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A seb, ami ma is fáj
GYÁSZ  Trianon azt üzeni nekünk, csak magunkra számíthatunk

Tapolca város hagyomá-
nyosan a Köztársaság té-
ren emlékezett a 97 évvel 
ezelőtt,  1920. június 4-
én, a  trianoni békeszer-
ződés aláírásával bekö-
vetkezett országvesztés-
re a Nemzeti Összetarto-
zás Napján.

A Himnusz elhangzását kö-
vetően, Kovács Melinda a 
Tapolca Városi Televízió fő-
szerkesztője, Tóth Árpád  
Arad című versével idézte 
meg a szülőföld elvesztésé-
nek fájdalmát.  Később Ha-
vasi Gábor és Juhász Miklós 
előadásában hallgathatták 
meg a jelenlévők A Haza 
nem eladó című dalt.
Dobó Zoltán polgármester 
emlékező beszédében kie-
melte, hogy 97 évvel ezelőtt 
egy olyan országot szaggat-
tak darabjaira a nagyhatal-
mak, amely részben geopoli-
tikai helyzetének okán, a tör-
ténelem során képes volt 
erőt felmutatni és olyan ha-
talmakkal szembeszállni, 
mint a német lovagrendek, a 
mongol, a török hódítók, a 

Habsburgok. A polgármes-
ter szerint, ma sem várhat-
juk, hogy a segítség kívülről 
jöjjön, magunknak kell 
megfordítanunk a mohácsi, 
majd a trianoni tragédiától a 
mai napig ható történelmi 
vesszőfutást. Ehhez viszont 
meg kell szüntetni a belső 
gyűlölködést. Társadalmi 

megbékélésre, teljesítmé-
nyen alapuló erős államra, 
jól működő gazdaságra, ko-
moly hadseregre és nemzeti 
identitásunk megőrzésére 
van szükség  - fogalmazott.
Tapolcai hagyományok sze-
rint, a megemlékezés a helyi 
honvéd és huszár hagyo-
mányőrzők díszőrsége mel-

lett, a Trianon Emlékhely 
nemzeti színekkel történő 
felszalagozásával, gyertya-
gyújtással, majd egyházi 
szertartással folytatódott. Az 
ünnepség végén, a Szózat 
hangjait megelőzően pedig a 
Székely Himnusz is felhang-
zott, amelyet közösen éne-
keltek el az emlékezők.     (tl)

Bölcsisek Játékországban

Pedagógusok elismerése

Szülőket, nagyszülőket, test-
véreket vártak múlt pénte-
ken a Ringató Bölcsőde 
gyermeknapjára, ahol a böl-
csisek számára igazi játék-
országot varázsoltak az in-
tézmény dolgozói. Segesdi 
Anett bölcsődevezető la-
punk kérdésére elmondta, 

hogy a hatvankét bölcsisből 
majdnem mindenkit elhoz-
tak a rendezvényre. A kicsik 
örömére volt rendőrautó, 
tűzoltóautó, ugrálóvár, kör-
zeműködött a lufibohóc, 
ment az arcfestés és mókás 
ügyességi versengést  is ren-
deztek a gyermeknapon. (szj)

A pedagógusnapi ünnep-
ségnek az idei évben is a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ adott helyet. Eb-
ből az alkalomból pénte-
ken este arany-, gyémánt- 
és rubindiplomát adtak át, 
köszöntötték a nyugdíjba 
vonulókat és a pályakez-
dőket, és a szakszerveze-
ti munkát végzőket.

Tanítói oklevelének 50 év-
vel ezelőtti megszerzése 
okán aranydiplomát vehetett 
át Lukács Tiborné, illetve a 
tanárként végzett Farkas 
Gyula, és Farkas Gyuláné. 
Oklevele megszerzésének 
60. évfordulóját ünnepelve 
gyémántdiplomát kapott 
Kiss Horváth Domonkosné 
és Tóth Béla, a 70. évfordu-
lón rubindiplomát kapott 

György Elemérné, amit leá-
nya vett át.
Eötvös József kitüntetésben 
részesült Hepp Tamásné, 
Eichingerné Sümegi Anna és 
Sipkovics Károlyné. Az Eöt-
vös József-emlékérem ki-

tüntetést 1992-ben alapította 
a Pedagógus Szakszervezet, 
mindenekelőtt azért, hogy a 
hosszú ideig eredményesen 
dolgozó tisztségviselőket el-
ismerhessék. (Folyt. a 3. olda-
lon „Róluk szólt” címmel) (szj)

Múló évek,
remények...

Újabb évfordulón va-
gyunk túl, ismét egy 
évvel távolabb a nagy 
országvesztéstől. At-
tól a politikai böllér-
munkától (ahogy azt 
Hangodi László törté-
nész megfogalmazta 
egyik idevágó beszé-
dében), amely meg-
nyomorította Magyar-
országot. Az idő nem 
gyógyítja a sebet 
azoknál, akik felelős-
séget éreznek hazá-
juk iránt, akik szeretik 
ezt véráztatta a földet. 
Magyarok milliói él-
nek ma is az elszakí-
tott részeken, szlo-
vák, román, szerb 
fennhatóság alatt. 
Számuk fogyatkozik, 
ahogy azoké is, akik-
nek még fáj Trianon. 
Egyre inkább hiú re-
ménynek, ábrándnak 
tűnik, hogy egyszer 
ezért valakik (ugyan 
kik és miért?)  hazán-
kat kárpótolják. Új tör-
ténelmet írtak, s írnak 
ma is. Sajnos tovább-
ra is nélkülünk. 

          Szijártó János

Nagyon élvezték a csöppségek a sorversenyt    Fotó: szj.

Dr. Németh Mária Anita jegyző, Rig Lajos országgyűlési képviselő és Dobó Zoltán 
polgármester a Trianon Emlékhely oszlopai előtt                             Fotó: Töreky László

A két gyémántdiplomás pedagógus a pénteki ünnepsé-
gen:  Kiss Horváth Domonkosné és Tóth Béla, amint 
Dobó Zoltántól átveszik az oklevelet                  Fotó: szj.
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Szépítsük együtt városunkat!
A Tapolcai Városszépítő Egye-
sület, a Városért Egyesület, az 
Épített és Természeti Értékek 
Védelméért Alapítvány és a 
Vállalkozók Területi Ipartestü-
lete, Tapolca Város Önkor-
mányzatának támogatásával  
idén is meghirdeti a Virágos Ta-
polcáért  mozgalmat előkertek, 
erkélyek virágosítására, a Tisz-

ta udvar rendes ház mozgalmat 
családi házak részére. Minden 
résztvevő oklevelet kap, a díja-
zottak díszoklevelet és virág-
vásárlási utalványt, családi ház 
esetében a ház falán elhelyez-
hető kerámia táblát is. Az elbí-
rálás helyszíni szemle alapján 
történik. A jelöléseket,  jelent-
kezéseket, névvel és címmel el-

Új jegyző a hivatalban
Áprilisban új jegyző kezd-
te meg munkáját a Tapol-
cai Közös Önkormányzati 
Hivatalban. Dr. Németh 
Mária Anita nagy kedvvel, 
lendülettel látott neki a fe-
ladatnak, ami korábbi te-
vékenységéhez képest 
szélesebb körű, jelentős 
szervezést igényel, és 
mindenképpen nagyobb 
felelősséggel jár.

A jegyző asszony azonban 
nem fél a kihívásoktól, sze-
reti maga körül a rendet, a 
rendezettséget, és ezt várja 
el kollégáitól is. A napokban 
a Tapolcai Újság szerkesz-
tőségében kérdeztük tervei-
ről, elképzeléseiről.
- Kinevezésem előtti utolsó 
munkanapig igazgatási cso-
portvezetőként, illetve szo-
ciális- és hatósági ügyinté-
zőként tevékenykedtem. 
Tudtam, mi vár rám, és ha-
talmas lendülettel kezdtem 
meg a munkát új pozícióm-
ban, de még  mutódomnak, 
Molnár Károlynak is igye-
keztem segíteteni. Azzal ter-
mészetesen tisztában vol-
tam, hogy az első és legfon-
tosabb feladatom a kollé-
gákkal való gyors kapcsolat-
felvétel, hogy mindenki 
megnyugodjon, lássa, az élet 
megy tovább. Másrészt neki 
kellett látnom a soron kö-
vetkező képviselő-testületi 
ülés előkészítésének. 
Hozzátette, a prioritások kö-
zött szerepel nála, hogy a hi-
vatali munkát némileg ren-
dezetté kell tenni többek kö-
zött a felelősségi körök egy-
értelmű szabályozásával.
- Amint azt Dobó Zoltán pol-
gármester is kifejtette április 
eleji kinevezésem alkalmá-
val, a ciklikusság, a folya-
matosság fenntartása a hiva-
tali, önkormányzati munka 
szempontjából elengedhe-
tetlen. Éppen ezért minden 
hétfőn reggel értekezletet 
tartunk a városházán a hiva-
tali vezetők, illetve az ön-
kormányzati cégek vezetői 

Dr. Németh Mária Anita, a város új jegyzője a Tapol-
cai Újság szerkesztőségében beszélt terveiről, elképze-
léseiről a napokban                                              Fotó:szj

NÉVJEGY
Dr. Németh Mária Anita Tapolcán járt általános 
iskolába, az egykori Templomdombi intéz-
ménybe. A Keszthelyi Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában érettségizett, és szerzett külke-
reskedelmi ügyintézői végzettséget. Az ELTE 
következett, ahol magyar-történelem szakos ta-
nárként végzett volna, ám két év után váltott. Az 
Államigazgatási Főiskolára ment át, amit nap-
pali tagozaton végzett el. Utána a Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam – és jogtudományi karára 
járt, ahol jogi diplomát szerzett. A két diplomával 
alapvetően nem jogásznak, inkább igazgatás-
szervezőnek tartja magát. 2002-ben került a 
tapolcai polgármesteri hivatalba, az akkori csa-
ládvédelmi – és egészségügyi irodában kezdett 
el dolgozni. Volt gyámügyes, szociális ügyinté-
ző, hatósági ügyintéző, 2010 júniusában ható-
sági csoportvezető, 2011-ben megbízottként az 
általános igazgatási irodavezetőt helyettesí-
tette. A járási hivatalok megalakulása után az ál-
talános igazgatási irodából csoport lett, és akkor 
csoportvezetőként tevékenykedett, mellette 
ügyintézőként is. 2017. április 1-től Tapolca 
város jegyzője.

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Június 12. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Június 19. 14.00-16.00

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

Lapzárta: Kedd 12.00.

Kiadja: Tapolcai Kommuni-
kációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János

Megjelenik 7300 példányban
ISSN 2498-4566 
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft. 
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.

Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal

8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu

Polgármester: 
Dobó Zoltán 

Alpolgármesterek: 
Lévai József  

Kozma Henrik Alajos

Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164

Ügyfélfogadási rend: 

Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn 
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00 
Tel: 87/511-150, 136-os mellék 
Fax: 87/511-165

Valamennyi szervezeti egy-
ség 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: 
Dr. Vadlek Krisztina 

Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ 

Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád

Tel: 06/87-795-203, e-mail: 
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg, 
Deák Ferenc utca 6.

Orvosi ügyelet:88/412-104

Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
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
       Gyepmester (elhullott 
állatok): 36 70/373-4090

INFORMÁCIÓ

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

részvételével, illetve én ked-
den tartok még egy irodave-
zetői értekezletet. Az eddig 
eltelt rövid időszak igazolja 
az előzetes várakozásomat, 
ugyanis mindig jött elő 
olyan téma, feladat, amely-
nek megoldását, gyorsítását 
a kommunikáció elősegítet-
te. Ez a fajta párbeszéd a kol-
légákkal előremutató, fon-
tos. Lényegesnek tartom a 
munka minőségének javítá-
sa okán a kollégák lelkivilá-
gának ápolását is. Ebben 
nyújtott segítséget az Efi-
iroda szervezésében indított 
kiégés elleni tréning, amely-
lyel a résztvevők nagyon 
elégedettek voltak. Ha a jö-
vőben lesz erre keret, sze-
retnénk folytatni. Ugyanis 
nyilvánvaló, hogy a nyu-
godt, lelkileg kiegyensúlyo-
zott ügyintéző kevesebb hi-
bával, hatékonyabb munkát 
végez a jövőben. Bízom ab-
ban, hogy ezt az ügyfelek is 
tapasztalhatják majd. Ezzel 
együtt törekszem a szakmai 
színvonal emelésére is, amit 
a város lakossága már a tes-
tületi ülések előterjesztései-
nek szövegezéséből is le-
szűrhet. Nagyobb hangsúlyt 
helyezünk az ügyintézés 
gyorsítására, és még a bo-
nyolultabb ügyeknél is 
igyekszünk előbb válaszol-
ni. Érezzék a hozzánk for-
dulók, hogy foglalkozunk 
velük. Sok a feladatunk, s 

ehhez még létszámhiány is 
párosul, több üres álláshe-
lyünk is van. Meghirdettük 
az építéshatósági ügyintéző 
munkakört, ide már jelent-
kezett egy munkavállaló. 
Sajnos a közelmúltban el-
hunyt Ihász József irodave-
zetőnk, az ő álláshelyére is 
keresünk szakembert, de 
még nem találtunk. A város-
üzemeltetési irodára szintén 

várunk műszaki tudással, 
végzettséggel rendelkező 
munkatársat. Tény, nehéz jó 
szakembert találni.
Arról is szólt dr. Németh 
Mária Anita, hogy igyekszik 
a városvezetés és a hivatal-
vezetés között harmonikus 
kapcsolatot ápolni, mivel ez 
a lakosság érdeke is. A ren-
deletalkotásban vannak, 
lesznek feladatok, illetve 
konkrétan a közterület-fe-
lügyelet felállításáról is be-
szélt a jegyző. Településő-
rök most is vannak, de nekik 
nincs hatósági jogkörük, a 
közterületfelügyelő viszont 
jogosult az intézkedésre - 
bírságolásra - adott esetben. 
A közterület rendjének fenn-
tartása kapcsán azt is kifej-
tette a hivatal vezetője, hogy 
az utcára is kimegy szemé-
lyesen, ha az szükséges. Erre 
már most is volt példa, a 
belvárosban a „tapolcai szü-
lészet támogatására” kére-
gető embereket küldött el rö-
vid úton. A kutyatartásra vo-
natkozó szabályok betarta-
tását - mint azt hangsúlyozta 
- ugyancsak kiemelten kí-
vánja kezelni.      (Szijártó J.)

látva 2017. július 23.-ig lehet a 
Főtéri Könyvesboltban lévő 
gyűjtőurnában elhelyezni, illet-
ve a Belvárosi irodaház portá-
ján leadni (Kossuth L. u.2.), 
vagy e-mailben elküldeni:
 vszetapolca@gmail.com
Az eredményhirdetésre 2017. 
augusztus 20-i ünnepségek 
meghatározott napján kerül sor. 
A díjazott résztvevők értesítést 
kapnak.

http://www.tapolca.hu


Róluk szólt ez a nap
PEDAGÓGUSOK Kezükben a felnövekvő generáció élete, sorsa
(Folytatás az 1. oldalon)
Hagyományosan a pedagó-
gusnapi ünnepségen búcsúz-
nak a nyugdíjba vonulóktól. 
A Tapolcai Kertvárosi Óvo-
dától köszönt el Sipkovics 
Károlyné, Süle Attila, a 
Szent Erzsébet Óvodától 
Csizmadiáné Szabó Teréz.
A Batsányi Gimnázium és 
Kollégiumtól vonul nyug-
díjba Buvári Beatrix (nem 
volt jelen az ünnepségen) és 
Radics Szilvia, a Szász Már-
ton Általános Iskolától Csip-
szerné Hivekovics Valéria, a 
Széchenyi István Baptista 
Középiskolától Balassa 
Lászlóné.
A Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskolától búcsúzik 
Eichingerné Sümegi Anna, 
Keszler Józsefné és Keszler 
József. A Kazinczy Tagin-
tézményből vonul nyugdíjba 
Horváthné Kiss Marietta, 
Nagyné Szabó Cecilia és 
Szöllősi Károlyné. A Batsá-
nyi Tagintézménytől Legeza 
Magdolna és Bánhegyiné 
Albis Zsuzsanna.
A Wass Albert Könyvtár és 
Múzeumból vonul nyugdíj-

ba Benácsné Markos Etelka.  
A Nemesgulács Napsugár 
Óvodától Barcza Tamásné 
köszönt el.
Idetartozik, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 

Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet adományozott Sip-
kovics Károlyné és Barcza 
Tamásné részére. Pályakez-
dőket is köszöntöttek az ün-
nepségen. A Wass Albert 

Könyvtár és Múzeum mun-
katársát, Kratafila Esztert, a 
Batsányi Tagintézmény pe-
dagógusát Juhász Mártát, a 
Szent Erzsébet Óvoda két 
óvónőjét Pajor Anitát és Pó-
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A képeken balról Galló 
Istvánné és Hepp Tamás-
né, Eichingerné Sümegi 
Anna és Dobó Zoltán, 
Barcza Tamásné és Nagy 
Rudolfné, Lévai József és 
Sipkovics Károlyné. 
További képek az interne-
ten a  www.tapolcaiujsag.hu
címen.
             Fotók: Szijártó János

A Földünk körül levő ózon-
réteg vékonyodásával párhu-
zamosan a Napból jövő UV 
sugarak egyre nagyobb szá-
zalékban érik el a föld fel-
színt. Védjük magunkat a 
napsugárzás káros hatásaitól. 
Ha zavarja szemünket a fény 
használjunk valóban UV-
szűrős napszemüveget ugya-
nis az UV sugár a szemben is  
daganatos elváltozást okoz-
hat. Az erőteljes UV sugárzás 
miatt észrevétlenül le lehet 
égni a szabadban. Lehetőleg 
11-15 óráig ne tartózkodjunk 
a napon vagy ha mégis akkor  
minél kevesebbet .
Megelőzésképpen használ-
junk legalább 25-ös fényvé-
dő faktorú naptejet. Strandon 
naptejjel bekent testtel ne 
menjünk bele a vízbe, előtte 
zuhanyozzunk le! Óvjuk ter-
mészetes vízi környezetün-
ket! Veszélyes lehet felhevült 
testtel a hirtelen vízbe ugrás. 
Stressz éri a szervezetet akár  
hirtelen szívmegállás  is le-
het a következménye. Ha 
már leégtünk hűtsük testün-
ket. Az égés súlyosságát a ki-

terjedtsége és nem pedig 
mélysége határozza meg. Az 
enyhébb égést bekenhetjük 
aloe vera, vagy a kövirózsa 
levelének nedvével. De jó az 
Oxycort, Irix, Pantenol, Nak-
sol spray-k  valamelyike is. 
Amennyiben hólyagos a bőr-
felszín (másodfokú égés) ak-
kor el kell távolítani a hólya-
gokat. Kiterjedtebb esetben 
jobb ha orvoshoz fordulunk. 
A hólyag ellátás után steril 
kötszerrel lazán fedjük a se-
bet. Mivel az UV sugaraknak 
közismerten szerepe van a 
daganat képződésben, a bő-
rünkben levő anyajegyek 
fokozott kockázatot hordoz-
nak.  Amennyiben egy anya-
jegy megváltozik (mérete, 
színe, formája) feltétlenűl 
forduljunk bőrgyógyászhoz, 
aki mikroszkópos vizsgálat-
tal diagnosztizálni tudja az 
anyajegy daganatos elfajulá-
sát és javasolni tudja sebészi 
eltávolítását szövettani vizs-
gálattal  kiegészítve. Időn-
ként  anyajegy daganatszű-
résre is érdemes elmenni 
bőrgyógyászhoz.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatika

Dr. Tompos József
foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Pünkösdi vonóskoncert
 Nagyboldogasszony ARómai Katolikus Plé-

bániatemplomban tartotta 
szombaton délelőtt hagyo-
mányos pünkösdi koncertjét 
a Járdányi Pál Zeneiskola 
vonószenekara.
A már több mint tíz éves 
múltra visszatekintő zenei 
esemény alkalmából meg-
teltek a tapolcai templom 

padsorai.  A közönséget Őri 
Jenő, a Járdányi Pál zene-
iskola igazgatóhelyettese 
köszöntötte. A művész peda-
gógus visszaemlékezett a 
2002-2006 közötti időszak-
ra, amikor a badacsonyto-
maji vonószenekari tábor 
keretében létrejött és biztos 
szakmai alapot szerzett a 
tanintézmény formálódó vo-

A hangverseny első előadója, Blahunka Flóra    Fotó: tl.

nószenekara. - A legfőbb cél 
a zenekar szakmai megerő-
sítése volt, amely sikerrel 
járt.  Akkoriban két koncert-
tel is megörvendeztették a 
szülőket és a komolyzenét 
kedvelő közönséget a tanu-
lók és tanáraik, egyet a to-
maji, egyet pedig a tapolcai 
templomban tartottak meg.   
2006 után ezeknek a kon-
certeknek a talaján jött létre 
a már 11 éves múlttal büsz-
kélkedő Pünkösdi Vonósze-
nekari Koncert- emlékezett 
vissza a korai évekre Őri Je-
nő, majd felkonferálta a 
hangverseny első szóló elő-
adóját, Blahunka Flórát, aki 
ma már a Weiner Leó művé-
szeti szakgimnázium végzős 
hallgatója és a Járdányi vo-
nószenekarának hű támoga-
tója. Flóra Bach C-dúr szó-
lószvitjéből adott elő egy 
szép részletet, játékával ked-
vet csinálva a későbbi teljes 
vonószenekari felállásban 
előadott, jó akusztikai körül-
mények között felcsendülő 
zenei csemegékhez.          (tl)

KULTÚRSAROK

sza Ramónát, valamint Ta-
polcai Kertvárosi Óvoda 
óvodapedagógusát, Krámli 
Beátát.  
Az ünnepségen az okleve-
lek, emléklapok, díjak áta-
dásában Dobó Zoltán pol-
gármester, Galló Istvánné, a 
Pedagógusok Szakszerveze-
tének elnöke, Lévai József 
alpolgármester, Kozma Hen-
rik alpolgármester, Nagy 
Rudolfné nemesgulácsi pol-
gármester, Takács Péter mo-
nostorapáti polgármester 
működött közre. A rendez-
vényen Dobó Zoltán kö-
szöntötte ünnepi beszédé-
ben a pedagógusokat,  utána 
az aulában Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő mondott 
pohárköszöntőt. Az igényes 
zenét az Őri-Babos duó szol-
gáltatta.                       (szj)

http://www.tapolcaiujsag.hu


Megújítják a hálózatot
TÁVFŰTÉS Türelmet kér a Városgazdálkodási Kft. a munkák idejére
Tapolca távfűtő vezeték-
hálózatának felújítása 
már 2014-ben megkezdő-
dött. Azonban még mindig 
vannak olyan több évtize-
des vezetékek a földben, 
amelyek elhasználódtak, 
így a meghibásodások 
megelőzése érdekében a 
folytatódnak a felújítási 
munkák.

Erről a Tapolcai Városgaz-
dálkodási Kft. vezetése érte-
sítette lapunkat. Mint meg-
tudtuk,  a tervek szerint júni-
us 12-ei (hétfői) kezdéssel, 
egymást követően három 
helyszínen végzi a cég a 
munkálatokat, a várható be-
fejezés szeptember vége. 
A cserélendő vezetékek az 
út-, és részben járdaburkolat 
alatt találhatók, így az előze-
tesen kiadott közlemény 
alapján a következő munka-
folyamatokra lehet számí-
tani: aszfaltvágás, burkolat-
bontás, földkitermelés ide-
iglenes meleg víz ellátás 
kiépítése, vezetékcsere föld 

visszatöltés, burkolat hely-
reállítás. A kivitelezés érinti 
a Nagyköz utcát teljes hosz-
szúságban (210 méter). A 
munkavégzéshez igénybe 
veszik a teljes útszélességet, 
valamint a lakóépületek 
előtti merőleges beállású 
parkolókat. Annak érdeké-
ben, hogy a Nagyköz utcai 
nagy parkolóban a parkolást 
biztosítani tudják, a munka-
területet két szakaszra bont-
ják. Az első szakasz kivitele-
zése a Petőfi utcától a nagy 

parkoló bejáratáig történik, 
így a parkoló a Batsányi utca 
felől megközelíthető marad. 
Ennek befejezése után a má-
sodik szakasz kivitelezése 
az első folytatásaként az ut-
ca Batsányi utca felőli végé-
ig történik, így a nagy parko-
ló a Petőfi utca irányából 
megközelíthető.
A munkálatok kiterjednek a 
Hősök tere - Petőfi Sándor 
utca 70 méteres szakaszára 
is. A Hősök terén a kétirányú 
forgalmat biztosítják, míg a 

Petőfi utca érintett részén 
egyirányúsítani szükséges.
A Fő tér kereszt irányú át-
vágása a Batsányi utcai 
torkolatnál 36 métert jelent. 
A kivitelezés alatt a tervek 
szerint biztosítják a kétirá-
nyú közlekedést, azonban 
rövid időre szükség lehet tel-
jes lezárásra is.
A kivitelezés tervezett üte-
mezése: Nagyköz utca első 
szakasz: június 12 – július 4.
Nagyköz utca második 
szakasz: július 4 – július 25.

A mellékelt 
grafikán az 
érintett 
szakaszok 
és az üte-
mezés is 
látható. A 
Nagyköz 
utcában 
kezdenek 
hétfőn

Hirdetés
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

A Tapolcai Média Kft. 
ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további 
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)

Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez 
felületére 
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, 
VHS szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár 
diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné 
DVD lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai 
Városi Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 
1900 Ft (+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 
900 Ft (+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk,  referenciafilmek készítése, 
rendezvények, kon-ferenciák programjának 
rögzítése, (akár több kamerával is)

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne 
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan 
már nem lesz eszköz, amely lejátszaná! 
Digitalizálással megmenthetők a régi 
filmek, hangfelvételek! (Sérült kazettát 
nem veszünk át!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

Hősök tere – Petőfi Sándor 
utca, 80 méteres szakasz: 
július 25 – augusztus 15
Fő tér kereszt irányú átvágás 
- Batsányi u. torkolat: szep-
tember 4 – szeptember 20.
- Közös érdekünk, hogy a 
munkákat elvégezzük, azon-
ban a lakosság számára a ki-
vitelezés zaja, a közlekedés 
akadályozása megterhelő le-
het. Kérjük türelmüket és 
megértésüket - írta kiadott 
közleményében a Városgaz-
dálkodási Kft.               (szj)
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Tapolcai diákok a Felvidéken
¨ OLVASÓINKTÓL
Május 23-án a Határtalanul 
program keretében elindultunk 
Felvidékre kirándulni. Velünk 
jöttek az iskolából a 7.a osztá-
lyos tanulók, a Batsányi tagin-
tézmény hetedikesei, valamint 
a kísérő tanárok, Odett néni, 
Gabi néni, Ica néni, Margit né-
ni, Mónika néni, Ottília néni és 
Imre bácsi, iskolánk igazga-
tója. A többnapos kirándulást  
Komárom megtekintésével 
kezdtük. Elmentünk a Duna-
mente múzeumába, ahol egy 
emlékkiállítást néztünk meg hí-
res írónkról, Jókai Mórról és 
Lehár Ferenc zeneszerzőről. 
Ezután a komáromi főtéren 
meghallgattuk Klapka György 
indulóját. Megkóstolhattuk a 
felvidékiek italát a Kofolát. El-
látogattunk az Európa udvarba, 
ahol Európa országainak építé-
szeti stílusait tekinthettük meg 
házakon. Itt az udvarban volt 
egy szép szökőkút is. Mege-
bédeltünk, majd a komáromi 
erődbe is ellátogattunk. Kap-
tunk egy idegenvezetőt, akitől 
sok mindent megtudhattunk a 
hatalmas erődről illetve múltjá-
ról. Ebbe az erődbe menekült 
Ferenc császár Napóleon elől. 
A bevehetetlen erődítmény 200 
ezer katonát tudott elszállásol-
ni. A nap végén elfoglalhattuk 
szállásunkat ami, Marcelházán 
és Paton volt.
A második napon elmentünk 
Búcsra egy babamúzeumba, 
ahol a Felvidék népviseleteit 
tekinthettük meg kisméretű 
babákon. Ezután híres emberek 

szobrait koszorúztuk meg, mint 
például Baróti Szabó Dávid, 
majd a 15 éves háborút lezáró 
béke emlékére épült török sátor 
emlékműhöz mentünk Zsitva-
tőre. Csütörtök ellátogattunk 
Gútán egy hajómalomba is, 
ahol sok mindent hallhattunk a 
használatáról és múltjáról.  El-
mentünk Ógyallán egy csillag-
vizsgálóba, ahol megnéztünk 
két érdekes filmet a bolygókról 
és a csillagokról. Ebédeltünk 
Galántán, és Kodály Zoltán 
mellszobránál emlékeztünk a 
népzenegyűjtőről. 
Másnap reggel kissé szomorú-
an ébredtünk, mert ez volt ki-
rándulásunk utolsó napja. Reg-
geliztünk majd hosszú utazás 
után elmentünk egy iskolába 
Szencen, ahol Csermák József 
emlékművét néztük meg. A 
Főtéren megkoszorúztuk Szen-

ci Molnár Albert szobrát. Po-
zsonyban sétáltunk a várban,  a 
történelmi belvárosban, meg-
néztük a koronázó templomot 
és ajándékokat is vásárolhat-
tunk. Egy bevásárlóközpont-
ban ettünk ebédre pizzát. Itt is 
körülnéztünk, vásároltunk 
majd indultunk a buszhoz. 
Elmentünk a dévényi várhoz, 
Imre bácsi sok érdekes dolgot 
mesélt róla. Ezután indultunk 
haza. Megálltunk Győrben, 
ahol megtudhattuk a csütörtöki 
teszt eredményét. A legjobbak 
ajándékokat is kaptak. Előad-
tuk a kedden kapott feladatot, 
az elkészült úti indulót. Ta-
náraink elégedettek voltak ve-
lünk. Elindultunk haza, Tapol-
cára. Késő este érkeztünk meg 
a buszmegállóba. 

Takács Rebeka,  Balogh Kata

A helyi menetrend szerinti kö-
zösségi közlekedés menetrendi 
változásról.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy 2017. június 19-től 
a jelenleg hatályos menetrend 
módosításra kerül. A módosí-
tott menetrend Tapolca Város 
honlapján, illetve az ÉNYKK 
Északnyugat-magyarországi 
Közlekedés Központ Zrt. hon-
lapján is elérhető.  
A menetrend módosítást köve-
tően óránként fognak közle-
kedni az autóbusz járatok dé-
lelőtt 9 órától 12 óráig, illetve 
délután 15 órától 20 óráig, to-
vábbá ismét érinti a helyijárat 
útvonal a Strand utcát.
A Diszel városrészt is érintő 
22.25 órakor az autóbuszpálya-

Tapolcai diákok a Felvidéken jártak a közelmúltban

TÁJÉKOZTATÁSMoziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Június 8 - 14. 

csütörtök – szerda

11 - 13. vasárnap - kedd 
14:00  1200,-Ft 

Kincsem                                                                                       
Színes, magyar romantikus 

kalandfilm
Hossz: 121 perc 

Rendező: Herendi Gábor
Szereplők: Nagy Ervin, 

Petrik Andrea, Gáspár Tibor
...

8 - 14. csütörtök - szerda 
16:30  1200,-Ft 
Ricsi, a gólya  

Színes, szinkronizált német 
animációs kalandfilm

Hossz: 85 perc
...

8 – 14. csütörtök – szerda  
18:00 1200,-Ft                                                    

Egy ropi naplója                                                                              
Színes, szinkronizált 

amerikai családi vígjáték
Hossz: 90 perc 

...
8 – 14. csütörtök – szerda 

20:00 1200,-Ft                                                     
A sóher                                                                                       

Színes, szinkronizált francia 
filmvígjáték

Hossz: 89 perc

udvarról induló távolsági autó-
buszt a helyijárat bérletekkel is 
igénybe lehet venni. 
A vasútállomásra tartó utasok-
nak a Dobó téri megállónál nem 
kell új jegyet váltaniuk, a már 
megváltott jegyekkel folytat-
hatják az utazást a vasútállo-
másig. A változás nem érinti a 
közlekedési viteldíjakat és bér-
letárakat. További információ-
ért keressék fel a Tapolcai au-
tóbusz állomás forgalmi irodá-
ját (tel: 87/510-255, cím: Észak-
nyugat-magyarországi Közle-
kedési Központ Zrt. 8300 Ta-
polca, Hősök tere 1.).  A módo-
sított menetrend Tapolca Város 
Önkormányzata honlapján 
megtalálható.

     Dobó Zoltán polgármester

Gyermeknapi programok
¨ OLVASÓINKTÓL
Május utolsó hete a gyereknapi 
programok jegyében telt a Ta-
polcai Kertvárosi Óvodában. 
Minden napra jutott valamilyen 
érdekes tevékenység. Hétfőn 
(május 22-én) az udvaron bar-
kácsoltak a gyerekek kedvükre. 
Több helyszínen kínáltunk kü-
lönféle érdekes tevékenysége-
ket. Készíthettek pörgettyűt, 
szarvasbogarat, katicát, mada-
rat, ugró békát, pom pomot fo-
nalból, s kukacot kupakokból.
Kedden játékos sport délelőttöt 
tartottunk az udvaron. 6 állo-
máson próbálhatták ki ügyessé-
güket a gyerekek csoportosan. 
Többek között kooperációs ej-
tőernyő, váltó-, és sorverseny, 
akadálypálya, vízszintes köté-
len függeszkedés volt a kínálat-
ban. Szerdán aszfalt rajzver-
senyt terveztünk az óvoda előtti 
szakaszon, ami sajnos az eső 
miatt meghiúsult, a Tapolcai 
Musical Színpad két tagja (Tas-
ner Réka, és Torma Tamás) szó-

rakoztatta a gyermekeket gyer-
mekfilmek, musicalek betétda-
laival. Az ő szereplésük nagy 
siker volt. Egy szülő fagyigé-
pet hozott óvodánkba, és min-
den kisgyermeket vendégül lá-
tott egy nagy adag fagylaltra. 
Csütörtökön városnéző vonato-
zásra hívtuk a gyerekeket. 
Minden csoport közel 1 órás 
városi körúton vehetett részt, 
ami hatalmas élményt nyújtott 
számukra. A délelőtt során pe-
dig az óvó nénik kedveskedtek 
egy egy kézre készült mintával 
minden lurkónak.
Pénteken családi délelőttre 
vártuk az érdeklődőket. Közös 
udvarrendezés, virágosítás, kö-
zös palacsintasütés, csoki szö-
kőkút, burgonya-chipsezés sze-
repelt a programban. 
Ezen a napon délelőtt során ke-
rült átadásra a szülői felaján-
lással, segítséggel készített ta-
posópark is.

                   Horváth Zoltánné

Izgalmas programokat kínáltak az óvodásoknak

Zöldutat kapott a kormány ré-
széről, a tanuszda projekt Ta-
polcán - tájékoztatta lapunkat 
Fenyvesi Zoltán, a Veszprém 
megyei közgyűlés alelnöke. 
Mint mondta, s az interneten is 
írta, hosszú és eredményes tár-
gyalás után hivatalossá vált a 
hír, hogy Tapolcán is megépül-
het a tanuszoda.

Tapolcán is 
lesz tanuszoda

Nyílt nap a 
sümegi várban

2017.június 11-én nyílt napot 
tartanak a sümegi várban.
Ezen a napon a tapolcai lakcím-
kártyával rendelkező látogatók 
ingyenesen tekinthetik meg a 
várat és annak kiállításait, vala-
mint a Várkertben található 
Nemzetközi Utazókocsi- és 
hintókiállítást és szablyagyűj-
teményt.



Tapolcáé a Batsányi kupa 

Gaál Zsóka az ifjúsági VB-n 
is megcsillogtatta tudását. A 
hétvégén Minszkben először 
megrendezett ifjúsági rapid- 
és villámsakk-világbajnok-
ságon Gaál Zsóka egyedüli 
magyar versenyzőként, ez-
zel Ajka és Tapolca városát 

Az MTD Hungária Megyei 
II.o. U19 férfi csapata az 
utolsó két fordulót hatal-
mas fölénnyel nyerte, így 
idén is megérdemelten 
zárt a tabella első helyén.

Az utolsó előtti forduló Ne-
mesvámosi LSE – Tapolca, 
1:6 eredménnyel zárult. A 
győztes csapat gólszerzői 
Deák Szabolcs (2), Kálóczi 
Dávid (3), valamint Csonka 
Tamás voltak.
A szezon utolsó győzelmét 
hazai pályán szerezték meg 
hétvégén. Már a harmadik 
percben Péter Bence révén 
vezetett Tapolca. Egymás 

n NŐI FOCI - Az 
MTD Hungária Megyei 
Női felnőtt 19. forduló-
jában alulmaradtak a ta-
polcaiak, TVSE-Hon-
véd – Devecser SE 0:1. 
A tapolcaiak a tabella 
kilencedik helyén zár-
tak. Edző: Fellenbeck 
Mihály.                    (me)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szombaton 
a nagyjából 15 km hosz-
szú Kisapáti - Szent 
György- hegy- Raposka 
túrájára várja az érdek-
lődőket. Találkozó a ta-
polcai autóbusz-pálya-
udvaron június 10-én 
reggel 7.35-kor, a busz 
7.45 kor indul. Az uta-
zási költség teljes áron a 
hazaúttal együtt 500 Ft. 
A túrát Illés Imréné ve-
zeti.                          (me)

n SZLALOM - A ta-
polcai Szollár Norbert a 
hétvégén, a Bakony-
szentlászlói Szlalom 
Kupán kategóriájában 
második, az abszolút 
versenyben negyedik 
helyezést szerzett.  (me)

után lőtték a gólokat, félidő-
ben már 5:0 volt az ered-
mény a hazaiak javára. A 
második félidőben, folytat-
va az első tendenciáját, Ta-
polca- Csopak SC 7:1. Helyi 
gólszerzők Péter Bence (3), 
Csonka Tamás (2), Kálóczi 
Dávid és Deák Szabolcs.
A tavalyi évhez hasonlóan 
ismét bajnokok lettek. A 
mérleg 30 mérkőzésből 25 
győzelem, kettő döntetlen és 
három vereség, gólkülönb-
ség 191:34, 77 gyűjtött pont. 
A gólkirály a tapolcai Deák 
Szabolcs lett 46 góllal, őt kö-
vette Péter Bence 43 góllal. 
Edző Kutasi Imre.           (me)

Ezüstérem a megyei döntőn
A Diákolimpia harmadik 
korcsoportjában szép 
eredményeket  értek  el  a 
tapolcai  kézilabdás  fiúk 
és lányok, utóbbiak ezüs- 
téremmel  tértek  haza Aj- 
káról. 

A Csermák  József  Rendez- 
vénycsarnokban  játszotta  a 
Tapolcai Bárdos Lajos Álta- 
lános Iskola és a badacsony- 
tomaji Tatay Sándor Általá- 
nos Iskola a Diákolimpia ké- 
zilabda lány körzeti döntőt. 
Nagy küzdelemben, az utol- 
só percekben  dőlt el a mér- 
kőzés 19:16-os tapolcai győ- 
zelemmel, így a megyei dön- 
tőre ők utazhattak. 
Ajkán,  a  Veszprém  megyei 
Diákolimpia III. korcsopor- 
tos  döntőjén  a  tapolcai  lá- 
nyok és a fiúk is érdekeltek 
voltak. A fiúk hősiesen küz- 
döttek  a  jobb  eredmény  re- 
ményében, de végül mindkét 
mérkőzés az ellenfél győzel- 
mével  zárult,  így  a  tapolcai 
iskola fiai a 7-9. helyezéssel 
zárták az idei diákolimpiát. 
A lányok  az első meccset  a 
csetényiekkel vívták, és 18:6 
arányban  meg is nyerték. A 
második mérkőzésen a pápai 
lányokkal  kerültek  szembe. 
A végén egy időkérést köve- 
tően sikerült a pápai vezetést 
a legutolsó másodpercekben 
11:11-re kiegyenlíteni.

A harmadik találkozón a 
veszprémi Deák Iskola volt 
az ellenfél. Remek játékkal, 
jó támadójátékkal és még 
jobb védekezéssel 20:6-ra 
sikerült nyerniük a tapolcai-
aknak. A döntőben a tavalyi 
megyebajnok, a házigazda 
Fekete István Iskola csapata 
bizonyította, hogy ezen a di-
ákolimpia döntőn ők a leg-
jobbak. 16:8 arányban győz-
ték le Tapolcát, így ők lettek 
a megyebajnokok. Antal 
Lászlóné edző szerint a ta-
polcai lányok büszkék le-
hetnek az ezüstéremre, mert 
ez nagy előrelépés volt a ta-
valyi szerepléshez képest, 
biztató a következő diáko-
limpiára nézve.              (me)

Korábban a Batsányi Já-
nos Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Tagintéz-
ményben, idén ismét a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban szervez-
ték meg immáron tizenhe-
tedik alkalommal a Bat-
sányi kupát, a város szü-
löttéről megemlékező hét 
lezáró sportprogramját.

Antal Lászlóné szervezőtől 
megtudtuk, hogy a nagy ha-
gyományokkal rendelkező 
programon részt vettek har-
madik és negyedik korcso-
portosok is, illetve kezdet-
ben bemutató jelleggel, 
majd rendszeresen pedig a 
szivacs kézilabdát is beve-
zették a programba. Úgy ér-
zékelte, hogy minden évben 
jó hangulatban teltek ezek a 
találkozók, ahol a résztvevő 
csapatokat mindig a fair play 
jegyében válogatta és hívta 
meg, hiszen a gyerekek 
szempontjából az egyik leg-
fontosabbnak a kihívást, ez-

zel együtt pedig a fejlődést 
tartja. Idén veretlenül, hat 
ponttal első a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
tagintézményeiből összeállt 
csapat (edző Antal László-
né), második három ponttal 
a Pápai Weöres Sándor Ál-
talános Iskola (edző Koncz 
Sándor), harmadik három 
ponttal a Tatay Sándor Álta-
lános Iskola Badacsonyto-
maj (edző Schneider Zsolt), 
negyedik pedig a Veszprém 
VESC (edző Koncz László). 
Gólkirálynő, 29 góllal Tax 
Kata (Pápa), Legjobb játé-

kos Antal Viven (Bada-
csonytomaj), legjobb kapus 
Tölgyes Réka (Tapolca).
A szervező úgy értékelte, 
hogy sportszerű mérkőzése-
ket játszottak a lányok. Na-
gyon hangsúlyosnak tartja a 
sportbarátság ápolását. A 
résztvevőknek ez egy külön-
leges szituáció volt, hiszen a 
tapolcai és a badacsonyto-
maji csapat tagjai a „hét-
köznapokban" egy egyesü-
letben játszanak, így most 
saját csapattársaik ellen lép-
tek pályára, ám megfelelően 
kezelték a szituációt.     (me)

is képviselve, mindkét 
számban az első hatban 
végzett.
Az U10-es korcsoportban 
villámsakkban holtverseny-
ben a harmadik-hatodik he-
lyen, rapidsakkban pedig a 
hatodik helyen zárt.      (me)

Zsóka a legjobbak között 

Bajnok lett az U19-es csapat

Szezont zárt a felnőtt együttes
Az MTD Hungária Megyei 
II. osztály férfi felnőttben 
játszó Tapolca csapata hét-
végén lejátszotta a szezon-
beli utolsó mérkőzését hazai 
pályán.
Az utolsó előtti fordulót a 
Nemesvámosi LSE ellen 
3:4-re nyerték. Tapolcai gól- 
szerzők: Péter Bence (2), Sza-
bó Bálint és Kulman György. 
Az utolsó fordulóban Frang 
László elnök értékelése 
alapján a helyi csapat kezdte 
a gólgyártást. Egy gyors 
kontratámadást követően 
Berki Dominik lőtte ki a bal 
alsó sarkot tizenhat méter-

ről. Pár percen belül egyen-
lített a vendégcsapat. 2:2-es 
állással zárult az első félidő. 
A második félidő kiegyenlí-
tett játékot hozott, mind két 
csapatnak adódtak helyze-
tei, melyből a vendégeknek 
egy potya találattal sikerült a 
meccset megnyerni. A hazai 
csapat a 26. perctől ember-
hátrányban is végig partiban 
volt, a döntetlen megérde-
melt lett volna.  
A gólszerzőn (Berki 2) kívül 
jók: Kulman György és 
Schmidhoffer Dávid. A ta-
bella 8. helyén zártak. Edző: 
Kutasi Imre.

Rövid hírek
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A sportbarátság jegyében telt a nap. Tapolca, Pápa, 
Veszprém, Badacsonytomaj csapatai      Fotó: Májer Edit

Tapolcai támadás a kör-
zeti döntőn, ahol a házi-
gazdák Badacsonytomaj 
csapatát győzték le. Ők 
játszhattak a megyei dön-
tőben, ahonnan ezüst-
éremmel tértek haza      
                      Fotó: Májer Edit 06/87/412-289

Gaál Zsóka egyedüli magyarként jutott ki Minszkbe  
                                                                       Fotó: Gaál Renáta



A szünidő küszöbén
GYERMEKNAP   Kellemes nyári idő, színvonalas programokkal
A verőfényes napsütés, a 
kánikulai meleg és nem 
utolsósorban a színes, 
látványos szórakoztató 
és ismeretterjesztő prog-
ramok a tapolcai csalá-
dok, gyerekek sokaságát 
vonzották az Egry utca 
melletti zöld övezetbe 
szombaton.

A májusfa természetesen 
idén is sikeresen vízszintes 
helyzetbe került. A progra-
mok már délelőtt elindultak 
a Kazinczy-téri sportpályán 
az ovifoci és a streetball baj-
noksággal. Kora délután az 
Acro Dance SE növendékei-
nek és a Kazinczy iskola ta-
nulóinak énekes produkciói 
vonzottak sokakat a gyer-
meknapra felállított színpad 
elé. Néhány perccel három 
óra után bontották le a terü-
leten felállított májusfát a 
tapolcai öregfiúk csapat tag-
jai és segítőik. Ahogy a meg-
előző években, idén is kite-
lepült a gyermeknapi esemé-
nyek helyszínére a tűzoltó-
ság és a rendőrség. Bemuta-

tóik, járműveik megtekinté-
se nagy élményt jelentett a 
fiataloknak. Természetesen 
a ringlis, az óriás sakk, a má-
szófal, a légvár és az óriás 
csúszda sem hagyta hidegen 
a korosztályt. Nem véletlen, 
hogy sok boldog gyermekar-

cot lehetett látni, a jó idő, a 
kellemes környezet, a színes 
látnivalók és programok 
meghozták az eredményt. A 
délután folyamán még a Ta-
polcai Mazsorett Csoport, a 
Bányai artista duó és a Ta-
polcai Musical Színpad nö-

vendék műsorának megte-
kintése is vonzó programot 
jelentett a fiataloknak és 
szüleiknek. A gyermeknap 
az önkormányzat, a rendőr-
ség, a tűzoltóság és számos 
civilszervezet támogatásá-
val valósulhatott meg.      (tl) 

2017. május 20.
Molnár József és
Papp Gabriella Ildikó

A Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola Székhelyin-
tézménye a napokban tar-
totta kulturális bemutatóját, 
ahol a gyerekek megmutat-
ták szüleiknek, hozzátarto-
zóiknak, hogy mennyi min-
dennel foglalkoztak pedagó-
gusaik segítségével az idei 
tanévben. Bajner Imre intéz-
ményvezető megnyitója 
után az alsósokból álló Ki-
csinyek Kórusa kezdett a 

n SZABÁLYSÉRTÉSI 
őrizetbe vették a rendőrök a 
kerékpárt lopó két lesence-
istvándi férfit. A rendőrségre 
2017. május 31-én 14 óra 10 
perckor érkezett a bejelen-
tés, hogy egy lesenceistván-
di élelmiszerüzlet elől eltu-
lajdonítottak egy kerékpárt. 
A helyszínre érkező Kuni 
Sándor rendőr zászlós kör-
zeti megbízott és járőrtársa 
három órán belül beazonosí-
tották és elfogták a feltéte-
lezett elkövetőket.  A telepü-
lés egyik utcájában igazol-
tatták a két 19 éves lesen-
ceistvándi férfit, majd előál-
lították őket a Tapolcai Ren-
dőrkapitányságra, ahol – a 
gyorsított bírósági eljárás le-
folytatásáig – szabálysértési 
őrizetbe vették. Ellenük tu-
lajdon elleni szabálysértés 
elkövetése miatt nyomoz a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság. A kerékpárt a rendőrök 
visszaadták tulajdonosának, 
tájékoztatta lapunkat Nagy 
Judit, a Tapolcai Rendőrka-
pitányság megelőzési főelő-
adója.

n KÉT ITTAS járműve-
zetés miatt indított nyomo-
zást fejeztek be a tapolcai 
rendőrök bíróság elé állítási 
javaslattal. Sümeg belterüle-
tén, a Somoskert utcában el-
lenőriztek a rendőrök egy 
személygépkocsival közle-
kedő 62 éves helyi férfit 
2017. május 15-én 9 óra 30 
perckor. A gépkocsivezető-
nél alkalmazott alkohol-
szonda pozitív jelzést adott. 
Egy 22 éves szintén sümegi 
férfit pedig május 16-án 0 
óra 40 perckor igazoltattak a 
járőrök, aki tehergépkocsi-
val közlekedett Sümegen, a 
Fehérkő és a Vadrózsa utca 
kereszteződésében. Az in-
tézkedés során kiderült, a 
sofőr ittas állapotban ült vo-
lán mögé.
A gépkocsivezetők ellen jár-
művezetés ittas állapotban 
vétség elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt foly-
tatott nyomozásokat a Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osz-
tály a bíróság elé állítás kez-
deményezésével zárta.

(Tapolca), II. helyezettek: 
Szücs Boglárka (Tapolca) és 
Schlenker  Nikolett (Zirc), 
III. helyezettek: Horváth 
Laura (Tapolca), Wind Bar-
nabás (Monostorapáti) és 
Vörös Liliána (Lesence). 
Különdíjasok: Ásványi Lau-
ra Jázmin, Antman Kíra, 
Kecskés Viktória (tapolcai 
diákok), Rutkai- Miklián 
Emma (Zirc), Göllönt Janka 
(Monostorapáti). Felkészítő 
tanárok: Baranyai Zoltánné, 
Gurobi Bernadett, Széplaki 
Nóra.                               (szj) 

Tapolcai diákok szép si-
kert értek el az országos 
iparművészeti versenyen.

Erről Baranyai Zoltánné 
igazgató tájékoztatta lapun-
kat. Minden évben a minisz-
ter az alapfokú művészeti is-
kolák képző- és iparművé-
szeti ága számára két orszá-
gos tanulmányi versenyt 
hirdet.
A budapesti Országos Vizu-
ális Alkotó Gyakorlatok 
Versenyen a Szín-Vonal Mű-
vészeti Iskola monostora-
páti tanulója Wind Barnabás 
300 tanuló közül első he-
lyezést ért el. Felkészítő 
tanára Széplaki Nóra.  
2017. május 26-27-én került 
sor a miniszter által meghir-
detett V. Országos Fém- és 
Zománcműves verseny 
megrendezésére, melynek 
döntőjébe a művészeti isko-
lából 18 tanuló került be. A 
versenybizottság az orszá-
gos döntőn 25 helyezést osz-
tott ki, ebből 11 helyezést a 
Szín-Vonal Művészeti Isko-
la tanulói hoztak el. I. helye-
zést ért el Szabó Alexandra 

színpadon, majd a felsősök 
alkotta Bárdos Lajos Gyer-
mekkar folytatta a műsort. A 
Tamási Áron Művelődési 
Központban helyet foglaló 
tekintélyes létszámú közön-
ség láthatott, hallhatott még 
több hangszeres produkciót, 
néptáncot, verset, német és 
angol nyelvű jelenetet. A 
megérdemelt taps természe-
tesen egyik műsorszám után 
sem maradt el.                 (szj) 
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A gyermeknapi produkciók sokakat vonzottak  a színpad elé szombaton       Fotó: tl.

Házasságkötés

Megmutatták, mit tanultak

Rendőrségi hírek

Tapolcai diákok országos sikere

A Szín-Vonal Művészeti 
Iskola diákjainak egy cso-
portja. Elismerték, díjaz-
ták munkájukat

Élmény volt látni és hallani a Bárdos Lajos Gyermek-
kart a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Szék-
helyintézménye minapi kulturális bemutatóján. Vezé-
nyelt Király Lajos                                                    Fotó: szj.
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