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Emlék ’56 hőseinek
A zord időjárás ellenére is megtartották a koszorúzást hétfőn
SZABADSÁGHARC - A
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy
Tagintézménye
adott
szép műsort az 1956-os
forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából pénteken, a városi
megemlékezést
hétfőn
tartották.

A Tamási Áron Művelődési
Központ színpadán 7-8. osztályos diákok villantották
meg a történelmi események
jelentősebb fejezeteit, zenével, tánccal koreografált darab formájában. A gyerekek
hitelesen mutatták be a hazánk lakosságában felgyülemlett feszültség kirobbanását, a hatalom kíméletlen
válaszát, a túlerő elsöprő
erejét. Az előadás hitelesen
tolmácsolta a közönség felé
azt is, hogy Magyarország
csak magára számíthatott
1956 őszén, s hiába kért, könyörgött a segítségért, az
nem érkezett meg. Magunkra hagytak minket Európa
közepén, szovjetek prédájaként, drágán fizettünk a pár

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc
61. évfordulója
alkalmából a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Tagintézménye
adott szép műsort pénteken
a Tamási
Áron Művelődési Központ
színpadán
Fotó: Szijártó J.

pillanatnyi csillogásért. Sokakat kivégeztek, börtönbe
zártak, százezrek menekültek el az országból. A keretbe foglalt történetben egy
mai fiatal (a szerepben Horváth Csaba) látásmódjának,
s egyben személyiségének
alakulása követhető nyomon, ahogy apró lépésekben
megismeri az 56-os esemé-

nyeket. A vandál viselkedésből előbb a megbánás, majd
az elődök bátorságának
megértése, az irántuk mutatott tisztelet formálódott
meg a színpadon az érzelmekre is erőteljesen ható
szép műben. Az előadás végén Bajner Imre igazgató
mondott köszönetet a nagyszerűen szereplő diákoknak,

valamint a felkészítő pedagógusoknak. Sipos Halász
Eszternek, aki rendezőként
vette ki részét a munkából,
továbbá segítőinek, Horváthné Dér Erzsébetnek és
Halápiné Kálmán Katalinnak. A vastaps megjárt nekik. (A városi koszorúzásról
a 3. oldalon számolunk be
„Tisztelet...” címmel) (szj)

Széthúzás,
marakodás
Lehet vitatkozni, hogy
23-án az uniós zászlóval vonulászó (ellen)tüntetők, a vérmes kormánypárti nyugdíjasok
és az őket provokáló újságírók mennyiben felelősek az Orbán-beszéd utáni atrocitásért.
Tény, hogy a széthúzás
ismét testet öltött, pedig
csak magunkra számíthatunk a világban. Ezt
az 1956-ban elhangzott
rádiós segélykérést fogadó közöny is igazolja:
„Világ népei hallgassatok meg! Segítsetek! Ne
tanáccsal, ne szavakkal, hanem tettel! Ne feledjétek, hogy a szovjet
barbár támadását nem
lehet feltartóztatni, a következő áldozatok ti
lesztek!
Segítsetek!
S.O.S. Világ népei, az
igazság és szabadság
nevében segítsetek! A
hajónk süllyed, a lángok
kihunynak, óráról órára
sötétebbek lesznek az
árnyak Magyarország
felett. Halljátok meg kiáltásunkat! Nyújtsatok
testvéri kezet! Mentsetek meg, segítség! Segítség!” Nem jött segítség, láthattuk, csak magunkra számíthatunk.
Szijártó János

Pályaorientációs program
Pályaorientációs szakmai
napot rendeztek általános
iskolások részére Tapolcán kedden. A Tamási
Áron Művelődési Központban az intézmények tájékoztatást nyújtottak az általuk biztosított lehetőségekről, képzésekről, ösztöndíj programokról.

ben működő oktatási intézmények valamelyikének választásával. A programban a
helyi gimnázium és a szakképző intézmények tájékoztatták az érdeklődőket a lehetőségekről, képzésekről,
szakokról, ösztöndíj programokról, szabadidős tevékenységekről, programok-

ról. Önálló standon mutatkozott be a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium, a
Széchenyi István Baptista
Középiskola és a Veszprémi
Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája
és Szakiskolája. (Folytatás a
2. oldalon „Bemutató, tájékoztató...” címmel)
(szj)

Sabján Géza az egyesület új elnöke köszöntötte a tago- A rendezvényt idén is Dobó
kat a jubileumi ünnepségen
Fotó: Töreky László Zoltán nyitotta meg. A polgármester beszédében a pályaválasztás nehézségeiről
szólt, ami a gyerekeket és
Kerek tíz éves fennállását geket, köztük Lévai József szüleiket is komoly válaszút
ünnepelte a VOKE Batsányi alpolgármestert, majd az elé állítja. Mint mondta, a
János Művelődési Központ- egyesület tagjai egyperces szakmai nap megrendezése
ban pénteken a Tanúhegyek néma fennállással adóztak számukra is nagy segítség,
Egyesület vezetősége és tag- elhunyt tagtársaik, vezetőik ám kétségtelenül Tapolca érsága. Sabján Géza az egye- emlékei előtt. (Folytatás a 2. deke is, hogy a lehető legsület új elnöke köszöntötte a oldalon „A tapolcai identi- több középiskolás korú fia- A továbbtanuláshoz nyújt segítséget az évről évre
Fotó: szj.
(tl) tal itthon maradjon a hely- megrendezendő pályaorientációs nap
tagokat, a meghívott vendé- tás...” címmel)

Tíz éves az egyesület
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A tapolcai Támogatásokról is döntöttek
ÜLÉS - Tapolca képviseidentitás lő-testülete
Kétmillió
rendkívüli
forintos táülést tartott kedden. Dönerősítése tés
mogatást
született többek között

(Folytatás az 1. oldalról)
Buzás Gyula titkár és Sabján
Géza elnök egy-egy csokor
virággal, emléklappal köszöntötte az alapító tagokat,
a szervezet működtetésében
komoly érdemeket szerzett
tagtársakat.
Az egyesület 2007 őszén
alakult. Az akkori és a mai
célok között ugyanaz szerepel: a tapolcai identitás erősítése, Tapolca város és térsége fejlődésének elősegítése, a gasztronómia helyi
értékeinek népszerűsítése,
fórum biztosítása közéleti
szereplők számára, illetve
szakmai, társadalmi események szervezése, az azokon
való aktív részvétel. Megtudtuk, a tapolcai civil szervezet aktív létszáma jelenleg 45 fő, akiket a közös tenni akarás, a jó közösségi
szellem tart egyben. A csoport hagyományosan jó kapcsolatot ápol a tapolcai és a
környékbeli önkormányzatokkal is. Ennek szép példája
volt, hogy a közelmúltban
két és fél millió forintot
nyertek parlagfű-mentesítésre használható gépek beszerzésére, amelyet a tapolcai városüzemeltetés használhat e célra. A jubileumi
ünnepségen megemlékeztek
a közös múltról, felelevenítették az elmúlt évek egyesületi történéseit, az elvégzett munkát, a közösen szerzett élményeket.
(tl)

szavazott
meg a testület a közelmúltban
alakult Tapolca Vívóklub részére

az új Tapolca Vívóklub
rendkívüli támogatásáról
és a rendezvénycsarnok
több szempontból indokolt jövőbeli korszerűsítéséről is.

Kétmillió forintos támogatást szavazott meg a képviselő-testület a Horváthné
Szalay Gyöngyi által vezetett, a közelmúltban alakult
Tapolca Vívóklubnak. Az
előterjesztésben szereplő támogatással az eredményes
tapolcai vívósportot, a helyi
vívók érdekeit tartotta szem
előtt a testület. A döntést támogatták az illetékes bizottság tagjai, majd a képviselőtestület is. A Hajléktalanokért Közalapítványtól kapott támogatásokhoz szükséges kötelezettségvállalások ügyében is pozitívan
döntött a testület. A hajléktalanszálló 776 ezer forintot
nyert “tárgyi feltételek javítására”, ehhez biztosított a

Fotó: Töreky

város mintegy 86 ezer forint
önrészt. A Balatonfüredi
Tankerületi Központ 20172022-es időszakra vonatkozó fejlesztési tervét módosítással fogadta el a bizottság,
majd egyhangúlag a képviselő-testület is, kiegészítve a
Járdányi Pál Zeneiskola indokolt szerepeltetésével. A
Csermák József Rendezvénycsarnok pályázati úton
történő korszerűsítését is
egy képviselő tartózkodása
mellett, indokoltnak ítélte a
testület. Eszerint TAO pályázatot nyújt be a sportegyesület, konkrétan tetőjavítási-korszerűsítési munká-

Nemzeti konzultáció Tapolcán
A nemzeti konzultáció jegyében rendeztek Tapolcán lakossági fórumot
kedden a Kistérségi Irodaházban. A téma a Soros-terv és a migráció volt.

Az országjáró rendezvénysorozat tapolcai programja
előtt Hidvéghi Balázs a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kommunikációs igazgatója és Fenyvesi Zoltán a
Fogadóórák a városházán:
Veszprém Megyei Önkor- Rig Lajos országgyűlési
mányzat Közgyűlésének alképviselő minden hónap első
elnöke
tartott sajtótájékozcsütörtökén (15.00-16.00 óra
tatót.
Elhangzott,
hogy a naközött) a Tapolcai Közös Önpokban
kerül
a
postaládákba
kormányzati Hivatal udvari taa nemzeti konzultációs ív,
nácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos
amelynek kitöltése, visszaalpolgármester
küldése a kormány számára
Október 30. 14.00-16.00
fontos információ, s egyben
- Dobó Zoltán polgármester
támogatás.
November 6. 14.00-16.00
Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, hogy most hazánk
Online újságunk sorsáról van szó, meg kell
védenünk az országunkat, a

kultúránkat és a nemzetek
Európáját is. - A Soros-terv
nagymértékű betelepítésről,
a migráció erősítéséről szól,
számos konkrét adattal.
Eszerint legalább évi egymillió embert akarnak betelepíteni Európába Afrikából,
Ázsiából. Azt az országot,
amelyik ezzel nem ért egyet
gazdasági, politikai szankciókkal kell sújtani, a Sorosterv szerint - hangsúlyozta a
politikus. Kérdésünkre elmondta, hogy a Visegrádi
négyek szövetségén túl további országokat keresnek
annak érdekében, hogy az
unión belül elnyerjék a többség támogatását. Nincs alternatívája az Európai Unión kívüli útnak, a kormány
és a Fidesz kizárólag a szervezeten belül keresi a megoldást a nemzeti konzultáció
jegyében felvetett problémára.
(szj)
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Hírek azonnal!

06/87/412-289
Tapolca, Deák F. utca 21.

Hidvéghi Balázs (jobbra) és Fenyvesi Zoltán Fotó: szj.

latokra, napelemes rendszer
kiépítésére és homlokzati
nyílászáró cserékre, összesen 70 millió forint értékben. Elhangzott, a csarnok
esők idején beázik, tetőszerkezete, nyílászárói felújításra szorulnak. Az új nyílászárók és a napelemes rendszer
a gazdaságosabb működtetéshez járulhat hozzá a jövőben. Jelenleg folyik a pályázat menedzselése, a harminc százalékos önrész biztosítása előteremthetőnek
látszik. Az egyesület pályázatának beadásához, a város
tulajdonosként járult hozzá
döntésével.
(tl)

Bemutató,
tájékoztató
diákoknak
(Folytatás az 1. oldalról)
A standok kínálata színes
képet mutatott. A tanulók
kipróbálhatták, megtekinthették többek között a vendéglátó szakma fortélyait, illetve a csőhajlítást, a csővágást, hegesztést, fúrást, faragást. Továbbá kémiai, és fizikai kísérleteket, mikroszkóppal készített felvételeket, automatizált mini robotokat és számos más érdekességet.
Természetesen nem csupán
a Tamási Áron Művelődési
Központban zajlottak a pályaorientációs programok,
hanem a Bárdos Lajos Általános Iskola részintézményeiben is, így a Batsányiban, a Bárdosban, valamint a
Kazinczyban.
A Tapolcai Újság és a Tapolcai Városi Televízió is kivette részét az eseményekből,
lapunk a Batsányi és Kazinczy tagintézményekben
jelent meg egy-egy óra témájaként, míg a tévé a Bárdosból érkező alsósokat fogadta ezen a délelőttön. (szj)
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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:
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Fehér bot napi találkozó
Fehér bot napi megemlékezésre hívta össze tagjait a Vakok és Gyengénlátók Szövetségének
Veszprém Megyei Egyesülete tapolcai kistérségi
csoportja.

A rendezvény helyszíne a
polgármesteri hivatal udvari
tanácsterme volt a minap. A
látássérült emberek érdekvédelmének története egészen 20-as évekig datálható
vissza, amikor létrejött egy
szervezet a világháborúban
látásukat vesztett katonák
megsegítésére. A vakok számára később intézetet, speciális iskolát is létrehoztak
Magyarországon. A sérült
emberek érdekvédelmét ellátó szövetség Veszprém
megyei szervezete a hetve-

nes években kezdte meg a
munkát, a maihoz mérten
még rendkívül magas létszámmal. Akkoriban kötelező jelleggel minden érintettet összeírtak és felvettek a
csoportba, köztük a ma már
operációval
gyógyítható
“szürkehályogosokat” isderült ki a Gábor Istvánné
kistérségi
csoportvezető
visszatekintéséből. A Fehér
bot napját minden évben
megünnepli a csoport, ilyenkor hagyományosan egyegy helyi általános iskolai
tagintézmény diákjai adnak
műsort . Ezúttal a Kazinczy
iskola tanulóinak szép verses, dalos, hangszeres produkcióit hallgathatták meg a
látássérültek. Később gyertyát gyújtottak elhunyt társaik emlékére a jelenlévők. (tl)

Gábor Istvánné és a város önkormányzatát képviselő
Dobó Zoltán polgármester. A város a szövetségen keresztül támogatja a helyi fogyatékkal élőket
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Tisztelet a bátraknak
Néma főhajtással, koszorúzással emlékeztek a hősökre

A tapolcai önkormányzat nevében Dobó Zoltán polgármester és Lévai József alpolgármester koszorúzott a katonai emlékparkban október 23-án Fotó: Szijártó J.
Október 23-án Tapolcán is
koszorúzással emlékeztek mindazokra, akik szabadságukat, életüket adták a nemzetért, az utókorért hatvanegy esztendővel ezelőtt.

A katonai emlékparkban a
korábbi években megszokott rendezvényt a hideg,
szeles, esős idő lerövidítette.
Elmaradtak a beszédek, nem
volt kulturális műsor, a
résztvevők koszorúzással,
az 56-os hősök előtti néma
főhajtással emlékeztek.

Tapolcán 1956-ban a VOKE
épületében közfelkiáltásos
nyílt szavazással választották meg a Tapolcai Járási
Forradalmi Nemzeti Tanács
vezetőségét és tagságát. A
Tanács a megalakulást követő naptól a Hősök terén, a jelenlegi Járási Földhivatal
épületében kezdte meg működését. Vezetője Gucsi István őrnagy helyőrségparancsnok, a 38. gépesített lövészezred parancsnoka volt, akit
egyben szintén közfelkiáltással választottak meg a Tapolcai Járási Forradalmi Ka-

tonai Tanács elnökévé is. Tavaly, a hatvanadik évforduló
alkalmából, november 4-én
emléktábla avatásával vésték kőbe a Tapolcai Járási
Forradalmi Nemzeti Tanács
börtönbüntetést szenvedett
tagjainak nevét (Gucsi István őrnagy elnök, Halász János, Kazal Gábor, Kopacz
Károly, Laczay András, és
Vollmuth Frigyes).
(szj)

Tapolca is kivette
részét az 1956-os
szabadságharcból

Filharmónia mindenkinek A sírok gondozásáról

bérletes előadások összeállításánál idén is alapvető
szempont volt, hogy minden
korosztályt megérintsenek a
zene varázslatával, ezért
olyan előadókat és műveket
hoznak el a tapolcai közönségnek, amelyek a fiatalok
és az idősebbek tetszését is
elnyeri majd. 2017. november 20-án a Virtuózok zenei
tehetségkutató fiatal előadói
érkeznek Tapolcára, 2018
február 15-én pedig a Philharmonic Brass Quintett és
Vermes Tímea kiváló operaénekes közös koncertje ígér
Valentin-napi, színes, sokoldalú komolyzenei élményt a
közönségnek. A bérletes sorozat záró előadására március nyolcadikán kerül sor, akkor a Fischer Annie ösztöndíjasok lépnek színpadra a
TÁMK-ban- jelentette be
Krajcz Péter régiófelelős és
dr. Szederkényi Éva a szervező cég munkatársa, akik
A sajtóeseményen Zavadszky Alíz, a Járdányi Pál Ze- Szamosi Szabolcs ügyvezető
igazgató videóüzenetét is
neiskola növendéke lépett fel, zongorán kísérte Őri
(tl)
Jenő, az intézmény tanára
Fotó: Töreky László bejátszották.

2017/18-as évad tapolcai előadásai az előzetes tervektől eltérően, a Virtuózok koncertjével kezdődnek ez év november 20án - hangzott el a Filharmónia Magyarország minapi
sajtótájékoztatóján a Tamási
Áron Művelődési Központban, ahol az október 21-én,
szombaton este elindult televíziós karmester versenyre
is felhívták a figyelmet.
A Filharmónia Magyarország az elmúlt évadban több
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ezer zenei előadóművésznek
biztosított fellépést Magyarországon. Több mint kétszáz
különböző helyszínen, 300
ezer zenerajongó, mintegy
1400 hangversenyt tekinthetett meg a cég és partnerintézményei együttműködéseként országszerte. Az új
évadban hasonló érdeklődésre számítanak. A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. munkatársai tapolcai sajtótájékoztatójukon
azt hangsúlyozták, hogy a

Az elhanyagolt, ritkán látogatott síroknak és a temető
szélesebb útjainak gondozása, gyakran - kapacitás hiányában- nehezen kivitelezhető feladatot jelent a városüzemeltetés fizikai állománya számára Fotó: Töreky
A temetők útjainak kar- zett képet mutatnak. A nabantartása a fenntartó ön- pokban számos hozzátartokormányzat kötelessége zó is elkezdte a sírok rendés feladata, ám a sírok és betételét, gyommentesítéa sírok közötti szűk ke- sét, virágosítását. Tapasztalresztmetszetű átjárók, te- tuk, viszonylag sok olyan sír
rületek gondozása a hoz- van, amely elhanyagolt állazátartozók munkája nélkül potot mutat, sokat közülük
már évek óta nem gondozaligha lehetséges.
nak. - A néhány négyzetméMindenszentek közeledté- teres magánsírok és a sírok
vel, különösen jogos lakos- közti szűk területek kaszásági elvárás, hogy a temetők lására, gyommentesítésére
belső útjai, környezete ren- végképp nincs önkormánydezett legyen, hogy a hozzá- zati céges megoldás- állítja a
tartozók méltó környezetben város alpolgármestere Kozemlékezhessenek elhunyt ma Henrik. Egyértelmű, az
hozzátartozóikra. Jelenleg a a hozzátartozók kötelessége,
város temetői szép, rende- feladata továbbra is.
(tl)
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.
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A múlt egy darabkája
„Elődeink háza” néven nyitottak múzeumot Hegymagason
HAGYATÉK - Mintegy 15
millió forintos saját erős
beruházással, sok társadalmi munkával készült el
a pénteken átadott “Elődeink háza” Hegymagason.

A település összefogott a jó
cél érdekében, egy rossz állapotban lévő házat mentettek meg, ráadásul még a
jelen- és utókornak is adtak
valamit. Nem csupán egy
épületet, hanem a valamikori falusi lét egy szép szeletét.
A takaros külső, a szép kerítés, a rendezett udvar mellé
élményszerű belső párosul.
Olyan, amelyben elődeink
éltek. A bútorzat, a berendezés a vendégek túlnyomó részében előhívott valami régi, kedves emléket, a változatlan, de az idő teltével egyre szebbé váló múlt üzenetét.
A házavatón Tóth János Zoltán polgármester üdvözölte
a szép számmal megjelent
vendégeket. Beszédében röviden vázolta a fejlesztés
előzményeit és nem utolsó
sorban köszönetet mondott

Elődeink megszokott életterét mutatja be a most megnyitott múzeum. A képen a
szomszédos Szigliget polgármestere, Balassa Balázs
Fotó: Szijártó J.
az abban részt vállalóknak. házáshoz, amely a település mes itthon maradni, s itt terArra is kitért, hogy a telepü- jó gazdálkodását is tükrözi. vezni a jövőt. Az „Elődeink
lésen számos egyéb beruhá- A megyei közgyűlés alelnö- házát” Cséry Gergő plébázás is történt. Egyebek kö- ke úgy vélte, hogy a fejlődés nos áldotta meg, majd a polzött parkosítottak a faluköz- látható, nyomon követhető gármester betessékelte a
Hegymagas
pontban, új buszvárót épí- úgy Hegymagason, mint vendégeket
tettek, cserélték a polgár- számos más településen. Ki- újonnan megnyílt “múzeumesteri hivatal nyílászáróit, emelte, ez különösen fontos, mába”. A nyitva tartásról
bővítették, szépítették a ját- hiszen az emberek is láthat- még nem kaptunk informászóteret, korszerűsítették a ják, érzékelhetik a tendenci- ciót, de azt megtudtuk, hogy
kultúrházat. Fenyvesi Zol- át, s megerősödhetnek ab- a falugondok kezeli a jövő(szj)
tán gratulált az önerős beru- ban a hitükben, hogy érde- ben az épületet.
Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
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!)

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
Rengeteg látogató érkezett Szigligetre szombaton és vasárnap délelőtt. Sajnos délutánra megjött a szél és az
eső, s ez a hétfői programokat meghiúsította Fotó: szj.

Süllőfesztivál hatalmas
érdeklődés mellett
A Szigligeti Süllőfesztivált
2006 őszén rendezte meg
először hagyományteremtő
szándékkal a Szigligeti Turisztikai Egyesület. Nem titkolt céljuk volt a turisztikai
szezon meghosszabbítása,
illetve szerettek volna a
Szigligetre
látogatóknak
színvonalas, programokkal
dúsított hétvégi kikapcsolódást biztosítani, az őszi Balaton festői hangulatának
díszletei közt. Az akkori el-

gondolás sikert aratott, azóta
országos szinten is jegyzett
fesztivállá nőtte ki magát a
rendezvény. A mostani, a
2017-ben immár tizenkettedik alkalommal megnyitott
süllőfesztivál hatalmas létszámú közönséget csalogatott Szigligetre. Az érdeklődőket a parton halételek, sajtok, borok, édességek, valamint a vásárban kézműves
termékek jelentős kínálata
várta.
(szj)

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, konferenciák programjának rögzítése, (akár több kamerával is)

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com
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SZOLGÁLTATÁS

A négy évszak Finnországban

F

innországban négy évszak
van, amelyekre hatással
van az ország északi elhelyezkedése, valamint a nagy különbség a napsugárzás mennyiségében, ami szemmel látható a
finnek eltérő viselkedésében.
Most ősz van, egyre hamarabb
sötétedik, így a nappali fény is
rövidül. Az ősz borús, és gyakran esik az eső. Ilyenkor a finn
emberek is borúsak és rosszkedvűek.
Az ország leghosszabb évszaka
a tél, amely Lempäälä magasságában kb. 5 hónapig tart, de
északon, a Lappföldön ez kb. 7
hónap. Például a nap Utsjokiban november 26-án nyugszik,
és legközelebb csak január második felében kel fel.
Gyakran már októberben havazik, de az előző télen januárig
kellett várni az első hóra. A téli
hőmérséklet 0 foktól akár -30,
vagy -40 fokig lehet, de délen
ilyen hideg ritkán szokott lenni.
Február a leghidegebb hónap.
Télen a föld fél méter mélyen
lefagy és a tenger vizét is jég fedi, de az ország délebbi részein
nem minden évben. ÉszakFinnországban a hajók közlekedéséhez jégtörőkre van szükség, aminek gyártásában az ország élen jár.
Télen a természet is nyugalomban van, a növények elfagynak,
a vándormadarak elrepülnek
messze délre, és a medve is téli
álmát alussza hóval fedett barlangjában. A nyúl a telet jól bírja, csak a színét változtatja,
hogy beolvadjon a fehér termé-

szetbe. A tél első felében van a
karácsony. A mikulás december
24-én este a gyerekeknek ajándékot visz. A finnek meg vannak győződve arról, hogy a mikulás a Korvatunturi-n (Füleshegy) lakik, de mindenképpen
a Lappföldön (A Füles-hegy
nagyobb részét a II. világháború után Oroszországhoz csatolták). Lappföld agancsos rénszarvasait karácsony táján az
ország minden részén, az üzletek előtt is láthatjuk.
December 24-én pontban déli
12 órakor egész Finnország elcsendesedik, hogy meghallgassa a karácsonyi béke üzenetét,
melyet a finn tv és rádió is élőben közvetít Finnország korábbi fővárosából, Turkuból. Ez a
szokás kb. 700 éves múltra tekint vissza.
Az ünnephez a fenyőfa, a gyertya és karácsonyi ének is hozzátartozik. Hagyományos karácsonyi étel a sütőben sült sonka
(ma gyakran pulykából készí-

Moziműsor

VÁROSI TV

Pillanatkép Finnországból

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
okt. 26 - nov. 1.
csütörtök – szerda
október 26 – november 1.
csütörtök – szerda 14:00
1400,-Ft
A kis vámpír 3D
Színes, szinkronizált németangol-dán animációs vígjáték
Hossz: 116 perc
...
október 26 – november 1.
csütörtök – szerda 16:00
1200,-Ft

Elengedünk, de visszavárunk!
Kedves Gerald!
Nehéz szavakat találnunk, és nem nagyon tudjuk
elhinni azt, ami történt. Mostanra már nemcsak
mi, Rhodius dolgozók, de a város nagyon sok lakója is tudja, hogy új vezetője van a gyárnak.
Nehéz szívvel köszönünk el tőled, de hisszük, hogy nem örökre.
Kapcsolatban maradhatunk és sűrűn találkozunk még itt Tapolcán. Abban a városban, amely nemcsak, hogy befogadott, de
amelyik nagyon meg is szeretett téged. Velünk éltél és tevékeny részese lettél a kisváros életének, sikereinek, kudarcainak. Tapolcaivá váltál. Emellett pedig irányítottad, fejlesztetted a rád bízott
gyárat, amelyre - az elmúlt évtizedekben elért eredményei alapján
- büszke lehet az anyavállalata. Egyszer azt nyilatkoztad, hogy a
RHODIUS kiemelt célja Tapolca egyik legvonzóbb munkáltatójává válni. Sikerült elérned ezt is. Páratlan munkahelyi kollektívát,
igazi családias hangulatot teremtettél a gyárban, ahová örömmel
jártunk be dolgozni. Talán ez sokaknak furcsa, de rögtön könnyen
megérthető, hogyha csak néhányat említünk meg azokból a gesztusokból, amelyeket felénk gyakoroltál: valamennyi dolgozót,
személyesen köszöntöttél fel születésnapján, ha magánéleti problémánk volt, bátran kereshettünk téged, mindig megpróbáltál segíteni. Tanfolyamokat szerveztél, sőt lehetőségünk volt az egészségünk megőrzése érdekében akár gerinctornán is részt venni.
Sosem felejtjük el a kirándulásokat, az év végi bulikat. És persze a
nagyszerű humorodat, a kedvességedet! Hiányozni fogsz! Megtiszteltetés volt veled dolgozni! Kívánunk neked sok szakmai sikert és jó egészséget, a magánéletedben boldogságot!
" Egyetlen jótettnek emléke jobban világít utánunk,mint ezer fáklya lobogása."(Jókai Mór)
A Rhodius Magyarország Kft. tapolcai kollektívája

Pályázati sajtóközlemény

Újabb 500 milliós nyertes pályázati csomag valósul meg Ajka – Tapolca - Sümeg térségében. Veszprém megyei oktatási
intézmények, egyházi szervezetek, rendelő intézetek, kórházak és civil szervezetek köztük ajkai, sümegi, tapolcai iskolák, tanodák, egyesületek és
alapítványok nyertek közel 1
Írta: Ritva Mäkelä
milliárd
forint vissza nem
Fordította: Bolla Albertné
térítendő támogatást az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív
Továbbra is várjuk olvasóink
Programban.
írásait, ötleteit, észrevételeit a
A fejlesztésekből a tanulók oktapolcai7nap@gmail.com etatását, tornatermek tantermek
mail címre. A beérkezett íráfelújítását, akadálymentesítést,
sok szerkesztett formában
fűtés korszerűsítést valamint a
jelennek meg újságunkban a
kórházak betegeinek biztonsáterjedelmi korlátok figyelemgát szolgáló fejlesztéseket vabe vételével.
lósíthatnak meg a kedvezményezettek. Választókerületemnek 8 településén köztük Ajkán, Tapolcán, Sümegen és
Csabrendeken valósulhatnak
Árak a tapolcai piacról:
meg projektek. A támogatásból
Ajkán a Molnár Gábor Műhely
Tojás: 36 - 50 Ft/db
Burgonya: 1240-180 Ft/kg Alapítvány az önkéntes munkára fordíthat, az Ajkai CsaládSárgarépa: 150-200 Ft/kg
és Gyermekjóléti központ az
Zeller: 440 Ft/kg
óvodai és iskolai szociális seV.hagyma: 130-150 Ft/kg
gítő tevékenységet fejlesztheti,
Újhagyma: 180 Ft/cs
a Kristály-völgy Terület- és ViPaprika: 229-600 Ft/kg
dékfejlesztési Egyesület védőParadicsom: 200-780 Ft/kg háló programot valósíthat meg,
Uborka: 330-390 Ft/kg
az Ajkai Borsos Miklós ÁltaKörte: 400-480 Ft/kg
lános Iskola tornatermeinek és

Piaci információk

Aurora Borealis: Északi fény

Színes, magyar filmdráma
Hossz: 104 perc
...
október 26 – november 1.
csütörtök – szerda 18:00
1200,-Ft
Nyírjuk ki Gunthert!
Színes, szinkronizált
amerikai akció-vígjáték
Hossz: 93 perc
...
október 26 – november 1.
csütörtök – szerda 20:00
1400,-Ft
Űrvihar 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció/sci-fi/thriller
Hossz: 109 perc.

tik), a rosolli (céklából, sárgarépából, burgonyából, uborkából, almából és heringből készített saláta), a sózott vagy füstölt hal (lazac vagy hering). Tipikus karácsonyi étel még a különféle, sütőben készített étel
mint pl. a tepsis burgonya, vagy
tepsis marharépa.
A hó általában márciusban elolvad. Május második felében a
fa elkezd levelet bontani, a fű
növekedésnek indul, a természet lassan zöldre vált.
A finn ember számára a legfontosabb évszak a nyár. Ilyenkor a
finnek vidámak és derűsek.
Nyáron van a Juhannus (Szent
Iván-nap), a fény és a nyárközép, vagy ahogy ők hívják, az
„éjtelen éj” ünnepe. Ez azt jelenti, hogy a nappal ekkor a leghosszabb. A finn fővárosban,
Helsinkiben a nappali világosság ilyenkor kb 19. órán át tart,
a nap hajnali fél 4-kor kel és 23
órakor nyugszik le. Szent Iván
napja június 24., amit a hozzá
legközelebb eső szombaton ünnepelnek. Hozzátartozik a szaunázás (nyírfa seprűvel csapkodás), a kokko (máglya) és a
tánc, szórakozás. A Juhannus
hivatalos zászlós ünnep, a zászlórúdon éjjel is fennmaradhat a
finn lobogó.
A fentiekből is látszik, hogy
Finnországban nem egyforma
minden év, ahogy a finnek
mondják: „az évek nem testvérek”.
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Alma: 260-280 Ft/kg
Sóska: 600 Ft/kg
Szilva: 640 Ft/kg
Mák: 980-1400 Ft/kg
Narancs: 540 Ft/kg
Mandarin: 460 Ft/kg
Citrom: 600 Ft/kg
Banán: 389 Ft/kg
Lencse: 540-800 Ft/kg
Sárgaborsó: 440-600 Ft/kg

szaktantermeinek
felújítása
történhet meg, illetve további
tornaterem felújítások történhetnek a Fekete-Vörösmarty
iskolában.
Fejlesztési forráshoz jutott még
az ajkai Magyar Imre Kórház
is, betegbiztonság növelését
célzó fejlesztéseket valósíthat
meg belőle, végül a Segítséggel
Könnyebb Alapítvány az önkéntesek munkáját finanszírozhatja a kormányzati pénzből.
Sümegen és Tapolcán az Informált Társadalomért Alapítvány és a Nagycsaládosok Sümegi Egyesülete tanodát működtethet, továbbá a KLIKK
felújíthatja a Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola infrastruktúráját.
A közel 500 millió forint öszszegben megvalósuló fejlesztések összetétele jól tükrözi azt
a fejlesztéspolitikai irányt,
hogy a kormány ott kíván segíteni, ahol reális és szükséges
projekteket kívánnak a pályázók megvalósítani a humán
szféra – oktatás, egészségügy,
civilek – területén.
Fenyvesi Zoltán
(FIDESZ-KDNP 3. számú választókerületének elnöke, a
Veszprém megyei közgyűlés
alelnöke)

Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket,
hétről hétre! Akinek van
olyan receptje, amelyet
szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain,
azt kérjük küldje el e-mailban elektronikus címünkre:

A Tapolcai Újság következő száma 2017.
november 10-én jelenik
meg. Addig is keressenek minket, olvassák
friss híreinket online újságunkban!

tapolcai7nap@gmail.com

www.tapolcaiujsag.hu

SPORT

2017. OKTÓBER 27.

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Feltörekvő kézilabdázó
Erik a magyar felnőtt válogatottban beállóként kapott helyet
ÉLSPORT - Szeitl Erik kézilabdázó Tapolcáról indult, már játszott a válogatott színeiben, a sportkarriert választotta, a közelmúltban pedig a Gulyás Péter díjjal ismerték
el eddigi munkáját.

Erik a sportággal helyben,
negyedikes korában, a szintén kézilabdázó testvérének
hatására ismerkedett meg.
Hetedikes korában már heti
háromszor járt edzésre a
veszprémi fiatalabb csapatba, végzős éveit Alsóörsön
járta ki a mindennapos edzések miatt, a középiskolát pedig már Veszprémben végezte el.
Hatalmas lehetőségként élte
meg, hogy a magyar felnőtt
válogatottban beállóként kapott helyet a júniusi keretben, a szezon utolsó két Ebselejtezőjén, a lettek és a
hollandok elleni találkozón.
A felkészülés alatt tanult az
érettségi vizsgára, de sikeresen vette az akadályokat, hiszen eredményes felvételi
után jelenleg a Testnevelési
Egyetem kézilabda edzői
szakán tanul. Szoros nyári

Szeitl Erik életében a kézilabda gyermekkorától fogva főszerepet tölt be. A szezon
első mérkőzésén megkapta teljesítményéért a Gulyás Péter díjat
Fotó: Archív
edzésprogrammal készült az gyon családias és kellemes nyújtotta a legjobb teljesítőszre, hiszen Veszprémből a hely. A sporthoz a jó feltéte- ményt, így neki ítélték a taCsurgói Kézilabda Klubba lek adottak, ami sokat szá- valy visszavonult Gulyás
igazolt, ahol minél jobb mít neki, hiszen fejlődni, ta- Péter nevét viselő díjat. Így
formában szeretett volna be- nulni ment oda. Úgy érzi, az emlékezett vissza: „Hihetetmutatkozni, melyben egy új csapatba sikerült beillesz- lenül jó érzés volt, mikor kibetegség miatti több hetes kednie, egy remek társaság- mondták a nevemet. Ez
plusz motivációt ad nekem,
kiesés sem akadályozhatta ba csöppent.
meg. Elmondta, jól érzi ma- A sportéletben ősszel elis- hogy a továbbiakban még
gát Csurgón, ami Veszprém- merték eddigi teljesítmé- keményebben dolgozzak,
hez képest szokatlanul kicsi, nyét, hiszen a szakmai stáb hiszen a munkából sohasem
(me)
de mellette szóljon, hogy na- szerint az előző szezonban ő elég.".
Az Olaszországban díjazott tapolcaiak Tóth
Barnabással
(alul középen)
kiegészülve. A
hátsó sorban Istvándi Lajos (balról), Juhász Judit, Bodó Boglárka, Kötéljártó
Áron, elöl Kasnya Péter és
Horváth Barnabás
Fotó: TVSE Sakk
szakosztály

Külföldi sakksikerek
A Tapolca VSE Sakk szakosztálya három nemzetközi megmérettetésen is
szerepelt nemrég, remek
eredményekkel.

A felnőttek közül, a horvátországi Bjelovarban a negyvenhat fős mezőnyből az
ezüstérmet Heiligermann
Gábor, míg a bronzérmet
Kosztolánczi Gyula hozta
haza.
Az ifjúság is szépen szere-

pelt Olaszországban. Padovában harmincöt indulóból
második helyen végzett Juhász Judit. Palmanovában,
negyvennégy indulóból a
dobogó első fokára Juhász
Judit, míg a másodikra Istvándi Lajos állhatott. Különdíjat kapott a Bodó Boglárka, Kötéljártó Áron, Kasnya
Péter, valamint Horváth
Barnabás alkotta együttes.
Csapatvezető: Istvándi Lajos.
(me)

7

Rövid hírek
n SAKK - A Veszprém
megyei sakk csapatbajnokság első fordulójában
6,5:5,5 arányban a Tapolca VSE Kölcsey győzött,
az ifjúságiakból felálló és
nagyot küzdő Tapolca
VSE Hotel Pelion csapata
ellen. Győzelmet szerzett
Horváth Márk, Domonkos
Tamás, Kiss Gergely, Kulcsár István, Dénes Márk,
Szücs Vivien, illetve Szücs
Noémi.
(me)
n FOCI - Az MTD Hungária Megyei Női felnőtt
csoportban a TVSE- Honvéd labdarúgói lejátszották a bajnokság utolsó őszi
mérkőzéseit. A hetedik
fordulóban 0:2 arányban
kaptak ki hazai pályán az
NLC Ajkától, majd egy
hétre rá 1:1 arányú döntetlennel zártak a házigazda
Devecser SE ellen. Fellenbeck Mihály edző elmondta, a pontszerzés volt ezen
a két meccsen a céljuk,
ami sikerült.
(me)
n TÚRA - A Tapolca
VSE Természetjáró szakosztálya szombaton a 16
km távú VigántpetendMonoszló-HegyestűZánka útvonalat teszi
meg. Találkozó a tapolcai
autóbusz-pályaudvaron,
október 28-án, reggel
7.35-kor, a busz 7.45-kor
indul. Az utazási költség
teljes áron, a hazaúttal
együtt 1020 Ft.
(me)

Új irány a TIAC VSE életében
Mozgalmas időszak áll a
TIAC VSE mögött, kezdve
a nyáron történt vezetőségváltástól, a bajnokság
megkezdésén át az előttük álló tervek megvalósításáig.

Takács Gábor, a TIAC VSE
elnöke elmondta, egy régóta
fontolgatott döntés végeredményeként érezte úgy, hogy
most jött el az idő arra, hogy
elfoglalja a pozíciót, és egy
fiatalos, lendületes stábbal
kezdjenek új korszakot az
egyesület életében. A nyári
közgyűlésen lemondott a
Frang László korábbi elnök
nevéhez köthető vezetőség,
átadva a munkát az új elnöknek, illetve elnökségi tagoknak, azaz Molnár Szabolcsnak, Pass Sándornak,
illetve Szabó Sándornak, aki
egyben technikai vezetőként
is tevékenykedik. A sportegyesület szertárosa továbbra
is Szegi Sándor. A Megyei
Nyugatban szereplő U14, illetve U16 csapatok edzője

végéjén van túl mind a négy
csapat.
Az elnök elmondta, a sportegyesület tavaly, és tavalyelőtt is adott be pályázatokat, elsősorban működésre
és tárgyi eszköz beruházásokra. Nyáron, a tavalyi
pályázat végeredményeként
a Városi Sport - és Szabadidő
Centrumban a füves edző
pályán olyan világító testeket szereltek fel, ami esti
bajnoki mérkőzések megrendezését is lehetővé teszi.
Ehhez az üzemeltető Tapolca Kft. is korrektül állt hozzá. Nagyobb léptékű elképzeléseik között felvetődött
szintén a szabadidő centrumban egy műfüves pálya
létrehozása a régi „salakos
játéktér" helyén, mellé pedig
feddett lelátó, hangosítás és
eredményjelző telepítése.
Úgy gondolja, érdemes lenne épület felújításra is pályázni, illetve a mindig kiváló állapotban lévő, de már
negyven éves játéktér gyepTakács Gábor a TIAC
VSE elnöke Fotó: Archív cseréje is aktuális lenne. (me)

továbbra is Blaskovics Gábor, a Megyei II. osztályú
U19 csapattal Dobján Krisztián foglalkozik, illetve besegít a felnőtt csapat korábbi
és egyben jelenlegi edzőjének, Kutasi Imrének. A kisiskolásokat érintő OTP Bozsik
Programban Krachun Éva és
Hetsey Pál foglalkozik a
gyermekekkel.
Nyáron alapozással, fizikai
terheléssel készültek a szezonra. A bajnokságot remek
eredményekkel
kezdték,
már a negyedik veretlen hét-
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