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MUSICAL A Dzsungel könyvét láthatta a közönség Tapolcán
Két telt házas előadást és
vastapsot hozott a Tapolcai Musical Színpad által
szombaton és vasárnap
bemutatott
Dzsungel
könyve című musical.
Ahogy azt korábban lapunkban is írtuk, nagy várakozás előzte meg a produkciót, ami nem véletlen,
hiszen eddig gyakorlatilag
minden darabjuk osztatlan
sikert aratott. A Kiemelt Tehetségpont címmel rendelkező együttes a Dzsungel
könyve című musicallel is
megörvendeztette a lelkes
tapolcai közönséget. A Tamási Áron Művelődési Központban bemutatott mintegy A gyermek Maugli Akelával és a farkasokkal együtt Bagirára figyel. Jobbra Sir
Kán a tigris és Balu a medve
Fotó: Szijártó János
VASTAPSSAL

harminc szereplős, igényes
jelmezzel, színvonalas díszlettel, színpadi képpel előadott darab valójában emberi
kérdéseket feszegetett. A
Dzsungel könyve állatka-

rakterei eszközként funkcionáltak az emberi tulajdonságok kifejezésére. A hatalomért folytatott harc, a dominancia, az identitás kérdései mind felvonultak a darabban, az ismert musical
zenéivel, koreográfiáival.
Halápiné Kálmán Katalin
rendezőtől, az együttes Bo-

Pénteki vonulás kétszer
Kétszer is vonultak a tűzoltók a múlt pénteken, egyik
esetben egy ház gyulladt ki,
a másiknál az elviselhetetlen
füst miatt riasztották őket.
Sárközi Roland lapunk kérdésére elmondta, hogy egy
Tapolca-diszeli családi ház
tetőszerkezete gyulladt ki
pénteken este. Az 1996-ban
épült ház oltásban a badacsonytomaji hivatásosok is
részt vettek. A tűznél személyi sérülés nem történt, de
jelentős az anyagi kár. Azt,
hogy a lángok miért csaptak
fel a tetőszerkezetnél nem
tudni, de a szakemberek
vizsgálják a lehetőségeket. A
tapolcai tűzoltó parancsnoktól azt is megtudtuk, hogy a
másik esethez a Csobánc utcában a lakók riasztották
őket, ugyanis nagy füstöt
észleltek. A kivonuló tűzol-

nis bona – Kiváló Tehetséggondozó díjjal kitüntetett
korábbi művészeti vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy
a koreográfiákat Halász
Sándor készítette. Üde színfoltként tűnt fel Sir Kán szerepében Halápi Katinka, a
Budapesti Operettszínház
színésze, aki nemcsak mű-

Fotó: Tűzoltóság Tapolca

tók azonban tüzet nem találtak, de az egyik ház kéménye olyan füstöt bocsátott ki,
ami nem nevezhető szokványosnak. Vélhetően nem
megfelelő
tüzelőanyagot
használtak, ami előidézte a
kellemetlenséggel járó füstölést – tette hozzá Sárközi
Roland.
(szj)

vészeti vezetőként maradt
hű a tapolcai együtteshez,
hanem fellépőként is. Színpadi megjelenése, és a két alkalommal megszólaló virtuóz ütőhangszeres játéka igazi élmény volt a közönség
számára. (Folytatás az 5.
oldalon „Két remek este”
címmel)
(szj)

Varázslat
akciósan!
Virágzik a mágiaipar
hazánkban. A tévéképernyőn keresztül
is megismerhetjük a
varázslók, boszorkányok,
kártyajósok,
tisztánlátó médiumok
nélkülözhetetlen tevékenységét, de az
interneten is széles
kínálattal
jelennek
meg e szakmák hiteles képviselői. Van is
rá kereslet, sokan
várják boldogulásukat, sorsuk jobbra fordulását az ezotéria világától. Találhatók ingyenes varázslatok is
világhálón, de az igazi
azért mégis a jó szakember. Aki például
jóslásbérletet kínál az
ügyfeleknek jelképes
áron, 20 ezer forintért.
A bérlet többek között
szerencse-, és pénzvonzó karkötőt, sorselemzést, átoklevételt, szerelmi kötést,
pénzmágiát, és gyógyító mágiát tartalmaz. Akciósan, amíg
a készlet tart.
Szijártó János

A helyi néptánc ünnepe
régi sikeres táncegyüttesé- gyobbak tiszteletét, megtanek neve összeforrt. - A Bat- nulnak precízen, pontosan
sányi Táncegyüttest egy- dolgozni, megtanulják az
szerre jellemzi a folytonos együttműködés fontosságát
változás a tagok cserélődé- és kivívhatják csoporttársasével és az állandóság a mi- ik, a szakma és a közönség
nőségben, a hagyományok, tiszteletét, szeretetét - monda néptánc tiszteletében. Ez ta a polgármester. (Folytatás
az a család, ahol a gyerekek az 3. oldalon „Negyvenöt év
Az est fényét, az alkalomra megtanulják az ősök és a na- a színpadon” címmel) (tl)
megnyílt kiállítás mellett,
egy kiváló pozsonyi táncegyüttes jelenléte, kiváló
előadása is emelte.
A vasutas művelődési központ széksorait este hat órára
már zsúfolásig megtöltötte a
közönség, akiket Havasi
Gábor az intézmény nemrégiben kinevezett vezetője
köszöntött. Az eseményt
Dobó Zoltán nyitotta meg,
aki beszédében azt hangFotó: Töreky
súlyozta, hogy Tapolca és Nívós gálaműsort láthatott a közönség
Több órás, nagy sikerű,
vastapssal kísért műsorral ünnepelte meg fennállásának 45 évét a Batsányi Táncegyüttes a
VOKE Batsányi János
Művelődési Központban
szombaton.

Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi
kárt okozott a múlt pénteki tűzeset
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A város ügyei
ÜLÉS Az óvodai csoportok számáról is döntenek
Több mint húsz témát tárgyal a képviselő-testület a
Amint a szigetelés és a hoz- Tamási Áron Művelődési
zá kapcsolódó munkák be- Központ második emeleti
fejeződnek, visszakerül he- tanácstermében a ma
lyére az emléktábla Fotó:tl. reggel 8 órakor kezdődő
nyilvános ülésen.

Átmeneti
áthelyezés

November elején helyezték el a tapolcai földhivatal épületének falán, tegnap leszereltette az 56-os
Tapolcai Járási Forradalmi Nemzeti Tanács börtönbüntetést szenvedett
tagjainak tiszteletére állított emléktáblát a Tapolca
Kft. a szigetelési munkálatok miatt.
A tábla leszerelésére azért
került sor, mert a külső munkálatok elérték azt a fázist,
amely már veszélyeztette az
emlékmű és a koszorúk épségét, illetve méltatlan környezetbe kerültek volna a
tárgyak - mondta el lapunk
érdeklődésére Rédli Károly
a Tapolca Kft. ügyvezetője.
A táblát a legnagyobb gondossággal maga a készítő,
Szilasi Sándor kőfaragó és
munkatársa szerelte le a falról. Amint a szigetelés és a
hozzá kapcsolódó munkák
befejeződnek, visszakerül
helyére a vésett emlékműtudtuk meg.
A koszorúk pedig kartondobozokba kerültek, amelyeket ez év december 21-ig, tehát egy hónapon keresztül
megőriznek, raktároznak a
városi moziban. Az igazgató
hozzátette, ha az érintett
hozzátartozók szeretnék koszorújukat, vagy a rajta lévő
kegyeleti szalagokat visszakapni, úgy azt természetesen
rendelkezésre bocsátják. (tl)

A polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló
után az idei költségvetésről,
annak végrehajtásával kapcsolatos szabályokról szóló
rendelet módosításáról döntenek. A képviselők többek
között foglalkoznak az orvosi körzetek kialakításáról
szóló önkormányzati rendelet, valamint a temetőkről és
a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálatával, a közterület használatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításával, és a Tapolcai
Szennyvíz-tisztító
Telep
technológiai fejlesztésével.

A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata is a napirendek között szerepel
Fotó: szj.
Tájékoztató hangzik el a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás
tapasztalatairól, döntekenek
a 2017-es közszolgáltatási
díjról, valamint a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek
jövő évi bérleti díjáról. Módosítják az önkormányzat
által létrehozott egészségügyi alapítványok alapító

okiratát, meghatározzák a
2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az óvodai beiratkozás időpontját, valamint
az éves nyitva tartási idejét.
A testület elbírál egy „Tapolca” név használata iránti
kérelmet, majd meghallgatja
a Tourinform Iroda tájékoztatóját a 2016-os működésről és a 2017-es esztendő
terveiről.
(szj)

Év végéig megújul, komfortosabbá
válik a „nagyposta” Tapolcán
A tapolcai „nagyposta”
épületének hamarosan
elinduló belső felújítása
miatt már csak az intézmény hátsó udvarának
irányából
közelíthetjük
meg az ügyfélszolgálatot.
November 18- án, pénteken
délután már nem üzemelt a
posta. November 19-én,
szombaton, reggel 8 óra és
12 óra között az Egry József
utcai „kisposta” állt az ügy-

felek rendelkezésére tudtuk meg Bognár Ildikótól, a Magyar Posta területileg illetékes igazgatósága
üzemeletetési osztályának
vezetőjétől. Az ügyfelek
hétfőtől aztán a megszokott
nyitvatartási időkben kereshették fel az intézményt, de
belépni a Deák Ferenc utcára néző főbejáratán nem
tudtak, az ideiglenes bejáratot a posta hátsó udvara felől tették lehetővé az illeté-

kesek. A remények szerint,
az ideiglenes állapot csak az
év végéig áll fenn, addigra
befejeződnek a munkálatok,
amelyek az épület belső arculatában, javuló funkciójában hoznak jelentős és minden bizonnyal pozitív változást.
A posta tájékoztatása szerint, a felújítás célja az ügyfelek komfortérzetének növelése és a minőségi banki
környezet megteremtése. (tl)

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
November 28. 14.00-16.00
Dobó Zoltán polgármester
Belső felújítás kezdődött a postán, bejárás a hátsó udvaron át
December 5. 14.00-16.00

Fotó: Töreky László
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A múlt gyökereiből
Vecsei János gondolatai,
érzései mélyen kötődnek
múltjához, népéhez, családjához és ahhoz a tájhoz, ahol él. A minap megnyílt képzőművészeti tárlat a Tamási Áron Művelődési Központban erről
tanúskodott.

gignéztem a kiállítás anyagát, úgy éreztem, hogy megelevenednek János életének
mozzanatai és bepillantást
enged családjának gyökereibe - fogalmazott.
A kiállítást, az alkotót és műveit Németh István Péter író,
költő, könyvtáros, műfordító mutatta be. - Életének, érzéseinek lapjait nem száraz
adatokat tartalmazó tankönyvekből emelte ki, hanem tulajdon családjának regényéből. Néhai nagyapja
az első világháborúban esett
el, amikor a galíciai lövészárkokból lelőtték. Hiába várta haza a csingeri erdő… Vecsei János nagyapja emlékére szárnyas oltárt állított. A
triptichonra családi fényképet másolt és eredeti levélsorokat applikált a szomorú
1915-ös esztendőből - emlékeztetett a művészi munkát

inspiráló kezdeti évekre
Németh István Péter, aki az
amatőr művész indíttatásáról, festményeinek, portréinak, tájképeinek és rézdomborítással készült alkotásainak gondolati és lelki hátteréről osztotta meg gondolatait a közönséggel. A költő
nem feledkezett meg a kiállítás képei alatt elhelyezett,
azok gondolatiságát erősítő
Herczeg-Vecsei Katalin haikui-nak méltatásáról sem.
Vecsei János a dicsérő szavakat követően saját termelésű kitűnő Szent Györgyhegyi borával és virágcsokrokkal ajándékozta meg szeretett családjának tagjait a
kulturális közreműködőket,
köztük Bertalan Csabát, aki
szavalataival- és Herczeg
Rékát, aki énekkel járult
hozzá a kiállítás megnyitójának hangulatához.
(tl)

A kiállítás „A múlt gyökereiből építkezem” címet kapta
az alkotótól és tartalmas kivonatát adta a tapolcai amatőr képzőművészkör egyik
oszlopos tagja alkotói életének, látásmódjának, munkáinak. A kiállítónak nem ez
volt az első önálló tárlata, hiszen közel tíz éve, 2007 áprilisában már bemutatkozott
a helyi közönség előtt. Azóta
Vecsei János nyugdíjba vonult és ennek hozományaként és természetesen önmaga nagy örömére egyre több
időt tudott szentelni kedvelt
elfoglaltságának a festészetnek. Az este hat órai megnyitón Barczáné Tóth Boglárka a TÁMK intézményvezetője ezt is megemlítette
mikor elsőként szólt a megjelentekhez. Köszöntőjében
kiemelte, hogy János gyakori és kedvelt látogatója az intézménynek, – Amikor vé- Vecsei János meghatottan állt a közönség elé

KULTÚRSAROK
(Folytatás az 1. oldalról)
A Batsányi Táncegyüttes jubileumi estjén a polgármester külön szólt Németh Lászlóhoz, aki a Batsányi Táncegyüttes művészeti vezetője
volt. - Ha Ön nincs, akkor
most nincs miről beszélni és
nincs mit megtapsolni. Ön
mert álmodni, merte vállalni
azt, amit elképzelt a szakmáról és mindezt volt ereje
továbbadni. Ez önzetlenség
és emberi nagyság! – fogalmazott Dobó Zoltán. Németh László megköszönte a
méltatást. - Igaz, hogy sokat
tettem ezért az együttesért,

A kicsiknek hatalmas élmény volt a barlang Fotó: szj.

Gyerekek a barlangban
A Bárdos-napok idején látogattak el a Bárdos Lajos
Általános Iskola Székhelyintézményének alsó
tagozatos tanulói a tavasbarlangba.

Lapunkban pár héttel ezelőtt
írtunk arról, hogy a tavasz
első hónapjának végéig, tehát öt hónapon át, ingyenes
lesz a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park gondozásában
működő Tapolcai-tavasbarlang
Látogatóközpontba
szervezett kirándulás a tankerület minden intézménye
számára. A lehetőséget kihasználva nézhettek körül a
gyerekek a látogatóközpont
érdekes világában, majd
Fotó: tl. csónakázhattak a csodálatos
barlangban. Minden csoportot néhány szülő is elkísért.
A tavasbarlang fogadóépü-

Negyvenöt év a színpadon
de semmire sem jutottam
volna egyedül. Olyan tanítványaim voltak, akik az
eredmények elérésére képesek voltak, akik személyes
áldozatokat hoztak, minden
másról lemondtak, akiknek
a tánc volt a minden. Ezért
jutottunk magas szintre. Én
mindent a tanítványaimnak
szeretnék
megköszönnimondta elérzékenyülve a
mester. Rig Lajos országgyűlési képviselő is szólt a
közönséghez és a Batsányi
Táncegyüttes
tagjaihoz,
akiknek múltbéli és mai
munkáját, kulturális jelenlé-

A Batsányi története példaértékű

tét példaértékűnek nevezte.
Megemlítette többek között
az együttes legutóbbi jelentős lengyelországi vendégszereplését, ahol a „közönség kedvencei” lettek a tapolcai táncosok. A képviselő
végül a jövőre nézve továbbra is támogatást, segítséget
kínált a csoport megmaradásához, fejlődéséhez. Az ünnepi beszédeket követően
elkezdődött a több órás műsor, amelyben a Batsányi
Táncegyüttes felnőtt és
utánpótlás csoportjai mutatták be legjobb oldalukat a
hagyományos magyar táncokat, a látványos koreográfiákat, mindezt a kiváló Magyarhang Zenekar kíséretével. A közönség vendég fellépőket is láthatott. Az alkalomra Tapolcára meghívott
színvonalas pozsonyi tánccsoport és a vele érkezett népi zenekar szlovák nyelvű
énekei, táncai, előadása is
sikert aratott. A 45 éves jubileum alkalmából kiállítást
(tl)
Fotó: Töreky László nyitottak .

letében különleges kiállítás
mutatja be a karsztvidékek
világát. Tíz terem érdekes
látnivalóival találkozhatnak
a vendégek. A gyerekeket
kúszóbarlang várja, ami a
bárdosos diákok számára is
hatalmas élményt nyújtott. A
játékos barlangászás után
ősföldrajzi festményeket láthattak, amelyek letűnt korok
élővilágába kalauzolta a
gyerekeket. A térhatású fotók és a film a természet “egzotikus művészét” a karsztvizet mutatta be, ami évmilliók alatt gyönyörű alakzatokat formált a mészkőből. A
Cseppkő-, a Búvár-, a Denevér-, a Geopark-, az Ősrégész- és az Őskarszt-terem
megtekintése után kezdődött
az izgalmas csónakázás, végül levezetésként séta a barlang száraz részében. (szj)

A borlovagrend három új tagot vett fel

Fotó:Sajcz G.

Újborok és lúdvacsora
Tizennegyedik alkalommal
szervezte meg Mezőssy Zoltán és családja a Vinum Vulcanum Borlovagrenddel és
Tapolca Város Önkormányzatával közösen a Mártonnapi lúdvacsorát, melynek
idén is a Tamási Áron Művelődési Központ adott helyet.
Az este polgármesteri köszöntővel vette kezdetét.
Dobó Zoltán a hagyományápolás fontosságára, és a
bor, a borászok városunk
életében betöltött fontos szerepére hívta fel a figyelmet.
Egyházi szolgálattétel kere-

tében Molnár Csaba Bertalan református lelkész, a római katolikus plébánia képviseletében pedig Szakács
Péter és dr. Csernai Balázs
atyák áldották meg az újborokat. A Vinum Vulcanum
borlovagrend ezúttal három
tagot vett fel tagjai soraiba.
Ádám Csaba helyi vállalkozó, kertészmérnök, Bessenyei Péter műrepülő pilóta
és Hangodi László Rudolf
ortopéd traumatológus szakorvos-jelölt állta ki a borlovagrend szabályai szerinti
avatási ceremóniát.
(km)
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
124 általános iskolás,
egészséges alapanyagokból
5 perc alatt összesen 860 db
szendvicset készített a Lidl
Magyarország
iskolai
egészségkampányának keretében. A cél, hogy felhívják a szülők figyelmét a
gyermekek egészséges táplálkozásának fontosságára.
A Magyar Rekord Egyesület
közreműködésével
zajló rekordállítással maguk a diákok mutatták meg,
hogy gyorsan és egyszerűen
is lehet egészséges, mégis
finom reggelit készíteni derült ki az áruházlánc által
kiadott sajtóközleményből.
A Lidl Magyarország rendhagyó figyelemfelhívó rekordkísérletét egy online
kérdőíves módszerrel készült felmérés alapozta
meg, melynek keretében
2993 szülő válaszolt az áruházlánc által feltett, iskolás
gyermekük életmódjával
összefüggő kérdésekre.

LAKÁS-OTTHON-KERT
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Jobb komposztálni!
KÖRNYEZET A diófa levele is hasznos hulladékká alakulhat
A diófa levélzete a közhiedelemmel ellentétben kiváló komposztanyag,
nagy füsttel járó elégetése viszont környezetszennyező. A nagy komposztáló üzemek feldolgozzák, mi is tegyük!
A közelmúltban adtunk hírt
arról, hogy az NHSZ a zöldhulladékok begyűjtésére is
vállalkozott az idei évben,
lakossági ügyfeleinek igényeit elégítve ki a szolgáltatással. Ficsor Elza igazgató egy interjúban akkor elmondta lapunk munkatársának, hogy az így begyűjtött
növényi nyesedékek, szárak,
levelek, vékonyabb ágak
egy központi, nagy kapacitású komposztálóba kerülnek
és értékes trágyaként kerülnek néhány hónap elteltével
kereskedelmi forgalomba.
Az NHSZ, mint megtudtuk,
a diófa levélzetét is átvette,
pedig arról sokan azt hiszik,

Illusztráció: Töreky L.

A levél nagy füsttel járó elégetése környezetszennyező, inkább komposztáljunk
hogy alkalmatlan komposztnak, hiszen a belőle kioldódó anyagok miatt a fű sem
nő. Ruszkai György publikált egy jól dokumentált kísérletet a Biokultúra Magazinban erről témáról. A szakértő végkövetkeztetése szerint, kilenc hónap komposztálás után nem jelentkezett

Hirdetés

www.profipadlo.hu

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

már semmilyen ismert negatív hatás. Az ilyen érettségű
diólevél komposzt nyugodtan felhasználható és egyenletesen kiszórható - derült ki
a tanulmányból. Az eredmények azt mutatták, hogy a diólombot nyugodtan rakhatjuk a komposztba, vagy akár
önmagában is komposztál-

hatjuk anélkül, hogy kilenc
hónap után a kész komposzt
negatív hatással lenne a növényekre.
A novemberben elrakott diólevél hulladék már a következő év őszén olyan állapotba kerül, hogy egy
rostálás után nyugodtan felhasználható.
(tl)
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Idén bővül az adventi kínálat
A november 25-től január
6-ig tartó időszakban
most is várjuk az érdeklődőket a főtérre, ahol a
szabadtéri Betlehem, állatsimogató mellett a faházak kínálata (forralt bor,
puncs, tea, sült gesztenye, langalló, lángos, kürtős kalács) is minden nap
rendelkezésre áll.
Erről Rédli Károly tájékoztatta lapunkat. Az Adventi
Várakozás rendezvénysorozatot szervező Tapolca Kft.
ügyvezetője azt is elmondta,
hogy az idei évben is kettő
tapolcai vendéglátóipari vállalkozás települhet ki a Fő
térre. - A tavalyi esztendőben első alkalommal, megnyert pályázat útján nyílt
lehetősége a legjobb ajánlat
tevőknek vendégül látni az
ünnepek alatt kilátogató

embereket. A tér mérete, és
adottságai miatt csak kettő
kiszolgáló hely technikai
háttere biztosított, és a várható üzleti bevétel sem indokol több árusító lehetőséget, s ez a pályázók egybe
hangzó véleménye is. A rendezvény teljes körű szervezése, és lebonyolítása a
Tapolca Kft. feladata, ebből
következően a pályázat kiírása, és a beérkező munkák
elbírálása is - mondta az
ügyvezető.
Majd hozzátette, hogy nyílt
eljárás keretében, nyilvánosan meghirdetve történt a
pályáztatás. A határidőre beérkezett, zárt borítékok tartalmát, adatait jegyzőkönyvbe rögzítették. Az elbírálás
során figyelembe vették a
magasabb bérleti díj összeget, a kínált szolgáltatás minőségét, mennyiségét.

Mindannyian tapolcai vállalkozók, közülük került ki a
két nyertes, egyikőjük például tavaly alul maradt, alacsonyabb ajánlata miatt,
most pedig fordítva történt.
A tavalyi győztesek egyike
idén a nyertes bérleti díjat
kínálókhoz képest több mint
30 százalékkal ajánlott kevesebbet.
- A tavalyi év tapasztalata
alapján kijelenthető, hogy a
pályázat kiírása beváltotta a
hozzá fűzött reményeket,
nem szubjektív szempontok
alapján születik döntés, a város a bérleti díjakból nagyobb bevételre tett szert,
aminek köszönhetően az
idei rendezvény új műsor- és
látványelemekkel,
egész
hétvégéket kitöltő programokkal gazdagodhat - hangsúlyozta a szervező cég ügyvezető igazgatója.
(szj)

A felnőtt Maugli az asszonyok között. Szabó György
remekül formálta meg a főhős alakját, a puszta létért
való küzdelmét és fájdalmas vívódását Fotó: Szijártó J.

Két remek este
(Folytatás az 1. oldalról)
A szombaton és vasárnap
bemutatott Dzsungel könyve című musicalben hitelesen tolmácsolta a mély (emberi, állati?) érzéseket Bagira szerepében Bali Mónika, és Balut, a medvét megszemélyesítő Torma Tamás.
Csil (Takács Péter) megjelenése, kellemes énekhangja
akár önálló produkcióként is
megállta volna a helyét. De a
többi karaktert is jó érzékkel
válogatta, rendezte össze
Halápiné Kálmán Katalin.
Maugli (Szabó György, Magyar László), Akela (Haga
Kálmán), Ká (Tasner Réka),
Túna (Horváth Veronika)
Buldeó (Novák István) já-

téka, valamint Tóth Kiara
éneke többször is tapsra ragadtatta a közönséget.
Ki kell emelni a majmócák
(Ihász Dominika, Herczeg
Réka, Farkas Krisztina, Szabó Bianka, Kötéljártó Napsugár, Hídvédi Dominika), a
farkasok (Szabó Nóra, Tóth
Boglárka, Kardos Marcell),
az asszonyok (Bardon Nikoletta, Krámli Beáta, Gróf
Gabriella, Tóth Eliza, Szabó
Nikolett, Illés Zsófia, Tóth
Kiara) színpadi munkáját is,
akik nélkül nem alakulhatott
volna dzsungellé, a mű magával ragadó helyszínévé a
Tamási Áron Művelődési
Központ színpada erre a két
remek estére.
(szj)

A tavalyi évben is sokan látogattak ki a főtérre advent idején, várhatóan az idén
sem lesz másként. A kínálaton, a programokon nem múlik
Fotó: Szijártó János

Mosoly a kedves idős néni arcán
Herendi Sándorné, Aranka
néni 1921. november 16-án
látta meg a napvilágot. 95.
születésnapján köszöntötték
őt hozzátartozói, a Dr. Somogyi József Idősek Otthonának munkatársai, az intézmény vezetője Somogyi Katalin, és a város önkormányzata is.
Aranka néni boldog mosollyal fogadta Dobó Zoltán
polgármester és Pass Sándor képviselő jókívánságait,
akik átadták számára egy
csokor virág kíséretében a
kormány
díszoklevelét.
Aranka néni aktív éveinek
végén, a korabeli tapolcai

mozi pénztárosaként dolgozott, onnan is ment nyugdíjba, mintegy negyven évvel ezelőtt. Örömmel tölti el,
hogy gyermekei nem hagyták további utódok nélkül,

jelenleg hét unokája és
ugyanannyi
dédunokája
van. A múló idő persze Herendi Sándornét nem hagyta
érintetlenül. Mivel értelme
tiszta, hangulata jó, leginkább az bántja, hogy hallása
nem a régi már, így a kommunikáció nehézkesebbé
vált számára az utóbbi időben. Aranka néni jelenleg a
lehető legjobb kezekben
van, hiszen igényes, barátságos, társas környezetben él,
állapotának megfelelő, minőségi orvosi és ápolói figyelemben részesül, hozzáAranka néni és köszöntői a tartozói szeretik, rendsze(tl)
95. születésnapon Fotó: tl. resen látogatják.

Fotó: tl.

Rózsika nénit Dobó Zoltán és Kozma Henrik köszöntötte

Rózsika néni kilencven éves
A Megbecsülés Idősek
Otthonában köszöntötte a
város Bánó Lászlóné
Csekő Rózsát, aki ez év
november 16-án töltötte
be 90. életévét és már régóta az intézmény lakója.
A születésnapját ünneplő
Rózsika néninek Dobó Zoltán polgármester és Kozma
Henrik alpolgármester adta
át egy csokor virág kíséretében a kormány üdvözlő
díszoklevelét. Bánó Lászlóné otthonba kerüléséig Köveskálon élt, ám a kilencve-

nes évek végén elveszítette
férjét, majd egy évre rá szeretett fiát is. Az élet ifjú éveiben sem kényeztette, 45-től
hadirokkant férje mellett
férfias fizikai munkákból
tartotta fenn önmagát és családját, még az erdészetnél is
dolgozott. Habár Rózsikának hét testvére volt, ma már
csak ő van életben a családból. Szerencsére a tapolcai idősek otthonának immár kilencven éves lakója
nem szorul intenzív ápolásra, kijár a városba, bevásárol, szellemileg friss.
(tl)

6

- TAPOLCAI ÚJSÁG

Siklósi Gergely újabb érme
A Buenos Aires-i Világkupán
ismét megcsillogtatták tehetségüket a magyarok- köztük egy
tapolcai fiatallal.
A Bányai Zsombor, Berta Dániel, Siklósi Gergely, Somfai Péter felállású férfi párbajtőrcsapat a dobogó harmadik helyére állhatott. Az izgalmas
végjátékban a csehek ellen, a
legfiatalabb versenyzőnk, Siklósi Gergő egyetlen tussal,
27:26 arányú győzelmet aratott, és ezzel a bronzérmet is
megszerezte.
(me)

Bronzérmet szerzett a férfi párbajtőr csapat Buenos Airesben
Fotó:Magyar Vívó Szövetség

1. helyezett; fiúk: III. korcsoport: Orsós Ferenc 3. helyezett,
IV. korcsoport: Orsós Richárd
2. helyezett, V. korcsoport: Kiss
Marcell 2. helyezett.
Értelmileg akadályozottak: VVI. korcsoport: Konkoly Tamás 1. helyezett, Benedek Balázs 2. helyezett, Németh
Zoltán 3. helyezett.
Doroszi Nikolett

A női focisták mérkőzései
A Tapolca Városi Sportegyesület Női Labdarúgó szakosztályának csapattagjai a Sárvári
Vastyúk Kupán mérették meg
magukat, kiélezett meccseken.
Az alábbi eredmények születtek: 0-1,0-1,2-2,1-2.
Varga Dóra csapatkapitány úgy
gondolja, ez a küzdelem most

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
November 24 - 30.
Csütörtök – Szerda
24-25. csütörtök–péntek, 27 30. vasárnap-szerda 14:00
Hogyan találtam rá a
boldogságra az El Caminón
Színes, feliratos német
filmvígjáték
Hossz: 92 perc
...
24-25. csütörtök–péntek, 2730. vasárnap-szerda 15:30
26. szombat 16:00
Legendás állatok és
megfigyelésük
Színes, szinkronizált
amerikai családi kalandfilm
Hossz: 140 perc
...
24-25. csütörtök–péntek, 27 30. vasárnap-szerda
18:00
26. szombat 18:30
Doctor Strange 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció fantasy
Hossz: 115 perc
...
24-25. csütörtök–péntek, 27 30. vasárnap-szerda
20:00
26. szombat 20:30
Éjszakai ragadozók
Színes, feliratos amerikai
thriller
Hossz: 115 perc
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Bárdos-napok, versenyek
Az idei Bárdos-napok is versenyeredmények kihirdetésével fejeződtek be a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskolában.

Sikerek asztaliteniszben
November 12-én, Várpalotán a
Szász Márton Általános Iskola
7 tanulója vett részt a Megyei
Asztalitenisz Versenyen.
A tanulásban akadályozottak
között 4 tanuló, az értelmileg
akadályozottak között pedig 3
tanuló képviselte iskolánkat.
Eredményeink:
Tanulásban
akadályozottak: lányok: IV.
korcsoport: Horváth Krisztina

KRÓNIKA

erre volt elég, de nyugodtan
mondhatja a lányok nevében is,
hogy jól érezték magunkat.
Büszke rájuk, nagyon ügyesen
küzdöttek. A „fránya lepke gólokat" okolta. Viszont nagyon
bizakodó, úgy gondolja, talán
egyszer megtörik a jég. Rajtuk
nem múlik.
(me)

Ezúttal is számos verseny zajlott a hagyományos Bárdos-napokon, amelyeken szép számmal vettek részt a környék iskoláiból is. Több tantárgyban
mérhették össze tudásukat a diákok, volt matematika-, és olvasási verseny, népdaléneklés,
képzőművészeti pályázat, angol szép kiejtési verseny és
sport. - Az idei év rekordot döntött a versenyző diákok számát
és a pályamunkákat tekintve,
hétfőtől szerdáig 143 tanuló
vett részt versenyeinken –
hangsúlyozta Gál Attila igazgatóhelyettes ünnepi beszédében. Majd köszönetet mondott
a Miska-kancsó kiállítását bemutató Zentai Gábornak és Németh István Péter költő, irodalomtörténésznek, aki az iskolának adományozta dedikált
könyvgyűjteményének legértékesebb darabjait.
- Hagyományosan az ünnep
perceit szeretnénk felhasználni
arra, hogy megköszönjük azon
szülők támogatását, akik társadalmi munkájukkal évek óta
segítik iskolánkat. Kérem, fáradjon ki Döméné Domonkos
Bernadett és Moórné Vecsei
Eszter, akiknek ezúttal is köszönjük, odaadó önzetlen munkájukat - mondta Gál Attila, aki
az eredményhirdetésen a legjobbaknak Bajner Imre igazgatóval közösen át a díjakat a
pénteki zárórendezvényen.
Az alsó tagozatosok népdaléneklési versenyét a 2-3. évfolyamon Bakos Boglárka,
Király Emőke, Pontyos Balázs
(2. z – Bárdos felk.: SellyeiCseh Ágnes) nyerte, második
lett a Ladányi Borostyán, Magyaródi Sára, Váczi Kamilla
összeállítású csapat (Tatay iskola 2. o.- felk.: Rétainé Vizeli
Alexandra), a harmadik helyet
Kovács Lili, Kovács Vica,
Schenek Gabriella (3. z – Bárdos felk.: Sellyei-Cseh Ágnes)
és Szücs Vivien, Szücs Noémi,
Hegedüs Blanka (Kazinczy 3.
o. felk.: Németh Nikoletta) szerezte meg.
A 4. évfolyam eredményei: 1.
Illés Márta Eszter, Nagy Liliána, Samu Bíbor Márta (Tatay
felk.: Molnárné Zsidó Rita). 2.
Domján Rozina, Szabó Panka,
Nyári Annabella (4. z – Bárdos
felk.: Sellyei-Cseh Ágnes). 3.
Takács Petra, Molnár Adrienn,
Mohos Emma (Kazinczy –
felk.: Németh Nikoletta).
5-6. évf.: 1. Zavaczky Alíz (6. z
Bárdos – felk.: Király Eszter),
2. Tóth Teodóra (5. z – Bárdos –
felk.: Király Eszter), Sebők
Róbert 5. z – Bárdos felk.: Király Eszter), 3. Kardos Marcell

Az idei Bárdos-napokon 143 diák versenyzett Fotó: szj.
(6. o. - Nagyboldogasszony
felk: Bányai Barbara).
7-8. évf.: 1. Füstös Flórián (7.
Nagyboldogasszony – felk.:
Bányai Barbara), 2. Tóth Kinga
Zsófia (8. o. Csontváry ált. isk.felk: Tóthné Kovács Katalin),
3. Vajda Noémi (8. z Bárdos –
felk.: Király Eszter)
A képzőművészeti pályázat
eredményei: 1-2. osztály: I.
Varga Gergely (Bárdos – Keszler Józsefné), II. Starcsevics Liliána (Bárdos – Szijártóné Lovász Gabriella), III. Dömötör
Bálint Mátyás (Szigliget – Császár Lászlóné).
3-4. osztály: I. Lehner Flóra
Anna (Bárdos – D. Fekete József), II. Horváth Hófehérke
(Bárdos – Vizeli Csilla), III. Lasancz Panna (Bárdos – Szombati Ágnes).
Különdíj: Simon Veronika (Bárdos – D. Fekete József).
5-6. osztály: I. Monteiro Giovana (Szigligeti – Szájer Béla),
II. Kolompár Balázs (Bárdos –
Szombati Ágnes), III. Fáry
Zsófia (Batsányi Tagintézmény
- Bruckner Zsuzsanna).
7-8. osztály: I. Albrecht Fruzsina (Batsányi Tagintézmény –
Bruckner Zsuzsanna), II. Medve Bátor András (Szigliget –
Szájer Béla), III. Sárközi Adél
(Bárdos – Bruckner Zsuzsanna). Különdíj: Varga Attila
(Szigliget – Szájer Béla).
A matematika alapműveleti
verseny (2. o.) helyezettjei:
1. Pálosi Laura (Bárdos – Magyar Ferencné), 2. Kajkó Emma (Bárdos – Magyar Ferencné), 3. Tóth Barnabás (Kazinczy – Görcsi Ilona).
Az olvasási versenyt (4. o.) Somogyi Lotti nyerte (Batsányi –
Johnné Sallai Ibolya), második
lett Werner Dénes – (Nagyboldogasszony – Kormányos Ildikó), harmadik Molnár Lili
(Bárdos – Mészáros Tiborné).
Az angol kiejtési nyelvi verseny helyezettjei (5-6. évfolyam): 1. Illés Hector (Tatay –
Rohály Eszter), 2. Sterk-Rajzó
Réka (Tatay – Rohály Eszter),
3. Mohos Dorka (Batsányi –
Auerbach Nóra). A 7-8. évfolyamon: 1. Sterk-Rajzó Luca
(Tatay – Rákos Eszter), 2.
Meiszterics Regő (Kazinczy –
Komjátiné Trunka Ildikó), 3.
Kovács Benedek (Bárdos –
Gombócz Melinda).
A versíró pályázatra beérkezett

pályamunkákat Németh István
Péter költő értékelte.
Első díjat vehetett át Sugár Márió (Batsányi), másodikat Bognár-Vida Borbála és Balogh
Kata (Bárdos), harmadikat Almási Dániel és Peresztegi Botond (Bárdos).
Az asztalitenisz verseny eredményei, Lányok: III–IV. korcsoport: 1. Németh Mercédesz
(Tatay), 2. Gerstenkorn Rebeka (Tatay), 3. Bódis Júlia (Tatay). Fiúk: III – IV.korcsoport:
1. Nagy Tamás (Batsányi). 2.
Füleki Tamás (Bárdos), 3. Horváth János (Bárdos).
Rendeztek még matematika házi versenyt, amelyben papírból
készítettek makettet a gyerekek
strand, uszoda, fürdő témakörben. A díjazottak: Az 5. évfolyamban Futó Zsófia Fanni
nyert Szigligeti strand alkotásával, második lett Benedek
Ágnes Zalaszentgrót című
munkájával, a harmadik díjat
Sebők Róbert és Bakács Dániel
páros kapta az Ajkai strand című makettre.
6. évfolyam: 1. Kocsis Gergely
– Varga László (Tapolcai
strand), 2. Sáfár Gyula – Háromi Kristóf – Szokoli Bianka
(Kalandöböl), 3. Balikó Laura
– Kovács Fanni (Manófürdő).
7. évfolyam: 1. Varga Eszter –
Benedek
Enikő
(Sárvári
strand), 2. Sipos Attila (Sipos
strand), Ihász Nándor – Karácsony Róbert (Falusi strand).
Felkészítőik: Gyarmati Zoltánné, Keszler József, Krachun
Éva, Somogyiné Nemes Ilona.
Az őszi papírgyűjtés eredményeit a Bárdos-napok zárásán
hirdette ki Németh János, a
DÖK vezetője.
Az ünnepség zárásaként a Bárdos Lajos Gyermekkar előadásában Bárdos Lajos: Pindaros
ódája – Kurjantós című művét
hallgathatták meg a résztvevők.
Fuvolán Zavaczky Alíz működött közre, vezényelt Király
Eszter.
Az iskola a rendezvénysorozattal a névadó Bárdos Lajos zeneszerző, zenepedagógus előtt
is tiszteleg, ennek jegyében az
osztályok képviselői virágot
helyeztek el Bárdos Lajos emléktáblája előtt. Közben Selylyei-Cseh Ágnes irányítása
mellett az alsós kórus énekelt,
Bognár-Vida Borbála pedig
verssel működött közre. (szj)
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Találkozó óvodásokkal
Rédli András a sportról, az egészséges életmód fontosságáról
Tapolca szülötte, az olimpiai bronzérmes, világ- és
Európa-bajnok párbajtőröző Rédli András rendhagyó foglalkozást tartott
a Szent Erzsébet Óvodában.
Az intézmény szerette volna
népszerűsíteni az egészséges életmódra nevelést, továbbá közelebb hozni a sport
élményét a gyerekekhez, és
ehhez András segítségét kérték. Az eredetileg 6 héttel
korábbra tervezett - de sérülése miatt később tolódó - találkozóra az olimpikon
örömmel mondott igent.
Az együtt töltött idő alatt
közvetlen és jó volt a hangulat, ahol azon túl, hogy a vívó mesélt a Tapolcához kötődő emlékeiről, az idei
olimpiai élményeiről, és váratlan sérüléséről, megtalálta a módját annak is, hogy a
gyerekek nyelvén népszerűsítse a sportot, az egészséges
életmódra törekvést, a környezetvédelmet, a minőségi
szabadidő eltöltés-, valamint a tanulás fontosságát is.
Azért Andrásnak is tudtak

Rédli András az óvodások között. Jól sikerült találkozó volt
Fotó: Májer Edit
újat mondani az óvodások nyernek, egyszer nem, ha ival is találkozott. A tapolcai
sport terén. Az egyik talpra- pedig utóbbi, akkor gratulál- látogatása során sérülése miesett gyermek közölte, a ni kell a győztesnek, majd att kevesebb időt tudott tölteni kedvenc elfoglaltsákedvenc sportja a dobolás, a újra megpróbálni.
frappáns magyarázat pedig Az óvodások egy maguk ké- gával, mint például köraz volt, hogy abban nagyon szítette rajzválogatással, va- nyékbeli kirándulással, viel tud fáradni, hiszen egy- lamint a szülők által össze- szont örömmel vállalta a
állított ajándékkosárral kö- Csermák József Rendezfolytában ütni kell.
A vívó pár „útravaló gon- szönték meg Andrásnak a lá- vénycsarnokban a Magyar
dolattal" zárta le a beszél- togatást, aki miután megmu- Speciális Olimpiai Szövetgetést. A gyerekek lelkére tatta olimpiai bronzérmét, ség által szervezett Nemzetkötötte, hogy ne feledjék, az dedikálta a gyermekek saját közi, Egyesített Teremlabegyik legfontosabb az élet- kezűleg papírból készített és darúgó Torna vasárnapi
eredményhirdetésének díjben a kitartás, ami azt jelen- színezett érmeit is.
ti, mindent megtesznek a si- András délelőtt a Nagybol- átadását. A sportéletbe pedig
kerért és soha nem adják fel dogasszony Római Katoli- reméli, hogy a január végén
az álmaikat. Olyan ez, mint kus Általános Iskola alsó, il- sorra kerülő heidenheimi Viegy társasjáték – egyszer ők letve felső tagozatos diákja- lágkupán térhet vissza. (me)

Sikeres bál a női kézilabdáért
A Tapolcai Női Kézilabdáért
Alapítvány szombaton este
tartotta első Jótékonysági
„Batyus Bálját", a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében.
A rendezvényt Dobó Zoltán
polgármester nyitotta meg,
majd Antal Lászlóné, a
TVSE RESOLUTE Női
Kézilabda Szakosztályának
vezetője osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. A
szakosztály minden tagja
emléklapot vehetett át. A
megnyitót követően az Acro
Dance S.E. lányai dinamikus produkcióval varázsolták el a közönséget. A jó han-

gulatról a Lenner- Horváth
duó gondoskodott, sztárvendégként pedig fél órás
blokkban a – retro- mulatós
vonalat képviselő- MC Hawer és Tekknő lépett színpadra. A batyus bál mellett
büfé üzemelt, a jó hangulat
pedig a több mint 200 fős létszámmal hajnali 5-ig tartott.
A szervezők nagyon hálásak
a helyi támogatóknak felajánlásaikért, a belépőkből,
illetve a tombolából befolyt
összeget a szakosztályra kívánják fordítani.
Az idei sikereken felbuzdulva jövőre ismét szeretnék
megszervezni a jótékonysági bált.
(Májer Edit)

Tapolcai sakkeredmények
A Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztályának eredményei. Nemzeti
Felnőtt Csapatbajnokság :
NB-I/B. 2. fordulójában:
Decs 1990 SE – Tapolca
Rockwool VSE 6:6.
NB-II: 4. fordulójában:
TARR-Tapolca VSE –

Keszthely 5,5:6,5
Novemberi Gyermek egyéni
Sakkverseny: Haladó I. csoport: 1. Tóth Csongor 3,5
pont. Haladó II. csoport –
fiúk: 1. Kasnya Péter 5,0
pont. Haladó II. csoport –
lányok: 1. Szűcs Vivien 4,0
pont.
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Rövid hírek
n FUTÁS - Idén 3. alkalommal szervezi meg
a Tapolcai Honvéd SE
és a Tapolcai Trappolók
a hagyományos Tapolcai Jótékonysági Futást
a Tóparton. December
3-án, szombaton 10.00
órától várnak mindenkit
közös futásra a Malomtó körül, illetve tartós
élelmiszer-, játék-, valamint ruhaadományokat. További információk a szervezők közösségi oldalán.
(me)
n TÚRA - A Tapolca
Városi Sportegyesület
Természetjáró
Szakosztálya november 26án, a kb. 17 km-es Révfülöp- Fülöp-hegy- kilátó- Falu- erdő- Öregerdő- Zánka útvonalat
teszi meg. Találkozó a
tapolcai vasútállomáson, szombaton reggel
7.40-kor, a vonat 7.50kor indul. Az utazási
költség teljes ára 1210
Ft. Túravezető Pacsai
Bálint.
(me)
n SPORTHÍREKET,
információkat várunk
folyamatosan
a
tapolcaisportszerkeszto
@gmail.com címre !

A labdarúgásé volt a főszerep
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség Nemzetközi, Egyesített Teremlabdarúgó Tornája zajlott a
hétvégén a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.

darvastói Foglalkoztató Intézet fiataljai is. A tornát Rig
Lajos országgyűlési képviselő nyitotta meg.
A három napos teremlabdarúgó torna a vasárnapi eredményhirdetéssel zárult, ahol
az első helyezettek kupát, a
második, illetve harmadik
helyezettek pedig érmet vehettek át. A díjak átadásában
közreműködött a Cseh Speciális Olimpia Szövetség
Labdarúgó Szakág képviselője, Havasi Gábor a
MSOSZ Bocsa Szakág

vezetője, Szabó Béla a
MSOSZ Társelnöke, Szóvári Adél, a Veszprémi SZC
Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója,
valamint Rédli András olimpiai bronzérmes, világ- és
Európa-bajnok párbajtőröző. Az idei tornán huszonkilenc csapat vett részt, ebből huszonnégy férfi, öt női,
összesen kétszázhatvan versenyző. A magyarokon kívül
két csapattal a szlovákok,
eggyel pedig a csehek is képviseltették magukat. (me)

A szervezők fő célja az volt,
hogy
versenylehetőséget
biztosítsanak az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak, ezen kívül pedig
népszerűsítsék a Speciális
Olimpia mozgalmat és a labdarúgást.
A megnyitó ünnepségen a
megjelenteket Marton Gergő, a Magyar Speciális
Olimpia Szövetség labdarúgó szakágvezetője köszöntötte, majd átadta a
mikrofont Szabó Bélának, a
MSOSZ Társelnökének, aki
labdarúgóként is erősítette a
rendezvényt. Az ünnepségen közreműködtek a Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató Csoport táncosai, vala- Három napon át a labdarúgásé volt a főszerep a renmint műsorral készültek a dezvénycsarnokban
Fotó: Májer Edit

8

- TAPOLCAI ÚJSÁG

Rendőrségi hírek
n LESZORÍTOTTA AZ
ÚTRÓL - A tapolcai rendőrök vádemelési javaslattal
zárták a garázdaság, könnyű
testi sértés és becsületsértés
miatt indított nyomozást egy
helyi férfival szemben. A 35
éves tapolcai férfi 2016.
szeptember 17-én 19 óra körüli időben Kővágóőrs belterületén közlekedett személygépkocsijával, majd ismeretlen okból hirtelen
megállt az út közepén. A mögötte haladó gépkocsi vezetője ezt észlelve rádudált.
Később, miután tovább indultak, a gyanúsított leszorította az út menti füves területre a korábban rádudáló
személygépkocsit. Ezután
Kékkút belterületén mindketten megálltak, kiszálltak
a gépjárművekből, és szóváltásba keveredtek. A 35
éves férfi a sértettet bántalmazta, és folyamatosan trágár szavakkal illette. Ellene
garázdaság, könnyű testi
sértés és becsületsértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult
nyomozás, amit a tapolcai
rendőrök a napokban befejeztek, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték
meg az illetékes ügyészségnek - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit megelőzési
főelőadó.
n ITTASAN VEZETETT
- Bíróság elé állítási javaslattal fejeztek be a tapolcai
rendőrök egy ittas járművezetés miatt indított nyomozást. A Tapolcai Rendőrkapitányság
egyenruhásai
szeptember 22-én 23 óra 57
perckor állították meg egy
személygépkocsi vezetőjét
Ábrahámhegy belterületén.
Az igazoltatás során kiderült, hogy a 74 éves budapesti lakos a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. A férfit a rendőrök
elfogták és előállították a
Tapolcai Rendőrkapitányságra. A férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya bíróság
elé állítás kezdeményezésével zárta, és az ügyet átadták
az illetékes ügyészségnek tudtuk meg Nagy Judittól, a
Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadójától.

HÍREK
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A jövő nemzedékért
HAGYOMÁNY Szent Erzsébet ünnepet rendeztek az óvodában
A névadó előtti tisztelet jeléül, a szülők aktív részvételével tartották meg az
immár
hagyományos
Szent Erzsébet ünnepet a
katolikus óvodában a napokban.
Az ünnepsége kezdetén Zöldy Andrásné óvodavezető
köszöntötte a vendégeket,
majd szólt a számukra kiemelkedő fontosságú, szentté
avatott Erzsébetről.
- Jelentős számunkra ez a
nap, amikor elgondolkodunk arról is, hogy vajon mi
is a mi küldetésünk, feladatunk. Gyakran elhangzik a
talán kissé elcsépelt szlogen,
hogy a “jövő elkezdődik”.
Nekünk ez mást jelent, mint
az élet egyéb területén tevékenykedőknek, hiszen itt
mi állandó születés tanúi
vagyunk az óvodában, mivel
valójában a hozzánk jövő
három éves kisgyerekek a
mi jövőnk. Nemcsak a szülőké, nemcsak az óvónőké,
hanem az egész nemzeté.
Éppen ezért arra törekszünk,

Kedves műsorral készültek a gyerekek és az óvó nénik az idei ünnepségre Fotó: szj.
hogy egy hívő, tisztességben, becsületben élő, a nemzeti öntudatát felvállaló állampolgár legyen abból a kicsi gyerekből, aki most még
csak önfeledten játszik. Aki
odaszalad, ha valami gondja

SZEM - PONT
Zalahaláp -A környezettudatosságra nevelés és a közösségformálás egyik hatékony eszköze volt régebben is a
papírgyűjtés. Ez ma sem változott és a háztartásokban
most is összegyűlnek újságok, folyóiratok, kidobásra
ítélt egyéb papírok. Ez akkor is igaz, ha a lakossági internet világában már jóval kevesebb a papírhulladék
mennyisége. Igaz Sándor iskolaigazgató tájékoztatott
bennünket arról, hogy a napokban a zalahalápi Csontváry iskola diákjai, több mint hat tonna vegyes papír hulladékot gyűjtöttek össze a szülői munkaközösség támogatásával, amelynek ellenértékét kirándulások finanszírozására fordíthatják majd. Ez egyben verseny is volt,
ahol az első helyet a 3. osztály, másodikat az 1. osztály és
harmadik helyet a 8. osztály szerezte meg.
(tl)

A képen a győztes harmadikosok a konténer előtt. A
papírgyűjtés közösségformáló erő is egyben

van, aki sír, ha szomorú és az
ölünkbe bújik. Ők azok, akik
a mi jövőnket jelentik. S ez
számunkra is egyértelművé
teszi, hogy egy nemes célért
dolgozunk, itt az óvodában.
A köszöntő beszéd után im-

már a gyerekeké volt a
főszerep. Ének, tánc, mesejáték szórakoztatta a lelkes
szülőket, hozzátartozókat. A
műsor természetesen vastapssal, majd kötetlen beszélgetéssel zárult.
(szj)

Heti SÜTI

Piaci információk

Bögrés raffaelló

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 25 - 50/db
Gyökér: 700-800 Ft/kg
Sárgarépa: 200-250 Ft/kg
Zeller: 150 Ft/db
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Lilahagyma: 400 Ft/kg
F.hagyma: 1600-1900Ft/kg
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
Paprika: 100 Ft/db
Paradicsom: 590 Ft/kg
Sütőtök: 200 Ft/kg
Alma: 280 Ft/kg
Körte: 550 Ft/kg
Naspolya: 400 Ft/kg
Dió: 3000 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Bab: 1000-1200 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2500 Ft/kg

Hozzávalók egy 20x30 cm-es tepsihez: 2 db tojás, 1 bögre tej (1 bögre= 3 dl), 2 bögre rétesliszt, 1/2
bögre olvasztott vaj, 1 csomag sütőpor
A tetejére: 1/2 bögre porcukor, 1/2
bögre kókuszreszelék
A megsült forró tészta tetejére: 1
bögre tejszín, kevés porcukor, kókuszreszelék
Elkészítés: A tojásokat egészben
felverjük, tovább kavarjuk az 1
bögre porcukorral és az olvasztott
vajjal. Hozzáadjuk a tejet és a sütőporral elkevert réteslisztet.
A kivajazott tepsibe simítjuk, megszórjuk fél bögre kókuszreszelékkel, majd a fél bögre porcukorral. Előmelegített sütőben sütjük. Magas a süti, tehát tűpróbával
ellenőrizzük, vagy ha alacsonyabbat akartok, akkor tegyétek nagyobb tepsibe.
A megsült forró sütire az 1 bögre
tejszínt rálocsoljuk. A tészta magába szívja. Nem szatyakos!!! A
kihűlt tésztát szeleteljük, megszórjuk vékonyan porcukorral, valamint kókuszreszelékkel.
Németh Tiborné, Tapolca

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

