat, melyet
szívvel lélekkel végeznek. A
megnyitó beszédet követően, régi, a múltat idéző Híradó-bejátszásokat vetítettek. A képkockákon fehérru-

Segítség véradással

Aktív és nyugdíjba vonult védőnők is ellátogattak a kiállításra Fotó: Havasi Gábor
hás, katonás rendben szolgálatot teljesítő dolgozók
végezték a haj ellenőrzését,
mosdattak és tanácsot adtak.
Mára a kép megváltozott.
Sokkal emberközelibb, intimebb a kismamák és a védőnők közötti kapcsolat, eltűnt
a sok gyermekben riadtságot
keltő fehér köpeny, helyette
mosolygós, segítőkész szakemberek teszik könnyebbé a

hétköznapokat. Kovács Melinda, narrátor ismertette a
szolgálat 100 éves történetét. Az Országgyűlés idei
döntése alapján június 13. a
Védőnők Napja. Szabóné
Takács Mária védőnő a mai
feladatokról adott tájékoztatást. A régi és új használati
eszközök, fényképek és újságcikkek mellett az alkalomra hirdetett rajzpályázat

gyermekmunkái is kiállításra kerültek. A pályázat
díjazottjainak, Bisi Olga, járási vezető adta át az ajándékokat. A Szabó Csaba által
vezetett, Tördemic Táncegyüttes gyermekei szép
koreográfiákkal, a Zajongó
Zenekar pedig hangulatos
muzsikával fejezte ki háláját
a 100 éves Védőnői Szolgálatnak.
(hg)

Piaci információk

Lapterjesztés

Keressük a legfinomabb süteményeket,
hétről hétre!
Ezúton hívjuk fel kedves olvasóink figyelmét arra, hogy továbbra is minden
számunkban szeretnénk egy-egy sütemény, torta, édesség receptjét közölni. Akinek van olyan receptje, amelyet
szívesen osztana meg másokkal lapunk
hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre:
tapolcai7nap@gmail.com

Árak a tapolcai piacról:
Lapunk terjesztésével kapcsolatos észrevételeit a lenti
Tojás: 25 - 40 - 50/db
telefonszámon jelezheti:
Burgonya: 280 Ft/kg
Sárgarépa: 200-360 Ft/kg
06/20/358-3295
Zeller: 399 FT/kg
V.hagyma: 240-250 Ft/kg
Paprika: 699 Ft/kg
Hirdetés
Paradicsom: 540-599 Ft/kg
Uborka: 300-360 Ft/kg
Görögdinnye: 299 Ft/kg
Sárgadinnye: 499 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Citrom: 660 Ft/kg
Dobó Zoltán polgármester többszörös véradóként jeBanán: 440 Ft/kg
lentkezett be hétfőn a Tamásiban Fotó: Szijártó János
Lencse: 800 Ft/kg
A tapolca területi Vörös- Jöttek is szépen hétfőn az Banán: 410 Ft/kg
kereszt Irodával közösen önkéntesek, sőt jó példát
szervezett véradást a mutatva Dobó Zoltán polHázasságkötés
települési önkormányzat gármester is az ügy mellé
a Tamási Áron Művelő- állt, és ő is adott vért. A helyszínen lapunknak elmondta, Török Ferenc és Szálinger
dési Központban.
hogy többszörös véradó, és Erika Ilona 2015. május 29A cél egyértelmű volt ezúttal örül annak, hogy szerencsés én kötött házasságot.
is, az egyébként nyílt véra- alkat ebből a szempontból,
dáson. A szervezők szándé- hiszen ebben a formában is Végh Árpád és Cserép Noéka volt, hogy minél nagyobb segíthet másokon. - Bízom mi 2015. május 30-án kötött
számban vegyenek részt a abban, tette hozzá, hogy a házasságot.
közszférában dolgozó mun- véradások alkalmával egyre
katársak, és a civil szerve- többen érzik fontosnak baj- Bakos György és Sárdi
zetekben tevékenykedő pol- ba jutott embertársaink tá- Marianna 2015. május 30(szj) án kötött házasságot.
gárok a mostani véradáson. mogatását.

