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Mindenki karácsonya
ÜNNEP  Szeretetről, békességről szól, amit egész évben várunk
Zene, vers, egyházi szol-
gálat, impozáns fényfes-
tés várta a Fő téren az ér-
deklődőket vasárnap este 
a hagyományos Mindenki 
karácsonya rendezvé-
nyen.

A színpadon verssel díszítet-
ték a város karácsonyfáját, 
Őri Jenő és Babos Lajos ze-
nei aláfestése mellett. Utána 
a Fonográf emlékzenekar 
karácsonyi műsorát hallhat-
ta a nagyérdemű. A magyar 
és külföldi előadók dalaiból 
álló repertoár előadásában 
Bali Mónika és Őri Ádám is 
részt vett.
A zenészeket Dobó Zoltán 
polgármester váltotta a szín-
padon, aki a szeretet ünne-
péről, és a társadalom leg-
fontosabb alapegységéről a 
családról szólt. Beszédében 
külön említést tett azokról is, 
akiknek nem áll módjukban 
a saját családjukkal tölteni a 
szeretet ünnepét.  - Kará-
csonykor haza várunk min-
denkit, félretesszük a prob-
lémákat, igyekszünk ma-
gunkkal, családunkkal fog-

lalkozni. Ettől válik meghit-
té az együttlét, s fájó a távol-
lét – fogalmazott a polgár-
mester. A beszéd után a tör-
ténelmi egyházak képviselői 
szólították meg az embere-
ket, majd ismét karácsonyi 
muzsika töltötte be a Fő te-
ret. Különösen látványos 

volt a belvárosi épületek fa-
lán megjelenő fényfestés, 
ami még szebbé, meghitteb-
bé tette az ünnepi eseményt.
Az adventtől vízkeresztig 
tartó  rendezvénysorozat  
természetesen folytatódik. A 
hagyományos kolbásztöltő 
verseny december harmin-

cadikán pénteken lesz, a kö-
vetkező napon pedig a tó-
úszás, a futóverseny és éj-
szakába nyúlóan a szilvesz-
teri program a Fő téren. 
A faházakban addig is min-
den nap kapható forralt bor, 
puncs, tea, sült gesztenye, 
langalló és lángos.          (szj)

Gyökerek és szárnyak

Akrobatikus rock and roll

A Luca-napi népszokásokat 
elevenítették fel a Szent Er-
zsébet Óvodában a minap. A 
szülőket az intézmény nevé-
ben Pappné Csaba Gyöngyi 
köszöntötte, majd kollégájá-
val Pósza Ramónával vezet-
ték fel a kicsiket a közönség 
elé. Az óvónő bevezetőjében 
azt hangsúlyozta, hogy külö-
nösen fontos már apró gyer-
mekkorban a hagyományok 

megismerése. A gondolatot 
egy Geothe idézettel folytat-
ta. “A legtöbb, amit gyereke-
inknek adhatunk: gyökerek 
és szárnyak.” - Magyarok 
vagyunk, magyar gyökerek-
kel, ezért fontos, hogy a nép-
szokások, népdalok, hagyo-
mányok megelevenedjenek 
a gyerekek számára - tette 
hozzá, majd a kicsik műsora 
igazolta mindezt.           (szj)

ben is a kezdetek óta vonz-
zák az ügyes, jó mozgású, 
táncolni vágyó fiatalok ge-
nerációit. A karácsonyi gála-
műsort több városban is 
megszervezte már az egye-
sület, ezúttal Tapolcán volt a 
sor. A műsor kiváló alkalom, 
hogy szüleik, barátaik, roko-
naik, és a tánckedvelő kö-

zönség előtt bemutatkozza-
nak a koreográfiákkal, lépé-
sekkel még csak most ismer-
kedő kisebbek, de a képzet-
tebb tapolcai, illetve vendég 
táncosok is. A fellépők, a 
táncos csoportok látványos 
és vidám produkciói nagy 
tapsot kaptak a helyi közön-
ségtől                                  (tl) 

Jövőre is az
olvasókért!
Számos dolog történt 
helyben, amelyekről a 
Tapolcai Újságból ér-
tesülhettek, gyakran 
első kézből. Ha a pa-
pír alapú lapunkkal 
párhuzamosan mű-
ködő online újságunk-
ra gondolunk, akkor 
kijelenthető, hogy 
szinte minden fontos 
helyi hírt elsőként ná-
lunk olvashattak. A 
2014-es év végén 
történt struktúraváltás 
óta nagyjából három-
szor annyi (papír) ol-
dalfelület jut el Önök-
höz, mint előtte, míg 
online újságunk új fe-
lületként debütált 
2015-ben. Sikerrel. 
Napi több ezer láto-
gató keresi honlapun-
kat, előfordul, hogy a 
10 ezret is meghalad-
ja számuk. Naponta. 
Olvassák híreinket jö-
vőre is, ha pedig van 
miről, írjanak nekünk! 
Áldott karácsonyt, 
boldog új évet kívá-
nok szerkesztősé-
günk nevében!
          Szijártó János
             főszerkesztő

Lucázó óvodások - könnyen megtanulták         Fotó: szj.

Sokan részt vettek a hagyományos Mindenki karácsonyán vasárnap a Fő téren. A 
karácsonyfa, az ünnepi fények és a muzsika meghitté tette az estét    Fotó: Szijártó J.

Profi produkciók sora jellemezte az Acro Dance tag-
jainak szombat esti, tapolcai fellépését    Fotó: Töreky L.

50 éves város

Az Acro Dance SE kará-
csonyi gálaműsorán a ki-
csiktől a felnőtt táncoso-
kig, a hazai, illetve ven-
dég csoportokig, számos 
formáció lépett színpadra 
a Tamási Áron Művelő-
dési Központban szom-
baton este.

Az AcroDance Akrobatikus 
Rock and Roll Sporttánc 
Egyesületet, közel húsz éve, 
1997-ben alapította Rausz 
Rita többszörös Országos és 
Magyar Bajnok, Világkupa 
5. helyezett táncos, aki a ta-
polcai gálaműsort is megte-
kintette. A szakosztályi ke-
retek között működő tánc-
csoportok, Tapolcán, Bala-
tonfüreden, Alsóörsön, 
Keszthelyen, Székesfehér-
váron, Úrkúton, Veszprém-
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Nyílt napot tartottak
SZAKKÉPZÉS  Tény, hogy jó szakemberre mindig szükség lesz!
Nyílt napra várta a 8. osz-
tályos diákokat a Széche-
nyi István Szakképző Is-
kola csütörtökön.

Szollár Gyula igazgató la-
punknak elmondta, hogy az 
érdeklődők számán érezhető 
ugyan a gyermeklétszám 
csökkenése, de ettől függet-
lenül nem elégedetlen a lá-
togatók arányával. Az iskola 
már évek óta nem egy, ha-
nem két napot szentel a ná-
luk folyó oktatás bemutatá-
sára, egyik alkalommal a ta-
polcaiakat, a másik napon a 
környékbelieket látják ven-
dégül. A két nap során több, 
mint száz nyolcadik osztá-
lyos tanuló lépte át a Széc-
henyi küszöbét idén.
- Azt az elvet valljuk, hogy a 
gyerekeknek meg kell ta-
pasztalni, közelről látni a vá-
lasztandó képzés körülmé-
nyeit, s magát az iskolát. A 
másik lényeges elv, hogy jó 
tisztában lenni a diák képes-
ségeivel és ahhoz mérten 
dönteni a folytatásról. Nincs 

Mozgalmas év az egészségfejlesztés terén

Csizmadia László szaktanár az épületgépészetről  tartott tájékoztatást       Fotó: szj.

annál rosszabb, amikor a 
gyereknek magasra teszik a 
mércét és kudarcot, kudarc-
ra halmoz, mert nem ott van, 
ahol számára a legelőnyö-
sebb lenne. Nagy döntés, de 
meghatározó egy életre. 
Ami iskolánkat illeti, csak 
hangsúlyozni tudom, jó 
szakemberre mindig szük-
ség lesz. A csap csöpögni 
fog, az autó is gyakran el-

romlik, főzni is muszáj, azaz 
nekik mindig lesz munkájuk 
és talán könnyebben terem-
tenek egzisztenciát, mint 
más egy rosszul megválasz-
tott képzésből származó dip-
lomával - vélekedett az igaz-
gató.
A nyílt napon az érdeklődők 
betekintést nyerhettek a gé-
pészeti szakmai oktatásba, a 
gazdasági szakmai elméleti 

kertészmérnök, Maurer Ta-
másné védőnő, ÁNTSZ mun-
katárs és Szi-Andor Judit 
gyógytornász. Érdemes meg-
említeni, több fontos progra-
munk között az őszi játékos 
tudomány elnevezésű, a me-
gyei ÁNTSZ-el közösen 
megrendezett eseménysoro-
zatunkat is, amely a 2-6 osz-
tályosok számára nyújtott 
hasznos ismereteket az anti-
biotikumokról, illetve a kéz-
mosás és egyéb, az egészség 
szempontjából fontos isme-
retről. Októberben elindítot-
tuk a spining programunkat a 
rendezvénycsarnokban Tóth 
Péter vezetésével, december-
ben pedig több munkahelyi 
egészségügyi szűrést is meg 
tudtunk valósítani, ezúttal a 
Kazinczy Tagintézmény, a 
Tapolca Kft. és a Rockwooll 
Hungary munkatársai köré-
ben - sorolta, a közel sem tel-
jes 2016-os év eseményeit az 
EFI munkatársa.                (x)

Mozgalmas évet tudhatnak 
maguk mögött az EFI, a ta-
polcai egészségfejlesztési iro-
da munkatársai. 
Lakossági-, munkahelyi szű-
rések, mozgásprogramok, 
rendezvény kitelepülések so-
ra, játékos tudomány prog-
ramok, betegségkockázati 
felmérések szervezése, koor-
dinálása volt a legfőbb feladat 
az évben - tudtuk meg Fábián 
Katától az EFI helyi munka-
társától.
- Márciusban Uzsán szervez-
tünk lakossági szűrést, ahol a 
helyiek egészségi állapotát 
vércukorszintjét, koleszterin-
szintjét vizsgáltuk, de PSA 
szűrés lehetőségével is élhet-
tek a helyiek. Az áprilisban 
megrendezett városi sportgá-
lán mi is részt vettünk, egész-
ségfelmérő kérdőíveket töl-
tettünk ki és a cukorbetegség 
kockázati felmérésünk is so-
kakat érdekelt. Májusban in-
dítottuk el mozgásprogra-
munkat. A környező falvak-
ban, Szigligeten, Zalahalá-
pon, Mindszentkállán, Mo-
nostorapátiban, Gyulakeszin, 
Badacsonytördemicen helyi 
segítők közreműködésével 
gyógytorna, jóga és kondici-

onáló torna programokkal 
igyekeztünk a mozgás örömét 
és egészségmegőrző szerepét 
a gyakorlatba is átültetni. 
Mozgásprogramjainkat több, 
külön mozgásformákban já-
ratos, segítő munkatársaink-
kal tudjuk megvalósítani, 
köztük Lombos Katalinnal, 
Tóth Orsolyával, Gerencsér 
Henriettával és Baján János-
sal. Májusban szerepet vállal-
tunk a révfülöpi általános is-
kola „Kézmosás oktatási vi-
lágrekord" kísérletében, mi 
voltunk az események hitele-
sítői, megfigyelői. Nyáron ki-
településeink Ábrahámhe-
gyet, Pálkövét, Zalahalápot, 
Monostorapátit és Mind-
szentkállát érintették még. 
Szeptemberben indult a vá-
rosban a Mobilitási Hét prog-
ramsorozat, amelyben az EFI 
is aktív közreműködő szere-
peket kapott. Szeptember és 
december között 10-10 előa-
dást tartottunk szív-, és ér-
rendszeri megbetegedések, il-
letve a diabétesz témaköré-
ben. Segítségünkre voltak 
olyan szakértő helyi előadók, 
mint dr. Hubert János házior-
vos, Horváth Nikolett pszic-
hológus, Májerné Tobak Edit 

A népdalkör 
elismerése
Bakos György Diszel telepü-
lésrész képviselője, Tapolca 
város önkormányzata és a he-
lyiek képviseletében köszön-
tötte a napokban a  Csobánc 
Népdalkört, majd magánsze-
mélyként pénzbeli támoga-
tással segítette  működésüket. 
A folytatáshoz sok sikert kí-
vánt, ami nem is váratott ma-
gára. Az együttes a Népek 
Tánca, Népek Zenéje feszti-
vál országos döntőjében sike-
resen szerepelt a napokban. 
Szólóének kategóriában 2, 
népdalkör kategóriában 1 
arany minősítést szereztek.  
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oktatásba, és megtapasztal-
hatták a szakács, a vendég-
lős, a pincér, a cukrász szak-
mák több fontos elemét a 
tankonyhában, illetőleg a 
tanétteremben. Az informa-
tika oktatás is az előtérbe ke-
rült, de az intézményről álta-
lános ismereteket is szerez-
hettek a gyerekek, mint 
ahogy az itt folyó gimnázi-
umi képzés kereteiről is. (szj)

Hirdetés

http://www.tapolca.hu


Jó év volt az idei

Kulka Gábornak. A borfo-
gyasztás kultúrájának eme-
lését zászlajára tűző klub el-
nöke, az egyik legjobb év-
nek értékelte az 50 fővel mű-
ködő csoport életében az 
ideit. Mint elmondta, a kitű-
zött célok, köztük a tervezett 
pincelátogatások is rendre 
megvalósultak. Az elnök vá-
zolta a 2017-re vonatkozó 
terveket is. Jövőre, többek 
között más borvidékek bo-
raiból is vásárolnának né-
hány palackkal, hogy azokat 

kóstolva beszéljenek az 
érintett borvidék sajátossá-
gairól. Az elnök a közeli Ba-
latonfüred-Csopak borvidé-
ken termett nedűket javasol-
ta elsőként kóstolásra, elem-
zésre. Csizmadia László a 
borklub kincstárnoka né-
hány mondatban emlékezett 
meg azokról a városi rendez-
vényekről, ahol sikeresen 
szerepeltek a klubtagok 
2016- ban. Ilyen volt a Tél-
banyaűző Maskarádé töpör-
tyűsütő versenye, a városis-

mereti vetélkedő és a városi 
pörköltfőző verseny is, ame-
lyek mindegyikén előkelő 
helyezést ért el csapatuk. Az 
évértékelőt követően borfel-
ismerő versennyel folytató-
dott a klub rendezvénye. 
Ezúttal a Mezőssy Zoltán há-
zigazda által felszolgált Var-
ga Pincészetből származó 
borok évjáratát, fajtáját, sav-
tartalmát, cukortartalmát, 
termőhelyét kellett felismer-
niük a rendezvényen részt 
vevő tagoknak.               (tl)
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Eredményes évet zárt a borklub - hangzott el a minapi 
rendezvényen                                          Fotó: Töreky László

Forralt bor illat a Fő téren
Az Adventi Várakozás 
harmadik vasárnapján 
már kora délután verőfé-
nyes napsütésben gyüle-
keztek az érdeklődők a le-
zárt Fő téren. 

A hagyományos forralt bor 
főző versenyen tizenhét csa-
pat indult és gondoskodott 
arról, hogy mindenki megíz-
lelhesse a kondérokban gő-
zölgő italt. A szervezők a 
színpadi produkciókon túl 
meglepetéssel is készültek. 
Takács József diszeli gazda 
felajánlásából, a Tapolcai 
Diák- és Közétkeztető Kft. 
közreműködésével ingyen 
marhapörkölttel látták ven-
dégül a résztvevőket. A ren-
dezvényen hirdették ki a 
szervezők az immár má-
sodik alkalommal meg-
rendezett Ünnepi díszbe öl-
tözött Tapolca mozgalom 
eredményeit. A húsz jelölés-
ből végül a Pékfutár került ki 
győztesként, aki a második 
helyen végzett Bodza Virág-
üzletet, valamint a harmadik 
helyezett Sissi szabóság és 
méterárut előzte meg. Kü-
löndíjat vehetett át a Wass 
Albert Könyvtár és Múze-

um. A dobogósok oklevelet, 
illetve ajándékcsomagot, a 
többiek emléklapot vettek át  
Dobó Zoltán polgármester-
től és Benács Lajostól, a Ta-
polcai Városszépítő Egyesü-
let elnökétől.
A forralt bor főző versenyen 
az idei évben indult az Am-
bumanók, az „A" Csoport, 
az Aromaterapeuták, a Csa-
lád- Borátok, az Időtöltők, a 
Jobbikák, a Miki és az An-
gyalok, valamint a Motoro- 
Sokk csapata. Jelen volt még 
az MSZP, a Spinning Klub 
Tapolca, a Tanúhegyek, a 
Tapolca és Környéke Hon-
véd Bajtársi Egyesület, a Ta-
polcai Trappolók, illetve a 
Zalaszántói Baráti Kör. A 
résztvevők emléklapot, a 
dobogósok pedig ajándék-
csomagot és oklevelet ve-
hettek át a polgármestertől. 
Idén a LéFűtők forralt bora 
került ki győztesként, tőlük 
alig maradtak le a Cseccse-
rék, majd pedig a harmadik 
helyen végzett NaranCsapat 
nedűi. A napot táncház zárta, 
a Tördemic néptáncegyüt-
tes, valamint Danhauser Pál 
és bandája közreműködé-
sével.                               (me)

Tizenhét csapat mérte össze forraltbor- főző tudását. 
A résztvevők emléklapot vehettek át      Fotó: Májer Edit

Fazekas Dennis hat éves 
szerződést írt alá a lengyel 
Falubaz Zielona Góra klub-
bal, így nemcsak hazai, ha-
nem nemzetközi színekben 
is salakmotorozhat. 
A tizenöt éves tapolcai fiú az 
előző tanévben végzett a 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola Székhelyintézményé-
ben, jelenleg pedig a Szent 
Benedek Általános Iskola, 
Középiskola, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Kollégium 
Balatonfüredi Széchényi Fe-
renc Tagintézményének ta-
nulója. Megtudtuk, hogy a 
2016-os versenyszezon le-
zárultát követően már meg-
kezdte a technikai felkészü-
lést 2017-re. Ezt az évet po-

zitívan zárja, mert minden 
versenyen pontokat is szer-
zett. A legnagyobb sikeré-
nek mégis azt tartja, hogy 
szerződést kötött a lengyel 
klubbal.                           (me)

Külföldi szerződést írt alá

Dennis Lengyelországban, 
a klub kabalájával

Elbúcsúzott a 2016-os 
esztendőtől a Vinum Vul-
canum borlovagrend bor-
klubja. Évzáró rendezvé-
nyüket a Tamási Áron Mű-
velődési Központban tar-
tották a napokban.

A borklub tagjait és meghí-
vott vendégeiket Tóth János 
Zoltán a borklub tagja kö-
szöntötte, majd átadta a szót 
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Karácsony színei
arácsony közeledté-Kvel annak néztünk 
utána, hogy milyen 

színek dominálnak ezen az 
ünnepen, van-e évhez köthe-
tő trend, illetve a keresztény 
hagyományok milyen jelen-
tésekkel ruházták fel az 
ilyenkor használatos főbb 
színeket.
Az egyik ismert lapban a vö-
rös, az arany és a fehér színt 
hivatalosan is a karácsony 
három legjellemzőbb színe-
ként jelölik, míg más forrá-
sok a zöldet is idesorolják, 
az aranyat pedig a fehér he-
lyettesítőjeként határozzák 
meg. A fehér a katolikus 
egyházi liturgiában a ka-
rácsonyi és húsvéti időszak, 
valamint a másként nem sza-
bályozott főünnepek és ün-
nepek színe. 
Pirosat inkább virágvasárna-
pon, nagypénteken, az Úr 
szenvedéseinek ünnepein, 
az apostolok és evangélis-
ták, valamint a vértanúk ün-
nepein használnak. Létezik 
olyan álláspont miszerint a 

A színek megválasztása fon-
tos, és nem árt ismerni a je-
lentésüket sem, de még a 
legszebb karácsonyfa sem 
helyettesítheti a szeretetet                       
                      Illusztráció: szj.
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piros a tudás almájára utalt 
eredetileg és karácsonyfa 
vörös gömbjei azt jelképe-
zik, hogy az emberiség visz-
szatérhet még a Paradicsom-
ba. Később inkább a vérta-
núságra és a szentlélekre 
emlékeztek a színnel az egy-
házban. Így lett eleinte a 
püspökök, majd az érsekek 
viselete vörös. Szent Miklós 

püspök, vagyis a Mikulás is 
ilyet hordott, ami aztán ösz-
szekötötte a pirosat a kará-
csonnyal.
A zöld a természet színe, így 
a megújulásé, a reményé, a 
nyugalomé, és az egyensú-
lyé is. Évközi vasárnapokon 
és hétköznapokon hangsú-
lyosabb, de karácsonykor is 
kedvelt szín.
Ami az idei trendet illeti, 
rengeteg jó, és legalább eny-
nyi extrém ötlet található a 
világhálón. Az egyik szép 
asztaldísznél a sötétzöldet 
arannyal párosítják. A javas-
lat szerint az üvegmécsest 
kell lefesteni zöld akrilfes-
tékkel, majd arany kontúrral 
rajzolni rá, az eredmény egy 
csodálatos asztaldísz lesz. 
Egy másik tipp a nagy üveg-
díszek arany mintával tör-
ténő díszítése, akrilfesték-
kel. Persze számtalan más 
remek ötlet található még, 
amelyek az ünnep idején la-
kásunkat, vagy célzottan a 
karácsonyfát teszik szebbé, 
hangulatosabbá.           (szj)

ÁLDOTT

KARÁCSONYT

ÉS 

EREDMÉNYEKBEN

GAZDAG 

ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁN 

A TAPOLCAI ÚJSÁG

 SZERKESZTŐSÉGE!
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A színház csodát teremtett

Az ÉFOÉSZ és Tapolcai 
Musical Színpad tagjai-
nak, fiatal tehetségeinek 
közösen begyakorolt és 
előadott „Aranycsapat” 
előadása nagy sikert ara-
tott a Tamási Áron Műve-
lődési Központban. 

Nézőnek és szereplőnek 
egyaránt valódi élményt je-
lentett a fogyatékkel élők és 
egészséges barátaik  egy év-
nyi komoly felkészüléssel 
járó színházi produkciója. A 
mindig élményszámba me-
nő, négy éves múltra vissza-
tekintő kulturális esemény 
nézőit, vendégeit és előadóit 
Horváthné Somogyi Ildikó 
megyei ÉFOÉSZ elnök kö-
szöntötte. Elmondta, hogy a 
próbák Veszprémben és Ta-
polcán zajlottak és sok mun-
kát, odafigyelést igényeltek 
a szereplőktől és mestereik-
től, Halápiné Kálmán Kata-
lintól és Havasi Gábortól 
egyaránt. -  Az Aranycsapat 
előadás 49 szereplőt mozga-
tott meg, többet mint tavaly, 
ahogy a megtanult szövegek 
mennyisége is meghaladta 
az megelőző évekét. A pró-
bák egy évig tartottak és az 
ÉFOÉSZ-os fiatalok teljesít-
ményét ezúttal főszerepek-
ben is viszontláthatja a kö-
zönség - árulta el. Az elnök 
hangsúlyozta, hogy az integ-
ráció a hétköznapokban azt 
jelenti, hogy „valami nekem 

nehezebben megy mint más-
nak, de biztosan van olyan 
is, amikor könnyebben”.
A köszöntőt követően Dobó 
Zoltán polgármester ajánlot-
ta a közönség figyelmébe a 
produkciót, amely vélemé-
nye szerint az egészséges 
emberek empátiás készsége-
inek fejlesztéséhez is hozzá-
járul.
Az esemény kiemelt vendé-
ge volt Szabó László, a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság 
elnöke, aki szerint fontos 
tanulságot hordoz a tapolcai 
integrált színházi produkció, 
mégpedig azt, hogy amikor 
valamiféle teljesítményt 
szeretnénk átadni, akkor 
nincs fogyatékos ember, 
csak emberek, csak közös 
célok és közös eredmények 
vannak - fogalmazott, majd 
egy karácsonyi plüssszar-
vasba rejtve, harmincezer 
forintot adott át a szerve-
zőknek.
Az Aranycsapat pedig nagy 
sikert aratott. A félszáz sze-
replő mindegyike, beleértve 
az ÉFOÉSZ fiataljait is, 
megdöbbentően hiteles ala-
kítást nyújtottak. Értették és 
átérezték Tasnádi István és 
Fenyő Miklós népszerű mű-
vének mondanivalóját, de a 
drámai csúcspontok és a 
poénok is a helyükön voltak, 
amit gyakori nevetéssel, vé-
gül nagy tapssal jutalmazott 
a hálás közönség.               (tl)

a már táblagépekre, Mdigitális infrastruktú-
rára,  jó módszertani ötletek-
re és azok helyes alkalma-
zására van szükség a taní-
tásban, a felmérések során – 
véli Éder Márta, a Szász 
Márton Általános Iskola  pe-
dagógusa, aki a “Digitális 
pedagógus” program egyik 
legjobbnak ítélt pályázati 
anyagát készítette el a közel-
múltban,  elnyerve munká-
jával a Tempus Közalapít-
vány elismerését és  ösztön-
díját.
Miközben környezettuda-
tosságra, környezetvéde-
lemre nevelünk, a kompe-
tenciamérések alkalmával 
borzalmas mennyiségű pa-
pírt pazarlunk el.  Éder Már-
ta szerint ennek nem kellene 
már így lennie. - A hazai ok-
tatás jövője, hogy a gyere-
kek tanulmányaik során ne 
csak a szövegszerkesztés 
gyakorlatát sajátítsák el, 
hanem betekintést kapjanak 
a programozás világába, 
készségszinten és biztonsá-
gosan használják az interne-
tet, ismerjék meg annak ve-
szélyeit, előnyeit, képesek 
legyenek megkülönböztetni 
a valós információt a ha-
mistól. Az illetékes minisz-
térium célja, hogy 2018-ig,  
minden iskolának rendel-
keznie kell wifi kapcsolattal. 
A végső cél pedig az, hogy a 
digitális készségfejlesztés 
magas szinten és mindenki 
számára elérhetően megva-
lósulhasson - tudtuk meg 
Éder Mártától, aki sikeres 
pályázatának részleteit is 

Az Aranycsapat bemutatója nagy sikert aratott a Ta-
mási Áron Művelődési Központban Fotó: Töreky László

Digitális jövő a jelenbenMoziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Dec. 22 - Jan. 4.

22-23. csüt.–pén. 25-26. 
vas.-hét., 28. szerda 14:00 

3D 1200,-Ft, 16:00 2D 
1000,-Ft 24. szombat 15:00 

2D 800,-Ft
27. kedd 12:30 3D  14:30 2D

Énekelj!       
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 108 perc

...
22-23. csütörtök–péntek, 25-

26. vasárnap-hétfő 18:00 
1000,-Ft  

27. kedd 16:30 28. szerda 
18:00

Hivatali karácsony                                                                  
Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték

Hossz: 105 perc 
...

22–23. csütörtök–péntek, 25-
28. vasárnap - szerda 20:00 

1200,-Ft    
ZSIVÁNY EGYES: 

Egy Star Wars történet 3D                                                           
Színes, szinkronizált 

amerikai akció kalandfilm
Hossz: 133 perc 

...
december 29 – január 4. 

december 29-30. csüt.–pén., 
január 1-4. vas.-szer.   14:00  
1000,-Ft 1. szombat 13:00 

30-án 12:00 is!!
Énekelj!       

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs vígjáték

Hossz: 108 perc
...

december 29-30. csüt.–pén., 
január 1-4. vas.-szer.   16:00  

1000,-Ft 
31. szombat  15:00 

ZSIVÁNY EGYES: 
Egy Star Wars történet                                               

Színes, szinkronizált 
amerikai akció kalandfilm

Hossz: 133 perc 
...

december 29-30. csüt.–pén., 
január 1-4. vas.-szer.   18:15  
1000,-Ft 31. szombat    17:15 

Kaliforniai álom    
Színes, szinkronizált 

amerikai zenés filmvígjáték 
Hossz: 126 perc

...
december 29-30. csüt.–pén., 
január 1-4. vas.-szer.   20:00 

1000,-Ft 
Teljesen idegenek 

Színes, feliratos olasz 
filmvígjáték

Hossz: 97 perc  

megosztotta lapunkkal. - Az 
áprilisban megrendezett Di-
gitális témahétre készítettem 
egy projektet, melynek le-
tisztult változata nyerte el a 
pályázat bíráinak tetszését. 
Olyan programokat mutat-
tam be, amelyet minden pe-
dagógus, akár informatikai 
előkézettség nélkül is hasz-
nálni tud. Fontos szempont 
volt, hogy a meglévő prog-
ramok használhatóak legye-
nek magyar-, történelem-, 
matematika-, erkölcstan és 
egyéb órákon is, tehát min-
den tantárgynál működje-
nek. A gyakorlatban ez több 
programelem alkalmazása 
mellett, például online elér-
hető feladatlapok használa-
tát jelenti, amely egyszerű, 
magyar nyelvű kezelői felü-
lettel rendelkezik és nem 
mellékes az sem, hogy  in-
gyenesen elérhető a tanítási 
munka során.                      (tl)

MEGRENDELHETŐ
DVD-n 

a Kokárdák és Koszorúk 
zenés színmű és a 45 éves 
Batsányi Táncegyüttes 

ünnepi gálája 2000 Ft/db áron!
Érdeklődni: 06/87/412-289 

telefonszámon, vagy a 
tapolcai7nap@gmail.com

e-mail címen!

A Kokárdák és koszorúk 
darab zenéje továbbra is 
megvásárolható CD-n 
Tapolcán a Tourinform 
irodában! (Fő tér 17.)

Tel: 87/510-777, 
Mobil: 30/222-1392

mail:tapolca@tourinform.hu

A CD a Tourinform irodától postai 
úton is megrendelhető! 
(1990 ft + postaköltség)
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Éder Márta a „Digitális 
pedagógus” program 
egyik díjazottja



A legjobb junior lett
A 2015/2016-os teljesít-
ményéért Siklósi Gergelyt 
a Magyar Vívószövetség 
a Legeredményesebb ju-
nior versenyző címmel ju-
talmazta a Gerevich Ala-
dár Nemzeti Sportcsar-
nokban rendezett után-
pótlás évzáró gálán.

Mozgalmas év áll a tapolcai 
fiatal mögött, hiszen a junior 
összetett világranglistán az 
első helyet tudhatja magáé-
nak. A junior Európa-baj-
nokságon csapatban és 

egyéniben is aranyérmet-, a 
junior világbajnokságon pe-
dig egyéniben bronz-, csa-
patban ezüstérmet szerzett a 
tapolcai tehetség.
Az Sz-L Bau Balaton Ví-
vóklub (edző: Szalay Gyön-
gyi) és a magyar válogatott 
(edző: Borosné Eitner Kin-
ga) színeiben versenyző pár-
bajtőröző így nyilatkozott az 
MTI-nek: „A legjobb éve-
met zártam, bár a teljesít-
ményem ingadozó volt. Na-
gyon örülök annak, hogy az 
Eb-n és a vb-n egyéniben és 

csapatban is érmes lettem, s 
ezt a teljesítményt koronáz-
tam meg a november végi 
felnőtt országos bajnoksá-
gon nyert aranyérmemmel. 
Erre a sikerre nem számí-
tottam, de azt mutatja, hogy 
ott a helyem a felnőttek kö-
zött is. Jövőre utolsó éves ju-
niorként szeretném megsze-
rezni a gyűjteményemből 
hiányzó egyéni világbajnoki 
címet és a korosztályos vi-
lágversenyek mellett részt 
szeretnék venni a felnőtt vb-
n és Eb-n is”.                 (me)

Tornatermi névadó
Rédli András olimpiai 
bronzérmes, világ- és Eu-
rópa- bajnok párbajtőrví-
vó, a Balaton Vívóklub 
sportolójának nevét viseli 
a Bárdos Lajos Általános 
Iskola, Kazinczy Ferenc 
tagintézményének torna-
terme.

A péntek délelőtti névadó 
ünnepségen elhangzott, 
hogy a tapolcai sportoló és 
elért eredményei jó példával 
szolgálnak az iskola és a vá-
ros fiataljai számára. Az in-
tézmény tornatermében ren-
dezett ünnepségen a tanulók 
zenei produkcióját követő-
en, Bodor Tamás tagintéz-
ményvezető köszöntötte a 
megjelenteket, köztük Rédli 
Andrást, Dobó Zoltán pol-
gármestert, több tapolcai ön-
kormányzati képviselőt, in-
tézményvezetőt és az iskola 
diákságát.  Bodor Tamás, 
majd Dobó Zoltán is azt 
hangsúlyozták, hogy a tor-
naterem névadásának egyet-
len fontos oka van, hogy a ta-
polcai fiatalság megérezze, 
hogy egy ilyen kis városból, 

illetve tornateremből elin-
dulva is nagy dolgokat lehet 
véghezvinni, világraszóló 
eredményeket lehet elérni. 
Rédli András elmondta, a 
Kazinczy iskola hajdan zöld 
linóleumos küzdőteréről in-
dult az ő pályafutása is. A 
gyerekeknek pedig azt üzen-
te, hogy akarattal, szorga-
lommal, kitartással ők is el-
juthatnak oda, ahova szeret-
nének.                                 (tl)

Körzeti diákolimpia
Tíz éve rendezi meg az 
őszi versenyszezonban a 
Tapolcai Diáksport Egye-
sület a Körzeti Diákolim-
piát. Az ideit a hó elején 
tartották. 

Megtelt a Csermák József 
Rendezvénycsarnok hat ál-
talános iskola fiú csapatával, 
akik a Megyei Diákolimpia 
döntőbe jutásért versengtek. 
A minden évben megrende-
zett sporteseményen hatvan 
gyerek vett részt, a dobo-
gósok éremdíjazásban ré-
szesültek. A torna legjobbjá-
nak a monostorapáti Művé-
szetek Völgye Általános Is-

kola bizonyult, így ők játsz-
hatnak a jövő januári 
veszprémi döntőn. Őket kö-
vette a balatonedericsi Eöt-
vös Károly Közös Fenntar-
tású Intézmény Tagiskolája, 
a dobogó harmadik fokára 
pedig a Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola diákjai 
léphettek. 
Negyedik helyen a nemes-
gulácsi Keresztury Dezső 
Általános és Szakiskola 
csapata, az ötödik helyen a 
badacsonytomaji Tatay Sán-
dor Általános Iskola, hato-
dik helyen pedig a Révfülöpi 
Általános Iskola együttese 
végzett.                          (me)

Múlt hétvégén rendezte meg 
Veszprém Város Megyei Jo-
gú Önkormányzata és a Veszp-
rém Megyei Diáksport 
Egyesület a 2015/16-os ta-
név Közös Diáksport Évzáró 
Ünnepségét, a helyi Simonyi 
Zsigmond Általános Iskolá-
ban, ahol az Országos Diák-
olimpián aranyérmet szer-
zett Sz-L Bau Balaton Vívó-
klub fiataljait is jutalmazták.
Az első korcsoport egyéni 
győztese Simon Júlia lett 
(Bozzay Pál Általános Isko-
la, Zánka). Az első korcso-
port csapatbajnoka címet 
Cserép Dorina, Konczek 
Linda Melodi, valamint Var-
ga Boglárka (Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
Batsányi Tagintézménye) 

Elismerések az évzárón
érdemelte ki. Második kor-
csoportban első helyezett 
lett a Cséri Sára, Kovács Bi-
anka, valamint Szalma Sára 
összeállítású csapat (Tapol-
cai Bárdos Lajos Általános 
Iskola). Negyedik korcso-
portban aranyérmet szerzett 
csapat tagjai Cséri Bence, 
Kovács Benedek, továbbá 
Kovács Dániel András (Ta-
polcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola). Valamennyien a 
vívóklub tapolcai szakosztá-
lyának versenyzői.
A rendezvényen, a diáksport 
területén nyújtott kiemel-
kedő testnevelői tevékeny-
ségéért elismerésben része-
sült Lakos Dezső  (Bárdos  
iskola - Kazinczy Tagintéz-
mény).                             (me)

A Tapolca Városi Sporte-
gyesület Természetjáró 
szakosztálya idén még két 
alkalommal várja a mozogni 
vágyókat. 
December huszonhetedikén, 
a mintegy 14 km távú Kővá-
góörs- Salföld- Badacsony-
tomaj, Balaton-felvidéki 
Kéktúra útvonalat teszik 
meg. Találkozó kedden reg-
gel a Tapolcai autóbusz-pá-
lyaudvaron 7.45-kor, a busz 
7.54-kor indul. Az utazás 
teljes költsége 835 Ft. A tú-
ravezető Ölvegyi Istvánné.
A Szilveszteri évzáró túrát 
Pacsai Bálint irányításával 
tehetik meg az érdeklődők, a 
17 km távú Vállus- Fagyos-
kereszt- Cserszegtomaj-
Keszthely útvonalon. Talál-
kozó a Tapolcai autóbusz-
pályaudvaron az év utolsó 
napján, reggel 7.30-kor, a 
busz 7.39-kor indul. Az uta-
zási költség teljes áron, a ha-
zaúttal együtt 775 Ft.      (me)

Még két 
túra lesz 
az idén
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A tapolcai Siklósi Gergő az évzáró gálán (balra), mellette a válogatott edzője Bo-
rosné Eitner Kinga                                                                     Fotó: Magyar Vívószövetség

Rédli András és Bodor 
Tamás a névadó ünnep-
ségen                Fotó: Töreky

Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub Diákolimpián aranyér-
met szerzett vívóit jutalmazták         Fotó: SZ-L Bau B. V.

A döntőbe jutásért játszottak az általános iskolás fiúk

Fotó: Májer E.



Tűzoltás, szinte élesben

Ismét több fontos témáról 
tárgyalt a képviselő-testü-
let a pénteki nyilvános 
ülésen a Tamási Áron Mű-
velődési Központ máso-
dik emeleti tanácstermé-
ben.

Először beszámolót hallhat-
tak a képviselők és az érdek-
lődők a polgármester, vala-
mint az alpolgármesterek 
tárgyalásairól, és a képvise-
lő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtá-
sáról. A testület döntött a 
2017-es átmeneti gazdálko-
dásról, és módosították a la-
kások és helyiségek bérleté-
ről szóló rendelet. Tárgyal-
tak a parkolás szabályozásá-
ról, a várakozás igénybevé-
telének rendjéről, a szociális 
ellátásokról, a strandüze-
meltetés tapasztalatairól és 
az autóbusszal végzett me-
netrend szerinti helyi járatú 
személyszállítási tevékeny-
ségről. Zárt ülésen elismerő 
címek és helyi kitüntetések 
adományozásáról döntöttek 
a képviselők.                  (szj) 

SZEM - PONT
Járdát oda érdemes építeni, ahol már kitaposták a füvet. 
Ott ugyanis egészen biztosan járnak, kelnek az emberek. 
Másrészt olyan helyre is fontos, ahol a gyalogosforga-
lom jelentős és a balesetveszély sem zárható ki. Ha eze-
ket a szempontokat nézzük, egyet kell értenünk egyik ol-
vasónkkal, aki a Kazinczy tér 7. társasház előtti terület-
ről hiányolja a járdát. Az első három Y-ház (1,3,5 szá-
múak) esetében van járda, a biztonságos gyalogos köz-
lekedés megoldott. Az 5-ös számú épület iskola felőli ol-
dalánál viszont hiába keressük a járdát. Itt egy kitapo-
sott, kavicsos ösvény, és a letiport fű árulkodik arról, 
hogy erre azért elég sokan járnak. Az iskola közelsége 
okán főleg gyerekek. A 7-es Y-ház irányába haladva a 
jobb oldalon (a másik oldalon parkoló van) csak a füvön 
lehet közlekedni, vagy az út szélén, ami azért nem koc-
kázat nélküli. A 7-es előtt nincs járda, az épület melletti 
keskeny betonozott szakasz sem nevezhető annak. Pedig 
lenne helye a járdának. Meg létjogosultsága is.         (szj)

2016.12.10.
Egyed István és
Egyházi Ildikó
2016.12.12.
Czakó István és
Fejes Krisztina

kanál baracklekvárt, csipet fahéjat.
Egyenként kinyújtjuk a tésztát, de 
nem kell nagyon vékonyra nyúj-
tani kb. 1-1,5 cm vastagra. Tégla-
lapot nyújtunk belőle, majd ráken-
jük a tölteléket, a két végét behajt-
juk és úgy tekerjük fel. Nem kell 
túl szorosra, mert akkor nem tud 
kelni és elreped. 10 percig pihen-
tetjük. Ekkor megkenjük tojássár-
gával. Újabb 10 perc pihentetés 
után a lazán felvert tojásfehérjével 
is megkenjük, villával megszur-
káljuk, sütőbe tolva 170 fokon kb. 
40 perc alatt megsütjük. Nem kell 
tovább sütni, mert akkor nagyon 
megszárad.
Hidegen szeleteljük fel! 
Tipp: Mazsola helyett tehetünk 
bele aszalt szilvát, vagy narancs-
héjat!
           Kovács Pálné, Hegymagas

sen megfeleltek az elvárá-
soknak, különösen, hogy lát-
ványos tűzoltási akcióval is 
előrukkoltak. Többek között 
bemutatták járművüket, fel-
szereléseiket, de a gyerekek 
legnagyobb örömére azt is, 
hogy miként zajlik egy való-
di mentőakció, egy lakástűz 
megfékezése. A katasztró-
favédelem munkatársai és a 
tapolcai általános iskola 
vezetése egyaránt fontosnak 
tartja, hogy a diákok megis-
merjék a tűzoltók munkáját, 
hogy ilyen módon is ta-
pasztalatokat szerezve, rá-
látást nyerjenek az életnek 
erre a szeletére is.              (tl) 

A Kazinczy általános iskolai 
tagintézmény tanulóinak 
igazi élmény volt a téli szü-
net előtti utolsó péntek, hi-
szen tornatermi névadó ün-
nepség, az ahhoz kapcsoló-
dó sportversenyek és egy 
látványos katasztrófavédel-
mi bemutató is izgalmassá, 
emlékezetessé tette számuk-
ra a napot.
Az iskolában évek óta ha-
gyomány, hogy a szünet 
előtti utolsó napokban már a 
normál tanítási órákon túl-
mutató, ám hasznos és ér-
dekes programokkal igye-
keznek feldobni a diákéletet. 
A tapolcai tűzoltók tökélete-

Döntések,
beszámolók
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A lakástűz és szakszerű oltása látványos mozzanat 
volt a Kazinczy iskola udvarán                         Fotó: TVT

A Kazinczy tér 5-nél, az iskola felőli oldalon nincs 
járda, és a 7-esnél is ez a helyzet. Olvasónk szerint 
indokolt lenne a kialakítása                Fotó: Szijártó J.

Házasságkötés

Heti SÜTI

Karácsonyi beigli
(egyszerűen)

Hozzávalók:
Hozzávalók:40 dkg liszt, 15 dkg 
Rama margarin, csipet só, 1 teás-
kanál cukor, 1 dl tejföl, 1 dkg élesz-
tő kb.1 dl tejben feloldva
Töltelék: 15 dkg cukor, 4-5  evő-
kanál tej, hogy kenhető legyen a 
töltelék, 20 dkg darált mák, és dió, 
5 dkg mazsola ízlés szerint, 1/2 cit-
rom reszelt héja, 1 kisebb evőkanál 
baracklekvár, csipet fahéj
A kenéshez: 1 tojás
Elkészítése: A lisztből és a marga-
rinból egy csipet sóval, cukorral, 1 
dl tejföllel, valamint a kevés tejben 
feloldott élesztővel tésztát gyú-
runk. Két egyforma cipóra osztjuk, 
15 percig pihentetjük letakarva. 
Közben elkészítjük a tölteléket: 
dió- és mák töltelék: külön-külön. 
15 dkg cukrot felfőzünk 2-3 evő-
kanál tejjel, amibe belekeverünk 
20 dkg darált mákot, illetve diót, 
ízlés szerint 5 dkg mazsolát, 1/2 
citrom reszelt héját, 1 kisebb evő-

A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2017. 
január 13-án jelenik 
meg. Addig is keresse-
nek minket, olvassák 
friss híreinket online új-
ságunkban!

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés
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