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A városrész ünnepe
JUNIÁLIS Színes programok várták egész nap az érdeklődőket
Szombaton
rendezték
meg az immár hagyományos “lakótelepi juniálist”,
a Dobó Városrész Napját.
Az időjárás is kegyeibe fogadta a programot, bár délelőtt a megeredő eső kissé
ráijesztett a szervezőkre,
résztvevőkre. Ám végül kitisztult az idő és minden a
tervezett menetrend szerint
zajlott, a jó hangulatra nem
lehetett panasz.
A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület által szervezett, a város önkormányzata
által támogatott rendezvény
délelőtti programjai között
kiemelt figyelmet kapott a
kilenc csapattal lebonyolított pörköltfőző verseny.
Volt még futóverseny, kerékpáros ügyességi és elméleti verseny, légpuska lövészet, íjászat, gólyaláb, patkódobás, zsákban futás, torna. Mindezek mellett rendelkezésre állt az ingyenes légvár, az arcfestés, és számos
szabadtéri játék, na és az elmaradhatatlan katonai járművek, RC modellek is vár-

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézmény óvodásai táncos produkcióval örvendeztették meg az érdeklődőket szombaton
Fotó: Szijártó János
ták az érdeklődőket. A rendezvényt kora délután Dobó
Zoltán nyitotta meg a nőtlen
szálló és az óvoda közötti füves téren felállított színpadon. A polgármester emléklapok átadásával köszönte
meg az esemény lebonyolításában részt vállalóknak az
önzetlen munkát (Úrkúti
Csillagász Klub Tapolcai

Csoportja, Batsányi Népdalkórus, Tapolcai Kertvárosi
Óvoda Szivárvány Tagintézmény, Erdei Racing Team
Egyesület, Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület, Batsányi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete), míg
Fenyvesi Zoltán alelnök, a
Veszprém megyei önkormányzat nevében 1000 éves

megye emlékérmet adott át a
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület, valamint a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület jelen
lévő képviselőjének a hagyományőrzésben végzett
munkáért, és hadisírok gondozásáért. (Folytatás a 3. oldalon „Máglyát is gyújtottak” címmel)
(szj)

Itt az aratás
időszaka
Itt az aratás időszaka.
Ugyan a gabona még
a „lábán áll”, de az iskolákban a bizonyítványok már a tanévvégi állapotot tükrözik. Mindenkinek viszszaköszön az ősz óta
végzett
munkája,
szorgalma, kitartása,
ahogy a gondos gazdának is a földeken a
termés
minősége,
mennyisége. Ami nem
egynapi, pár órányi
erőfeszítés
leirata,
hanem a folyamatosan,
átgondoltan,
ésszerűen végzett tevékenységé. Aki sok
energiát fektet be,
joggal várhat szebb,
bővebb termést, mint
az, aki mindig csak a
neki kényelmesebb
utat választja. Ahogy
az iskolában, úgy az
életben is létrehozunk
egyfajta bizonyítványt
magunkról, csak ebben már nehezebb javítani, és adott esetben az aratás ideje,
ténye is erősen kétségessé válhat.
Szijártó János

Patikanap: téma az allergia

Számos célra felhasználható, a város által vásárolt
úgynevezett kompakt kis traktor Fotó: Helyszíni felv.

Traktort vett az önkormányzat
A most megvásárolt gépi
eszköz segítségével az önkormányzat saját erőből el
tudja végezni a közterületek
karbantartásával, tisztításával kapcsolatos munkák egy
részét - tájékoztatta lapunkat
Dobó Zoltán polgármester.
A mintegy nyolc millió forintba kerülő kistraktor jellegzetessége, hogy adaptereivel szinte bármilyen feladatra használható, hiszen

számos kiegészítő eszközzel
rendelkezik, illetve újabbakkal is felszerelhető. Képes
seperni, kaszálni, de rakodógépként, anyagmozgató eszközként üzemelni, vagy éppen havat tolni. – A szükséges forgalmi engedélyek
megszerzése után állhat a
város szolgálatába az értékes munkagép - tette hozzá
Kozma Henrik alpolgármester.
(tl)

A Magyar Gyógyszerész
Kamara Veszprém Megyei Szervezete, az idei,
sorrendben a 14. Országos Patika Nap megyei
nyitóünnepségét, Tapolca
legismertebb gyógyszertárában a Stark Patikában
tartotta.

betegekért, az itt élőkért végeztek az elmúlt években.
Dr. Czaun Péter az évente
megrendezett Országos Patika Napról elmondta, hogy
az nem a gyógyszerész szakmát, hanem a gyógyszerészek által végzett szolgálatot
szeretné a figyelem középpontjába helyezni. Dr. Stark

Borbála a család tulajdonában álló gyógyszertárról elmondta, hogy az több mint
20 éve működik és mindvégig magas szakmai színvonalon dolgozó kollégákkal szolgálta a betegeket. Ezt
a rendezvény végén Nagy
Zsuzsanna külön megköszönte.
(tl)

A rendezvény témája az allergiával szembeni küzdelem, amelyben a patikusok
szakértelmére, tanácsaira is
támaszkodhatnak a betegek.
Az eseményen részt vett dr.
Czaun Péter a megyei
gyógyszerész kamara elnöke, Nagy Zsuzsanna megyei
tiszti főgyógyszerész és Dobó Zoltán Tapolca polgármestere is. Dobó Zoltán
megköszönte a patika dolgo- Dobó Zoltán, Czaun Péter, Stark Borbála, és Nagy
zóinak azt a munkát, amit a Zsuzsanna a minapi rendezvényen Fotó: Töreky László
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Könyvtár és múzeum

Szöllősi
Károlyné

Tapolcai Nevelésügyért
kitüntetést vehetett át az
idei városnapon Szöllősi
Károlyné, a Kazinczy Tagintézmény pedagógusa kiemelkedő, precíz oktató nevelő munkája elismeréséül. Általános- és középiskolai tanulmányait is
szülővárosában, Tapolcán
végezte, az 1. számú, majd
2. számú Általános Iskolában, illetve a Batsányi János Gimnáziumban. Az
érettségit követően öt évig
képesítés nélküli napközis
nevelőként dolgozott a Badacsonytördemici Általános Iskolában. 1982-ben
szerzett magyar - orosz
szakos tanári diplomát a
pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán, levelező tagozaton. Ez év augusztusától kezdte meg tanári
munkáját a tapolcai 5. számú (később Kazinczy Ferenc) Általános Iskolában,
az újonnan alakuló tantestület alapító tagjaként. Jelenleg is itt dolgozik. Magyar nyelvet és irodalmat
tanít, folyamatosan osztályfőnökként is tevékenykedik, az iskola humán munkaközösségének vezetője.
Pedagógus pályáját kiemelkedő munkabírás, precizitás, alaposság és aktivitás jellemzi. Folyamatosan képezte magát számos szakmai területen, továbbképzésen vett részt az
osztályfőnöki munka, a tanulásirányítás, az iskolai
könyvtár segítő szerepe témaköreiben. Európai Számítógép-használói jogosítványt (ECDL) szerzett,
megismerkedett az interaktív tábla használatával.
Tanítványait nagy szeretettel, odafigyeléssel neveli, oktatja, végig nyomonkövetve segíti a tanulók
fejlődését. Igazi közösségi, s azért tenni akaró és tudó ember.

Fotók: Wass Albert Könyvtár,
Szijártó J.

Erről dr. Décsey Sándor, a
tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója tájékoztatta lapunkat. - Ez a
szakmai presztízs szempontjából sem elhanyagolható tényező azt jelenti,
hogy mi vagyunk Veszprém
megyében a hetedik olyan
intézmény, amely a jogszabályok szerint is múzeumnak hívhatja magát. Nem árt
tudni, hogy jelen esetben
egy cím visszaszerzéséről
van szó, hiszen 2010-ig múzeumként működött a tapolcai intézmény, csak akkor
egy szakfelügyeleti ellenőrzés eredményeként visszasorolták közérdekű muzeális gyűjteménnyé. Bízom
abban, hogy ezzel a változással megnőnek a pályázati
lehetőségeink is, ami a következő évek fejlesztéseinek
záloga is egyben. Fontos
megjegyezni, hogy kiállítóFogadóórák a városházán:
tereink eléggé korlátozottak,
- Rig Lajos országgyűlési
a bővítés terveink között
képviselő minden hónap első
szerepel, például egy állancsütörtökén (15.00-16.00 óra
dó helytörténeti, várostörtéközött) a Tapolcai Közös Önneti
kiállítás létrehozásával.
kormányzati Hivatal udvari taKülön
érdekesség, hogy a
nácstermében tart fogadóórát
működési
engedély-módo- Dobó Zoltán polgármester
sítás június 7-én érkezett
Június 19. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester meg. Napra pontosan 35
Június 26. 14.00-16.00
éve, ugyanezen a napon nyi-

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

A Tapolcáról Zabolára
vitt könyveket dr. Décsey
Sándor adta át Fejér Levente (a nagyobb képen
jobbra) polgármesternek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyta a
fenntartó önkormányzat
által beküldött működési
engedély-módosítási kérelmet, így az eddig közérdekű muzeális gyűjteményként működő intézményrész most már hivatalosan is „területi múzeum” jogi státusszal rendelkezik.

INFORMÁCIÓ

totta mag kapuit Tapolcán a
pedagógia gyűjtemény, így a
minisztérium küldeménye,
kiértesítése egyben születésnapi ajándék is volt. Ebből
az alkalomból a tapolcaiak
ingyenesen látogathatják a
létesítményt ebben a hónapban - fogalmazott az igazgató. A közelgő múzeumok éjszakája kapcsán arról szólt
dr. Décsey Sándor, hogy június 24-én idén is részt
vesznek az országos kezdeményezésben, azaz 17 órakor nem zár be a múzeum,
hanem még szélesebbre
tárja kapuját. - Éjfélig
különböző programokkal
várjuk az érdeklődőket,
természetesen ingyenesen.
A rendezvény részeként a
vasútállomáson belülről is
meg lehet te-kinteni a
Nohab-torzót, a múzeumban
pedig az érték-őrzéssel
kapcsolatos előadá-sokra
invitálják a látogató-kat.
Szabó Csaba a néprajzi
gyűjtésről beszél majd, a
Tördemic
Táncegyüttes
táncházat is szervez, Horváth Gábor és Németh Gyula a katonai hagyományőrzésről tart előadást, Hangodi
László pedig a történetírás és
a visszaemlékezések közötti
összefüggéseket tárja fel.
Lesz még kézműves foglalkozás, Szent Iván éji máglyagyújtás, és sok egyéb érdekesség.
Azt is megtudtuk, hogy célegyenesbe ért a Nohab-torzó
felújítása, a munkákhoz
szükséges pénz jelentős része rendelkezésre áll. - Nagyon sok felajánlás érkezett
magánszemélyektől erre a
célra, főként a város határain

kívül élőktől. A felújítás reményeim szerint pár héten
belül elkezdődhet, és akkor
a megszépült vasútállomáson egy megújult Nohabtorzó várja az érdeklődőket.
Ami a könyvtárat illeti, a város erdélyi testvértelepülése,
Zabola számára ajánlottak
fel 300 könyvet, amelyek elsősorban a gyermekkönyvtár állományából kerültek
ki. A felnőtt olvasószolgálat
is válogatott a feleslegessé
vált kötetei közül és magánadományok is gyarapították
a küldeményt. Így aztán végül a lapozgatótól a magyar
és világirodalmi klasszikusokon keresztül a szótárakig
sokféle könyv került a dobozokba. Az ajándékot az
intézmény és Tapolca nevében dr. Décsey Sándor igazgató, önkormányzati képviselő adta át Zabolán pünkösdkor. Az átnyújtott 12
csomagból az egyiket kizárólag tapolcai szerzők művei alkották.
- Folyamatosan bővül az állományunk és kölcsönözhetők már e-könyvek is, de
klasszikus filmek, diafilmek
is. A könyvtár honlapján elérhető az első internetes
adatbázis, a Kertész Károlyféle életrajzi lexikon alapján. Bárki szabadon tud keresni a több, mint 1600 nevet
tartalmazó, folyamatosan
bővülő adatbázisban. Jó
ütemben halad a fénykép és
képeslap állományunk feldolgozása, illetve foglalkozunk a képviselő-testületi
ülések jegyzőkönyveinek
digitalizálásával is.
(szj)
www.tapolcaiujsag.hu

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó 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

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Fúvósok a színpadon
VASTAPS Finn zenekar adott varázslatos koncertet a Tamásiban
Helsinkiből érkezett fúvószenekar adott múlt héten nagy sikerű koncertet
a Tamási Áron Művelődési Központban.
A hat állomásból álló magyarországi turné utolsó
előtti koncertjével Tapolcán
örvendeztette meg a nagyérdeműt a The East Wind
Wind Band nevű finn zenekar. A vendéglátó Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar és annak tagjai alkotta egyesület
nevében Orbán Melinda elnök köszöntötte a vendégeket, és mutatta be őket. A
finnek oldaláról Helena Sinisalo karmester gondolatait
az este folyamán, egy magyar nyelven is megszólaló
fuvolista tolmácsolta.
Számos zenemű központi témája mesebeli tájakra, tündérek és hercegek világába,
legendák nyomába kalauzolta a közönséget. A felcsendülő könnyedebb darabok dúskáltak az érzelmekben - hol érzékenyebb, hol
keményebb hangvételt ütöt-

KULTÚRSAROK
48 Veszprém megyében
élő amatőr képzőművész,
mintegy 87 alkotása mérettetett meg a közelmúltban szakmai zsűri előtt.

A vendég zenekar könnyed kikapcsolódást nyújtott a nagyérdeműnek
tek meg. Különféle szólóhangszeres dal csendült fel
az este során, és távoli országokra és tájakra – mint
mondjuk Norvégiába, vagy
Amerikába - repítette gondolatban a hallgatóságot.
A múlni nem akaró tapsot
egy meglepetés dallal hallgattatták el, J. Brahms V.
Magyar táncával.

A finn látogatókat a zeneiskola hangversenytermében
vendégelte meg a helyi fúvószenekar, ahol a vacsorán
és a szuvenírek átadásán túl,
kötetlen barátkozásra is lehetőség volt.
Laasonen Jaana fuvolista, a
magyarországi turné fő szervezője lapunknak elárulta,
hogy rendszeresen fellépnek

Fotó: me.

külföldön is- minden évben
próbálnak
megszervezni
egy turnét. A Zeneakadémián egy ismerőse ajánlotta a
magyarországi fúvószenekarok közül a tapolcait.
Péni Béla tapolcai karnagygyal, a több hónapon át tartó
egyeztetés, szervezés eredményeként szólaltak meg
Tapolcán.
(me)

Máglyát is
gyújtottak
(Folytatás az 1. oldalról)
A szombat egyik kiemelt
eseménye volt Dobó István
szobrának megkoszorúzása,
ahol a város önkormányzata
nevében Dobó Zoltán polgármester és Lévai József alpolgármester, majd Rig Lajos országgyűlési képviselő,
Fenyvesi Zoltán a Veszprém
megyei közgyűlés alelnöke,
a rendező Dobó Lakótelep
Családjaiért Egyesület nevében Sárközi Szaniszló elnök és Gyalog Ágnes elnökhelyettes, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
képviseletében Horváth Gábor elnök és Palugyai Gábor alelnök rótta le tiszteletét.
A koszorúzás után a Batsányi Népdalkórus lépett a
színpadra, aztán a Csobánc
Népdalkör, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány
Tagintézmény óvodásai, a
Basic Táncstúdió, illetve a
Niki és Kleopátra hastáncos
csoport.
Az esti közös vacsora után
máglyagyújtás következett,
utána vidám utcabál a Magne B6 Band közreműködésével.
(szj)

Tapolcai alkotó Nívó-díja A turizmus, mint lehetőség
zottak mellett, tapolcai alkotói sikert is hozott. Az értékelések szerint, Szita Szabolcs papírplasztikai kollázsai progresszív értékeket
mutattak fel. Szabolcs „új
színt, új formát, egyéni
hangvételt, friss felfogást
hozott a Tihanyiné Bálint
Zsuzsa vezette Tapolcai
Képzőművész Kör és egyben a megye amatőr képzőművészeti életébe”-hangzott el. Rajta kívül öt, megyénkben élő amatőr mű-

vész vehetett át elismerést az
ünnepi eseményen. A háromtagú zsűri, Veszeli
Lajos, T. Szabó László és
Baranyai Zoltánné, Fogl
Ildikónak (Herendi Vizuális
Műhely) szakmailag jól kiA pályamunkákból összeálvitelezett akvarelljeiért, Kalított „Ablakaink” kiállításcziba Ferencnek (Ajkai
nak” és a hozzá kapcsolódó
Képzőművész Kör) lendüledíjátadó ünnepségnek a Tates akvarelljeiért, új formámási Áron Művelődési Közkat és mediterrán témákat
pont adott otthont pénteken.
feldolgozó munkáiért, Héhn
A megyei kulturális eseZsuzsannnak (Balatonfüred
mény ezúttal a herendi, balaés környéke Múzsa Művétonfüredi, ajkai egyéni díjaszeti Közhasznú Egyesület)
a különleges színvilágú Égő
Toscana című alkotásáért és
vastag gesztusokkal felhordott festő technikájáért adta
az elismerést. Sebestyén
László (Herendi Vizuális
Műhely) elvont, kimagasló
színvonalú kompozícióiért,
Szilágyi Mariola (Herendi
Vizuális Műhely) pedig magas színvonalú akvarelljeiért érdemelte ki az AblakaSzita Szabolcs alkotó Dobó Zoltán polgármestertől és ink díját, emlékplakettjét és
Barczáné Tóth Boglárka intézményvezetőtől vehette át a vele járó ajándékokat, fel(tl)
az “Ablakaink” idei Nívó-díját
Fotó: tl. ajánlásokat.

Böröndy Tamás
a fórumon bemutatta a Tourinform iroda
működését
Fotó: szj.

A város idegenforgalmi lehetőségeiről esett szó az
első alkalommal megrendezett turisztikai egyeztető fórumon.
Az összejövetelen számos
témát érintettek a résztvevők, de a legfontosabb hír talán az, hogy a Tavasbarlangba érkezők a jegy megvásárlása után már nem az
utcán való várakozással
kénytelenek idejüket tölteni.
A látogatóközpontba előre
rögzített időpontban juthatnak be, az addig rendelkezésre álló időben sétálhatnak, étkezhetnek, fagyizhatnak, körül nézhetnek kicsit.
A fórumon Böröndy Tamás,
a tapolcai Tourinform iroda
vezetője bemutatta tevékenységüket, illetve néhány
számszerű adattal is szolgált

a vendégforgalom kapcsán.
A prezentációból kiderült,
hogy az elmúlt években folyamatosan emelkedett a Tapolcán megszálló vendégek
száma.
Több más mellett elhangzott, hogy szükség lenne önálló turisztikai honlapra, hiszen ma egyre többen az interneten tájékozódnak úticéljuk felől. Másrészt több
parkolóhelyre, útbaigazító,
információs táblára is szükség lenne. Mint megtudtuk,
Lévai József alpolgármester
sokat vár az új Tapolca logótól, ami a várost a távolabb élők számára is megkülönböztetheti Miskolc-Tapolcától. Az estébe nyúló fórumon szó esett még kedvezményrendszerről, közbiztonságról, a kulturális
örökség bemutatásáról. (szj)
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Keresztjáró Körmenet
Balatonederics - Keresztjáró Könyörgő Körmeneten vettek részt a hívek, az egyház képviselői
és több katolikus elkötelezettségű közösség tagjai a közelmúltban.

Illés József egy kitüntetést is átvehetett a rendezvény
keretében Németh Ivántól, a Balaton-felvidéki Borvidék hegyközségi elnökétől
Fotó: Töreky László

A szőlővirágzás ünnepén
Zalahaláp - A helyi szőlőtermelőkpincetulajdonosok
és a település önkormányzatának munkatársai ezúttal
új helyszínen, zavartalan körülmények között rendezhették meg Zalahalápon a
XIV. Haláp-hegyi Szőlővirágzás Ünnepet, ahol egy
rangos borvidéki kitüntetés
is méltó helyre került.
A szőlő- és borkultúrához
szorosan kötődő esemény
mit sem vesztett népszerűségéből az elmúlt közel másfél
évtized alatt. Gyakran szerencsés időjárási körülmények kísérték, de járták már
a hegy pincéit pokoli kánikulában és zuhogó esőben is
a borok kedvelői. Ezúttal
senki sem panaszkodhatott,
hiszen szombat délutánra,
egyik pillanatról a másikra
normalizálódott a dél körül
még esőre álló időjárás, kellemes meleg és napfény fogadta a résztvevőket. Az ese-

Moziműsor

mény hagyományosan ünnepi köszöntőkkel kezdődött, majd egyházi áldással
és kulturális programokkal
folytatódott.
A résztvevőket a település
polgármestere köszöntötte.
Bedő Lajos szerint, az elmúlt
év időjárási viszontagságai,
a szőlőket sújtó természeti
károk különösen felértékelik
a borokat előállító helyi termelők munkáját. A polgármester ugyanakkor örömének adott hangot, hogy végre
megfelelő helyre került a korábban magánterületen álló
kőkereszt. A hegyközség részéről Illés József választmányi tag beszélt a zalahalápi szőlőtermelők nehézségeiről. A szőlővirágzás ünnepének alkalmából, dr.
Renner Sándor plébános
kérte Isten segítségét a szőlőtermés védelmében, majd
kulturális
programokkal
folytatódott az ünnep.
(tl)

körmenetekről is. A Bala- indult a település több kőketonedericsi Egyházközség resztjét felkereső, Keresztés a magyar Katolikus Egy- járó Könyörgő Körmenet. A
ház tanításain nyugvó kö- szertartás, a hagyományos
zösségek, mint a Néri Szent római rítus szerint zajló ünFülöp Közösség és a Pro nepélyes szentmisével zárult
Hungaria Sacra Közösség a Balatonedericsi Szent Játagjai, hívei hétfőn késő dé- nos Plébániatemplomban. A
A vallási esemény egyik cél- lután a balatonedericsi temp- híveket később szerény agaja, hogy a papság és a hívek lomnál gyülekeztek, ahon- péra (szeretet vendégségre)
(tl)
együtt tegyenek a nemzet, a nan a papokal az élen, el- várták a tájházba.
haza katolikus megújulásáért. Már az Ószövetség, sőt
a letűnt pogány világ is ismerte a körmeneteket. Nagy
események, nagy örömök,
vagy nagy csapások idején
az emberek nem elégedtek
meg a templomi istentisztelettel, szent énekek zengése
és imádságok közepette kimentek az utcára és a szabad
ég alatt fohászkodtak a Mindenhatóhoz. Az első keresztény hívek az üldözés miatt
csaknem kizárólag temetési
körmeneteket tarthattak, de
már a IV. században több A nemzet, a haza katolikus megújulásáért indult körFotó: Töreky L.
említést találhatunk másféle menet Balatonedericsen

Pétanque torna gyerekeknek
Szigliget - Tizennégy
csapat 42 versenyzője
vett részt azon a Szigligeti
Csalogató Vándorkupa
néven meghir-detett pétanque tornán, amelyet
első ízben, hagyományteremtő szándékkal rendeztek meg a településen
hétfőn.

Hirdetés

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Június 15 - 21.
csütörtök – szerda
15 -16. csütörtök–péntek, 19
- 21. vasárnap-szerda 16:00
1400,-Ft 17. szombat 13:00
Verdák 3. 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
...
15 - 21. csütörtök - szerda
18:00 1200,-Ft
Romazuri
Színes, szinkronizált franciabelga filmvígjáték
Hossz: 92 perc
...
15 - 21. csütörtök – szerda
20:00 1400,-Ft
A múmia 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció-kaland
Hossz: 120 perc.

www.tapolcaiujsag.hu

Petanque: kézbe a golyót,
koncentrálni, célozni és
dobni...
Fotó: szj.
A szervező, egyben házigazda BSE Szigliget Pétanque
szakosztálya nevében - Balassa Balázs polgármester
üdvözlő szavai után - Havasi
Rita köszöntötte a résztvevőket, s ismertette a játék
főbb szabályait, a lebonyolítás rendjét. Kiemelte, hogy
fontos cél a gyerekek körében népszerűsíteni a pé-

tanque sportágat, ami remek
szabadidős tevékenység. A
megnyitón azt is kihirdette a
főszervező, hogy idén csak
vendég iskola nyerheti el a
vándorserleget, miután a
szigligetiek már képzettebbek ebben a sportban. A
mostani verseny nyertesei
például tavaly és az idén is
bajnoki címet szereztek az
Országos Pétanque Diákolimpia 3. korcsoportjában. A
vándorserlegért
viszont
most nem játszhattak, ezért a
zalahalápi és lesencetomaji
iskolások küzdöttek meg. A
vándorkupát végül a zalahalápi Csontváry Általános Iskola vitte el.
A versenyt a Monteiro Giovana, Széplábi Zsófia, Varga
Attila összeállítású szigligeti
csapat nyerte meg. A második helyet szintén otthon tartották a szigligeti gyerekek
Hadnagy Adrián, Ángyán
Szabolcs és Bodó Marcell játékának köszönhetően. A
harmadik helyezett zalahalápi együttes (Tóth Kinga
Zsófia, Konkoly Emese, Mórocz Noémi) nyerte el egy
évre vándorkupát. A település sportcentrumában rendezett megmérettetésen a szigligetiek, zalahalápiak, lesenceiek mellett részt vett még a
Tatay Általános Iskola is
Badacsonytomajról.
(szj)

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
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Két újabb szakosztály
A legutóbbi elnökségi ülésen két új szakosztály felvételét fogadta el a Tapolca Városi Sportegyesület.

A héten Tbiliszben megrendezésre kerülő Vívó Európabajnokságon három tapolcai
párbajtőröző is jelen van.
A férfi párbajtőr válogatott
tagjaként Rédli András és

Puskás Ákos TVSE alelnök
Boczkó Gábor (balról),
lapunkat
tájékoztatta, hogy
Rédli András és Siklósi
csatlakozott
Varga Nikolett
Gergely Fotó: Magyar Vívósz.
vezetésével, a Kutyás sport
Siklósi Gergely versenyző- szakosztály, mely elsősorként indul, Boczkó Gábort ban a kutyák és gazdik köpedig beválasztották az Eu- zötti összhang és engedelrópai Vívószövetség vezető messég kialakítását tűzi ki
testületébe, a végrehajtó bi- céljául. A vezetőség által
zottságba.
(me) biztosított oktató az alapvető
engedelmességi feladatokkal, parancsokkal ismerteti
meg a gazdit és az ebeket,
lejtezőjére, a lettek és a hol- melynek helyszíne a Városi
Sport – és Szabadidő Centlandok elleni találkozókra.
Hársfalvi Júlia (Győri Audi rum „salakos pályája".
ETO) balszélső poszton a Felvételt nyert emellett Istnői felnőtt válogatott színei- ván Krisztina vezetésével, a
ben a vb selejtezőkön reme- Szabadidősport szakosztály,
kel. Mindketten Tapolcáról
indultak.
(me)

Válogatott kézilabdásaink
Két tapolcai fiatal is erősíti a
magyar felnőtt kézilabda válogatottat.
Szeitl Erik (Telekom Veszprém) a magyar felnőtt válogatottban beállóként kapott
helyet a júniusi Eb keretben,
a szezon utolsó két Eb-se-

Diszel a tizenharmadik helyen Rövid hírek

Az MTD Hungária Megyei
III. osztály Délben versengő
Hársfalvi Júlia a Diszel SE a huszonkettedik
női, Szeitl Erik a fordulóban
döntetlennel
férfi kézilabda
kezdte a hónapot, 2:2 arányú
válogatottban
végeredményt produkált a
kapott helyet
Nemesgulács – Kisapáti SE
ellen. Gólszerző Jokesz IstFotó: MKSZ.
ván (2). A következő fordulóban Gyenge Roland (3), és
Jokesz István szerezte góllal
az eredmény Lesenceistpedig Horváth Zoltán lőtte. vánd - Uzsa SE – Diszel SE
A következő mérkőzésen a
helyi csapat maradt alul
Tapolcai Öregfiúk – Kislődi
FC 2:6, a haza gólokat pedig A Veszprémben nemrég
Viski László és Zsiborács megrendezett megyei atLászló lőtték. Utána Nagy létika versenyen a Szász
László két góljával, majd Márton Általános Iskola
Zsiborács László, valamint négy diákja vett részt,
Szabó Zoltán egy-egy több versenyszámban,
góljával Sümegprágai SE – két korcsoportban.
Tapolcai Öregfiúk 2:4-re
győzedelmeskedtek a ta- Kiss Katalin testnevelő úgy
polcaiak.
értékelte, hogy a szakadó
A szezon utolsó mérkőzését eső ellenére mindenki maxihazai pályán játszották, 2:2 málisan teljesített és sikerült
eredménnyel a Nyírespuszta érmet szerezniük.
SE ellen. Tapolcai góllövők III. korcsoportosok között,
Viski László és Szabó Zoltán 100 m síkfutásban Horváth
voltak. A tabella harmadik Adrián második helyezett,
helyén végeztek.
Nagy Mónika szintén, aki a
Edző Boczkó Gyula.
(me) kislabda hajításban is a do-

Harmadik helyen zárt a TÖFC
Az MTD Hungária Megyei
III. osztály Közép 20. fordulójában a helyi csapat maradt alul, Tapolcai ÖregfiúkKolontár Községi SE 1:2,
tapolcai gólszerző Nagy
László.
A következő fordulóban fordult a kocka, Szamaras SE –
Tapolcai Öregfiúk 0:4, melyet Horváth Csaba, Bárány
Péter, Zsiborács László, és
Bárány Péter szerzett. A hónapot lehengerlő fölénnyel
kezdték, Tapolcai Öregfiúk
– Falusi SE Gógánfa 7:1.
Gólszerzők Nagy László (2),
Zsiborács László, valamint
Viski László (4). Folytatódott a sikerszéria a 23. fordulóban is, Apácatorna LC –
Tapolcai Öregfiúk 0:1, a gólt

Népszerű a szabadtéri kondipark. Egy éve szervezték
az első Street Workout versenyt
Fotó: Archív
mely szintén a sport cent- taggal működik a TVSE-n
rumban található Street belül. A kettő fent említetten
Workout – Szabadtéri Kon- túl, az extrém, jiu-jitsu, thai
dipark köré szerveződik. boksz, karate, futó, modelleLegfőbb cél annak korszerű- ző, női és férfi kézilabda, női
sítése, karbantartása, to- és férfi labdarúgás, teke,
vábbfejlesztése, például bur- természetjáró, tenisz, lovas,
sakk, valamint kosárlabda
kolattal történő ellátása.
Jelenleg tizenkilenc aktív szakosztály várja az érdek(me)
szakosztály, közel hatszáz lődőket.

3:4. A következő fordulóban
a Gyenge Roland szerezte
két góllal végül Diszel SE –
Balatonszepezd ÖKSC 2:3.
eredménnyel zárták a mérkőzést. Az utolsó előtti fordulóban Gyenge Roland
szerezte hazai góllal az állás
Diszel SE – Révfülöp NKSE
1:3. A szezon utolsó mérkőzésén 8:4-re maradt alul
Diszel a Balatonakali SE ellen. A 13. helyen zártak. (me)

Országos döntőbe jutottak
bogó második fokára állhatott. IV. korcsoportosok
közül Orsós Richárd 100 m
síkfutásban, magasugrásban, távolugrásban első helyezett, míg a leányoknál
Horváth Krisztina 100 m
síkfutásban első, súlylökésben, illetve kislabda hajításban pedig harmadik helyezést ért el. Az iskola két tanulója, Horváth Krisztina és
Orsós Richárd négy versenyszámban jutott tovább,
így képviselhette a megyét
hónap közepén, Nyíregyházán, az országos diákolimpián.
(me)

Kicsi kézisek nagy győzelmei
A Magyar Kézilabda Szövetség Kisiskolás Bajnokság
Tóth László Régióban a
helyi U7-es csapat három
nagyarányú győzelmet aratott egy nap alatt, Telekom
Veszprém II. Tapolca – Kilián DSE Pápa 17:6, az ETO
FKC I. csapatát 12:4-re ver-

ték, az ETO FKC II. csapat
ellen 10:0-val zártak. Az
utolsó forduló két győzelmet
hozott. Előbb 12:1-re verték
a Várpalotai BSK-t, majd a
Szentkirályszabadja BKE
ellen nyertek 11:8 arányban.
Edző Somogyiné Szakonyi
Judit.
(me) A rajt előtti feszült pillanatok

Fotó: Kiss Katalin

n KÉZILABDA - A
Magyar Kézilabda Szövetség Kisiskolás Bajnokság, Tóth László
Régióban az U8-as csapat két győzelemmel
zárta a napot, s egyben a
bajnokságot, DEVM
Kézilabda Alapítvány
II. Zirc - Telekom
Veszprém II. Tapolca
13:23, majd 20:9 arányban verték az Ajkai
Trampolin SE II. csapatát. Edző: Somogyiné
Szakonyi Judit.
(me)
n JUNIÁLIS 2017 Családi túranapot szervez szombaton a Tapolca VSE Természetjáró
Szakosztály Balatongyörökön, a Bélapi Pihenőnél. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron június 17-én,
7.55-kor, indulás 08.05kor autóbusszal, illetve
egyénileg autóval. A
kötetlen programra várják a természet szerelmeseit, családtagjaikkal, barátaikkal együtt.
Tájékozódási túraversenyen vehetnek részt
az érdeklődőt Pacsai
Bálint szervezésében, a
helyszínen alakuló csapatok
részvételével.
Lesz „batyus" jellegű
szalonnasütés és a szabadtéri játékok sem
maradnak el.
(me)

www.tapolcaiujsag.hu
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MOTOROSOK
n Mintegy 150 veterán-

motorost várnak a környékről, távolabbról, sőt még
külföldről is a június 23-24én immár tizenhetedik alkalommal megrendezendő
veteránmotoros találkozóra.
Erről a szervező Rozsdamarók Vetránjármű Egyesület
nevében Mohos Csaba tájékoztatta lapunkat. Idén a
központi helyszín az Artemisz Vadászház lesz, onnan
indulnak és oda is érkeznek
vissza a résztvevők. Pénteken Nagy Gábor mentős és
kollégája előadást tart a
szakszerű elsősegélynyújtásról. Feladatok is lesznek
szombaton csillagtúra jelleggel, ami azt jelenti, hogy
mindenki kap egy térképet,
és az ott megjelölt pontokat
meg kell keresni. Ezzel
együtt természetesen a motorosok bejárják a Káli-medencét, megfordulnak Ábrahámhegyen, Balatonedericsen, sőt Sáskán is, ahol
további különleges feladatok várják őket.
(szj)

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 45 - 50 Ft/db
Burgonya: 220-400 Ft/kg
Sárgarépa: 280 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
V.hagyma: 170-200 Ft/kg
Paprika:490-590-600 Ft/kg
Uborka: 250-320 Ft/kg
Tök: 199 Ft/kg
Kukorica: 220 Ft/kg
Mák: 980-1400 Ft/kg
Hirdetés
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Zeneiskolai évzáró
MŰVÉSZET Idén is eredményes tanévet zárt a tapolcai Járdányi
Vége a tanévnek, az iskolák egy időre bezárják kapuikat. A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskolában hétfőn tartották az évzáró ünnepséget.
- Úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk kezdte beszédét Péni Béla
igazgató. Mint elhangzott, a
2016-2017-es tanévben 378
gyermek kezdte meg a zenetanulást a Járdányiban, 23
fős tantestület irányítása
mellett.
- Azt vallom, hogy az iskola
két alapfeladatának, az oktatásnak és a nevelésnek megfelelő összhangban kell lennie. Ezt az összhangot úgy
gondolom sikerült megtalálni az idei tanévben is. Hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához, négy tanszakon
működött iskolánk, négy
tanszakvezető segítette az
iskolavezetés munkáját - tette hozzá az igazgató.
Az intézményben zongora
tanszak (tanulók létszáma:
92 fő), szolfézs és ének tanszak (tanulók létszáma 9 fő
ének főtárgy, 17 fő előképző), vonós tanszak (tanulók
létszáma: 31 fő hegedűs, 20
csellós, 3 nagybőgős 34 gitáros - összesen: 88 növen-

Péni Béla igazgató az évzárón, a szülők, hozzátartozók és a meghívott vendégek
előtt gratulált Haga Rékának egész évi teljesítményéért
Fotó: Szijártó János
dék), valamint fúvós, ütő
tanszak (tanulók létszáma:
fuvola 40, fafúvós 15, furulya 53, rézfúvós 27, ütő 36
fő. Összesen: 171 diák)
segíti a gyerekek fejlődését.
Péni Béla bemutatta a zenei
pályán továbbtanuló, sikeres
felvételit tett növendékeket
is. Gusztos Domonika csellón (tanára Kovács Adrienne), Haga Réka trombitán
(tanára Péni Béla), Mersics
Lili fuvolán (tanára Zavaczkiné Fehér Éva) folytathatja

tanulmányait. Elméletből
Szigecsánné Freund Teréz
készítette fel őket.
Az igazgató ismertette a zeneiskola növendékei által elért legjobb eredményeket is,
a kiemelkedő teljesítményt
nyújtók pedig ajándékkönyvet is átvehettek. A rendezvényen Fenyvesi Zoltán, a
megyei közgyűlés alelnöke
egy tenorkürttel ajándékozta
meg a zeneiskolát.
Az évzárón több zenei produkciót is hallhatott a kö-

zönség Balikó Laura, Fehér
Zita (hegedű), Takácsné Németh Magdolna (zongora),
Mersics Lili (fuvola) Egyedné Somogyi Hajnalka (zongora), Haga Réka (trombita) és Ludmány János (zongora) játéka folytán.
(szj)
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