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Szép zenei élmény
Helyi kórusok remek hangversenye Kodály Zoltán emlékére
EMLÉKÉV - Csodát mesélek címmel rendeztek
nagy sikerű kórushangversenyt a napokban a Tamási Áron Művelődési
Központban a Kodály-év
jegyében.

A ház és a Tapolcai Kamarakórus által szervezett kulturális eseményen fellépett a
Bárdos Lajos Gyermekkar
(karnagy Király Lajos), a
Bárdos iskolából a Kicsinyek
kórusa
(karnagy
Sellyei-Cseh Ágnes), a Tapolcai Kamarakórus (karnagy Török Attiláné) és közreműködött a Járdányi Pál
Zeneiskola. Utóbbi intézmény igazgatója, Péni Béla
felidézte Kodály Zoltán életének lejelentősebb állomásait. A nagy zeneszerző 135
évvel ezelőtt született, és éppen ötven esztendővel ezelőtt hunyt el. A kettős kerek
évforduló okán lett az idei
esztendő Kodály emlékév.
Mint elhangzott, Kodály
1882-ben született Kecskeméten. A nagyszombati érseki főgimnáziumban tanult, s

A kórushangverseny
zárásaként az
összkar
magyar
népdalokat szólaltatott
meg a
Tamási
Áron
Művelődési Központban
Fotó: szj.

közben teljesen a saját erejéből megtanult hegedűn,
gordonkán és zongorán játszani. Részt vett az iskolai
énekkarban,
zenekarban,
kamaraegyüttesekben. Jeles
érettségi után 1900 szeptemberétől a Pázmány Péter
Tudományegyetem hallgatója a bölcsészkar magyarnémet szakán mint az Eötvös Collegium tagja. Az Országos Magyar Királyi Zeneakadémián pedig Hans

Koessler tanítványa volt. Itt
1904-ben kapott diplomát,
de önkéntes ismétlőként
még egy évig továbbtanult.
Magyar-német tanári oklevelet (1905), majd bölcsészdoktori
címet
szerzett
(1906). Disszertációját (A
magyar népdal strófaszerkezete) a korábbi népdal kiadványok és Vikár Béla fonogramgyűjteményének elemzése, főként azonban 1905
nyarán megkezdett saját nép-

dalgyűjtő útjainak tapasztalatai alapján írta. E munkája
révén ismerkedett meg
(1905 márciusában), és kötött életre szóló szövetséget
Bartók Bélával. Első közös
kiadványuk (Magyar népdalok, 1906) előszavában fogalmazta meg először a két
zeneszerző a magyar népzenéről vallott nézeteit.
(Írásunk folytatása a 3. oldalon „Kórusok találkozása” címmel)
(szj)

Alapelvek
és hatásuk
Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerei, a zenei nevelés
általa meghatározott,
összefoglalt elvei a
mai napig megállják
helyüket. A nagy magyar zenerszerző, zenepedagógus úgy vélte, az emberiség boldogabb lenne, ha tudna zenélni, aki pedig
hozzájárul ennek eléréséhez, az nem élt
hiába. Ha Kodály láthatta, hallhatta volna
a Tamásiban rendezett minapi kórusfesztivált, minden bizonynyal
örült
volna.
Egyrészt a sok szépen, tisztán éneklő
gyermek láttán, az
őket segítő, értő pedagógusok munkája,
valamint a kórusok és
hangszeres produkciók okán. Sőt, talán az
is feltűnt volna neki,
hogy az iskolások a
nézőtérről fegyelmezetten, érdeklődve tekintették meg egymás előadását.
Szijártó János

Virtuózok tapolcai játéka
A Virtuózok televíziós tehetségkutató
verseny
négy fiatal nagyágyúja
adott koncertet hétfőn este a Tamási Áron Művelődési Központban. Minden
előadott darabot hosszú
vastaps kísért a Filharmónia első tapolcai bérletes előadásán.

zongorakísérettel és kamarazenekari felállásban is bemutatkoztak. A négy fiatal
tehetség Manuel de Falla,
Edward Elgar, Edvard Grieg, Carlos Gardel, John Williams, Johann Strauss, Liszt
Ferenc, Andre Messager, Saint-Saens, Hacsaturján, Kovács Béla és Vittorio Monti
egy-egy művét játszotta el. A

közönség értékelte a zenészek nagy átéléssel és technikai tudással előadott játékát, minden egyes produkciót vastapssal, gyakran ovációval jutalmazott. A fergetegesen előadott, sok humorral fűszerezett Monti
csárdás pedig méltó befejezése volt a Virtuózok tapolcai koncertjének.
(tl)

A kérések, panaszok túlnyomó többségét jogosnak
ítélték az illetékesek, a közeljövőben megvizsgálják
azok megoldásának lehetőségeit
Fotó: Töreky László A “virtuózok” színpadra lépését megelőzően, Zavaczki Aliz, a Járdányi Pál Zeneiskola fuvolaszakos növenKözmeghallgatást, majd la- város és a településrész la- déke lépett a színpadra.
kossági fórumot tartott a vá- kói. A megelőző évek lakos- Utána Kökény Tamás (nagyros önkormányzata pénte- sági fórumaihoz hasonlóan bőgő), Lugosi Dániel Ali
ken a Tamási Áron Művelő- most is felmerült a hirtelen (klarinét), Szüts Apor (zondési Központban, később a lezúduló esőzés idején fel- gora) és Váradi Gyula (heTapolca-diszeli faluházban. gyülemlett víz elvezetésé- gedű) játéka a szó legneMindkét helyszínen számos nek kérdése. (Írásunk a 2. ol- mesebb értelmében elvaráészrevételt tettek, illetve vá- dalon „Közmeghallgatás...” zsolta a tapolcai közönsé- Balról: Szüts Apor, Kökény Tamás, Lugosi Dániel Ali,
Fotó: tl.
(tl) get. A fiatalok szólóban, és Váradi Gyula Tapolcán
laszt vártak problémáikra a címmel folytatódik).
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Tapolcán járt a Jobbik elnöke
LÁTOGATÁS - Ajkán,
majd Tapolcán járt a napokban országjáró körútja
részeként Vona Gábor. A
Jobbik elnökét Rig Lajos
országgyűlési képviselő
kalauzolta végig választókörzetében.

Rig Lajos és az IPA közreműködésével az elmúlt évben több alkalommal érkezett Németországból milliós
nagyságrendű adomány a
körzet intézményeibe, kórházaiba. A kollégiumi bútorok, kórházi eszközök és berendezések után ezúttal a tapolcai Megbecsülés Idősek
Otthonába sikerült kiváló
állapotú elektromos ágyakat
hozni, amelyeket Vona Gáborral adtak át a Nagy Judit
által vezetett intézménynek. A szociális otthon megtekintése után a helyi tévében adott interjút a Jobbik
elnöke, majd zártkörű megbeszélést folytattak a városvezetéssel, szimpatizánsokkal, illetve lapunkat is tájékoztatta látogatásának céljáról: „Az országjárásom során megpróbálok a legtöbb
helyre eljutni, mert abban
hiszek, hogy az adott térséget, közösséget érintő problémákat helyben lehet igazán megismerni. Nem sok
politikustársamra jellemző
sajnos, hogy a kampányidőszakon kívül is rendszeres
országjárást folytatna, magam azonban az egész négyéves ciklusban – ahogyan az
azt megelőző években is –
folyamatosan jártam az országot. Ennek köszönhetően
Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
November 27. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
December 4. 14.00-16.00
Hirdetés

A tapolcai
Megbecsülés
Idősek Otthonában járt a
napokban Vona Gábor, aki
Rig Lajossal
közösen adott
át Nagy Juditnak, az intézmény vezetőjének kiváló állapotú elektromos ágyakat.
Úgy vélte, a hazai egészségügy
nagyobb törődést érdemelne
Fotó: Szijártó J.

nagyon sok emberrel és különféle élethelyzetekkel találkoztam, illetve megannyi
szakmába nyertem betekintést. Ha az ember a saját bőrén érzi, milyen egy napot
végig dolgozni egy kórházban, állatmenhelyen, vagy
mondjuk cukrászdában, teljesen máshogy tudja képviselni az érdekeiket a parlamentben is. Ennek a kétségtelenül embert próbáló
munkának meggyőződésem
szerint meg is van az eredménye. A legkülönbözőbb
ügyekben tudtunk „ellenzékből kormányozni” azaz,
a problémafelvetéseink és
javaslataik sokszor cselekvésre késztették az egyébként sok esetben tétova 2/3
os többséget is. Eklatáns
példa erre a határvédő kerítés ügye, amellyel ugyan a
miniszterelnök szeret ékeskedni, de a valóság az, hogy

a fizikai védelem szükségessége a Jobbik felvetése volt
eredendően. Nagyon szeretem Tapolcát és környékét,
mindig szívesen jövök ide
magánemberként is. Dobó
Zoltán polgármester és Rig
Lajos egyéni képviselőnk
mandátumának megszerzése óta rendszeresen teszek itt
látogatást és elfogultság nélkül elmondhatom, szépen
fejlődik a belváros, újul meg
egyre több homlokzat. Lajos
töretlenül küzd a térség
egészségügyi ellátásának javításáért, hivatásából adódóan számára csak a köz
akarata a fontos és a biztonságos betegellátás. Nem
egyszerű, mert az ellenfele
sajnos nem túl sportszerű és
a lejárató cikkek mellett
mindenben próbálják akadályozni a munkáját. Míg
nekik az érdek, addig nekünk a szándék számít, ők

hatalom, mi a nép pártján
állunk. Különösen visszásnak tartom azt, hogy a Fidesz helyi jelöltje sok esetben olyan források megszerzésével kampányol, amelyek egyébként, egy pártpolitikától független, igazságos elosztó rendszer mentén
még sokkal kedvezőbb mértékben jutnának el a tapolcai, sümegi, ajkai vagy éppen a kistelepülések lakosságához. Mindez tehát
szemfényvesztés.
Sajnálatos az, hogy az
egészségügyi és szociális intézmények segítségre, adományokra szorulnak a mindennapi működéshez, gyakran a minimumfeltételek hiányával küzdenek. 2018
után gondoskodunk róla,
hogy az egészségügyben és
szociális szférában dolgozók munkája valóban meg
legyen becsülve.”

Közmeghallgatás és fórum
(Folytatás az 1. oldalon)
Ezúttal a MOL benzinkúttal
szembeni körgyűrűnél, a
Kossuth utca alsó felénél
álló egyik társasház képviselője jelezte, hogy úszómedencévé változik a terület
nagy esők idején. A kérdése
ehhez kapcsolódott, mikor
tervezik be a város költségvetésébe a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukcióját? Az illetékesek, köztük
Kozma Henrik alpolgármester válaszában elismerte,
hogy a csapadékvíz elvezető
rendszer keresztmetszetének bővítése indokolt. Az alpolgármester ugyanakkor
felhívta a figyelmet arra,
hogy a csatornarácsokon be-

jutó síkosság mentesítő zúzalék, lombozat stb. is szűkíti a keresztmetszetet ezért
a fedelek megtisztítása,
ezáltal a bemosódás megakadályozása is sokat számít
a víz zavartalanabb levezetése érdekében. A témába
vágóan szóba került egy önkormányzati tulajdonú utcaseprő gép munkába állítása
is, amelyet jövőre tervez beszerezni a város. Egy alkotmány utcai lakótömb előtti
zúzalékos út újabb kátyúmentesítését is kérték a lakók, amelyre ígéretet kaptak
a városvezetéstől. Diszelben
a temető kaszálásának múltbéli hiányosságai, a temetői
vízcsap áttelepítésének igé-
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Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
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nye, egy fedett ravatalozó
hiánya, egyes külső utak
karbantartásának elmaradása, a templom és az iskola
melletti forgalom lassításának szükségessége és a kultúrház elavultsága merült fel
a lakók részéről. A kérések,
panaszok túlnyomó többségét jogosnak ítélték az illetékesek, a közeljövőben
megvizsgálják azok megoldásának lehetőségeit és írásban is tájékoztatják azokról
a panaszosokat.
(tl)
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Párosok muzsikája
Veszprém megye zeneiskoláiból érkeztek az ifjú zongoristák
NÉGYKEZESEK - Az elmúlt héten tartották a XV.
Veszprém megyei zeneiskolai négykezes találkozót a tapolcai Járdányi Pál
Zeneiskolában.

A régi hagyományokkal rendelkező zenei program ünnepélyes megnyitóján házigazdaként Péni Béla igazgató köszöntötte a zongorista növendékeket, valamint a
vendégeket, majd Dobó Zoltán polgármester nyitotta
meg a rendezvényt.
A négykezes találkozón három korcsoport mutatta meg
tudását, a mintegy húsz produkciót dr. Pusztainé Puskás
Zsuzsanna, a keszthelyi Festetics György Zeneiskola
nyugalmazott zongoratanára, valamint Nyírő Gábor, a
budapesti Járdányi Pál zeneiskola zongoratanára értékelte.
Az I. korcsoportban a veszprémi Csilinkó Eszter Mária
és Szilágyi Adél kettős kapott kiemelt arany minősítést, míg aranyat három pá-

KULTÚRSAROK
Ifj. Vasuta Gábor természetfotós tartott vetítéssel színesített ismeretterjesztő előadást a városi könyvtárban a
napokban.
Az előadó elhozta Tapolcára
közelmúltban
megjelent
könyvét, gyönyörű, egyben
rendhagyó fotóalbumát is,
amely az Életöröm címet
viseli.“Két szenvedélyem
van, a természet és a családom… Hálával tartozom
ezért a könyvért Krisztiná-

A négykezes találkozót immár tizenötödik alkalommal rendezték meg. A képen a
két aranyat szerző tapolcai növendék, Sterk-Rajzó Réka (felkészítő Őri Jenő) és
Rákos Róza (felkészítő Mózner Miklós)
Fotó: szj.
ros vehetett át a délutáni értékeléskor. Név szerint Lénárt Dóra – Weisz Ádám
(Pápa), Sterk-Rajzó Réka –
Rákos Róza (Tapolca), valamint Vaszily Dóra – Beleznay Nóra (Várpalota). A korcsoport további hat előadása
ezüst minősítést kapott a

zsűritől. A II. korcsoport két
kiemelt aranyát két veszprémi páros vehette át, Kovács Botond Bence és Hordós Bence, illetve Molnár
Barbara és Molnár Bálint.
Három arany és két ezüst
minősítést adtak még át,
utóbbiból az egyiket a tapol-

Élmények, hangulatok
nak és gyermekünknek, Violának, aki egyben főszereplője is a kötetnek” – írja
könyve előszavában a természetfotós, aki 1979. óta
tagja a Madártani Egyesületnek és több, mint 800 publikációt jegyez a honi sajtóban. Mint megtudtuk, szívesen fotóz különleges állatokat, olykor napokat eltölt
megfigyelésükkel, ám mégsem ez a fő célja. Elsősorban
a természetben szerzett él-

mények, hangulatok és érzelmek a fontosak számára.
Könyvében megjelent természetfotóit az indiai, hindu
szentkönyv, a Bhagavad Gítából kivett idézetekkel egészítette ki, hogy esszenciális, elmélyedésre alkalmas
kiadvánnyá nemesítse kötetét. Vasuta Gábor a városi
könyvtárban bemutatta a
könyvben szereplő, madarakról, rovarokról, fákról,
hazai tájakról készült természetfotóit és azokat az érdekességeket, tényeket amit
érdemes róluk tudni. Elsőként az erdei fülesbagolyról
készült fényképét láthatta a
közönség. Mint elhangzott,
ez a ragadozómadár rendkívül ügyes rejtőzködő és
szinte minden magyar település közelében fellelhető.
Rejtekhelyét a fák alatt
összegyűlt köpetek és ürülék
árulja el elsősorban - tudhatta meg sok más érdekes információ mellett a Wass Albert könyvtár közönsége a
Ifj. Vasuta Gábor elhozta Tapolcára közelmúltban
(tl)
megjelent könyvét is
Fotó: Töreky L. természetfotóstól.

cai duó, Varga Júlia és
Mayer Gabriella kapta.
A III. korcsoport kiemelt
aranyát a Veszprémből érkező Salamon Blanka – Szerdahelyi Panna páros érdemelte ki. Itt még két aranyminősítés talált gazdára a
zsűri értékelése alapján. (szj)
www.tapolcaiujsag.hu

Kórusok
találkozása
(Folytatás az 1. oldalról)
A tapolcai hangverseny méltó emléket állított a nagy
magyar zeneszerzőnek, számos általa írt mű is felcsendült a Tamási színpadán.
Hangszeres műként fuvolával Kodály epigrammáiból
hallhatott a közönség, valamint a Kállai kettős első tétele is megszólalt fuvolán és
zongorán. A kórusok közösen énekeltek az 1906-ban
kiadott Magyar népdalokból, továbbá a Nagyszalontai köszöntő is elhangzott. A
Kicsinyek Kórusa előadásában a Kecskejáték és A juhász szólalt meg Bárdos és
Kocsár művek mellett. A
Bárdos Lajos Gyermekkar
Kodály tanítványok, Farkas
Ferenc és Karai József szerzeményeit, népdal-feldolgozásait mutatta be. A Tapolcai
Kamarakórus az „Isten kovácsa”, és az „Egyetem, begyetem” népi kiolvasók
mellett azt a Bárdos-művet
(Csodát mesélek) is énekelte, amelyet Weöres Sándor
Kodály hetvenedik születésnapjára írt köszöntője ihletett. Felcsendültek még Kodály magyar költők verseire
írt biciniumai is, végül a közönségtől kapott vastaps zúgott hosszú perceken át. (szj)

Elsősegélynyújtás
6. rész
Rángógörcs: olyan több izom egyidejű
görcsös összehúzódásával járó állapot,
melyet agyműködészavar okoz és eszméletlenséggel jár. Okai lehetnek: epilepszia, láz, agyi történés /vérzés, embólia/, vércukorszint leesése, szívritmusDr. Tompos József
zavar, szívleállás, mérgezések, agyi oxigénhiány stb. Nagyon sokféle megnyilvánulási formája lehet
aszerint, hogy mennyi izom /hány végtag/ érintett benne. A
legtöbb esetben együtt jár sápadtsággal, ajkak elkékülésével,
légzésszünettel, nyelv elharapásával, bevizeléssel. Teendők: a
rosszullét alatt megvédeni a beteget a sérülésektől, elsősorban
a koponyasérüléstől. Ne próbáljuk korlátozni a rosszullét alatt
a beteg mozgásait és ne tegyünk semmit a szájába.
Elektromos áram: Nagyfeszültségü vezetékeknél létrejött
áramütés esetén amíg az áramszolgáltató az áramot ki nem
kapcsolja, addig legalább 15 méterre kell tartózkodnunk a
sérülttől az esetleges ívfeszültségek jelenléte miatt. Kisfeszültségű (220 V, 380 V) áramütés esetén először próbáljuk
meg az áramtalanitást, ha nem sikerül akkor a sérültet szigetelő
anyag segítségével el kell távolítanuk a vezetéktől, miközben
az elsősegélynyújtó áramot szigetelő/ pl. fa deszka/ anyagon
áll. Az elektromos áram súlyos égéseket, illetve végzetes szívritmus zavarokat, szívleállást, izomgörcsöket okozhat.
Tűzesetek: Tűzhöz szükséges: Oxigén, éghető anyag, láng
vagy szikra. Épülettűz esetén a vészkijáraton keresztül pánik
nélkül, de gyorsan , rendezetten kell elhagyni az épületet. Helyiségből kilépve mindig csukjuk magunkra az ajtót, hátráltatva a tűz terjedését. Füstös, gázos szobában azonnal nyissunk ablakokat és kiabáljunk segítségért. Égő ruházat esetén a
sérültet öntsük le vízzel vagy csavarjuk szőnyegbe. Mozgás,
futás a ruházat égését fokozza.
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Hirdetés

Madarak élete múlik az etetésen
TÉL - Hazánkban a vadonélő madarak etetése, az első
fagyok beálltával,november
elejétől akár március végéig
is eltarthat.

Aki érez magában erre késztetést, már most megkezdheti az
etetést, de annak tudatában,
hogy azt egész télen át folytatni
kell. Abban az esetben, ha a téli
etetést váratlanul abbahagyjuk,
az a madarak életébe kerülhet.
Lapunknak korábban e témában is nyilatkozó tapolcai szakember, Pócsi Béla arra hívta fel
Online újságunk a figyelmet, hogy a nappal elfogyasztott táplálék a kistestű
www.tapolcaiujsag.hu madaraknak (például cinegéknek) csak arra elég hogy egy fagyos éjszakát képesek legyenek átvészelni. Ha másnap csak
egy üres etetőt találnak, a következő fagyos éjszakát már
nem élik túl. A friss víz biztosítása is fontos.
Energiadús eledelek: vékonyhéjú fekete napraforgó, kendermag, pörköletlen földi mogyoró, dióbél. Az állati eredetű zsiradék is kiváló táplálék, szeretik a hájat, a faggyút, a "cinkeHirdetés
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LAKÁS-OTTHON-KERT

Hirdetés

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Hirdetés

Életük rajtunk (is) múlhat a
téli mínuszokban Fotó: szj.
golyót", a sajtot. A magevő madarak kaphatnak kölest, repcemagot. A balkáni gerle a búzát
és a kukoricát is elfogadja. A
lágyevő rigófélék tápláléka
különféle gyümölcsök, főtt tojás, reszelt sárgarépa vagy sajt.
A faágra felszúrt almát a rigók,
és az itt telelő csonttollúak is
szeretik. Ha minderre odafigyelünk, az etetőknél láthatunk
szén- és kékcinegét, verebet,
ökörszemet, fenyő- és erdei
pintyet, kenderikét, tengelicet,
meggyvágót, csuszkát, fakopáncsot, süvöltőt, vagy elvétve
áttelelő vörösbegyet. Kemény
fagyok idején madarak százezreinek életét menthetjük meg a
téli etetéssel.
(szj)
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KRÓNIKA

Befejeződtek a Bárdos-napok
VERSENGÉS - Az elmúlt
hét a Bárdos-napok jegyében telt a zeneszerző
nevét viselő iskolában,
ahol a pénteki zárórendezvényen hirdették ki a
tanulmányi
versenyek
eredményeit is.

A gyerekeket, a meghívott
vendégeket Gál Attila igazgató-helyettes köszöntötte.
- Iskolánk 1989. november
10-én vette fel a zeneszerző,
zenepedagógus Bárdos Lajos nevét. Az azóta eltelt 28
év számunkra jelentős, fontos időszak, hiszen egykori
és jelenlegi diákjaink éppen
28 éve viselik a közös jelképeket a sálat, a nyakkendőt,
és az iskolai pólót. A messziről jött ember számára is
egyértelmű az üzenet, mi
összetartozunk. Mindezt a
Bárdos napok programjai kifejezetten erősítik – mondta
beszédében.
A folytatásban a Bárdos
Gyermekkar (vezényelt Király Lajos) énekelt, közben
az osztályok képviselői virágokat helyeztek el Bárdos
Lajos emléktáblája előtt, végül kihirdették a versenyek
eredményeit.
Népdal-éneklési
verseny
(alsó tagozat):
1. Szabó Dóra, Kaszás Nikoletta, Nagy Nadin (4. o - Kazinczy, Németh Gabriella),
2. Kovács Lili, Kovács Vica,
Németh Boglárka (4. z –
Bárdos, Sellyei-Cseh Ágnes)
3. Hajnal Abigél, Máté Han-

Eredményhirdetés. A képen Czeglédi Dávid (Bárdos
1.z) veszi át Bajner Imre igazgatótól oklevelét Fotó:szj.
na Nóra, Nagy Boróka (3. o.
– Ramassetter, Sümeg). A
Járdányi Pál Zeneiskola
különdíját Kovács Lili, Szabó Anna, Domján Bendegúz
vehette át (2.z. – Bárdos, Szijártóné Lovász Gabriella)
Felső tagozat:
1. Hegedüs László Boldizsár
(7. t – Ramasetter,), Antal Vivien (7. – Tatay, Simon-Vass
Mária), 2. Zavaczki Alíz (7. z
– Bárdos, Király Lajos), 3.
Samu Bíbor Márta (5. – Tatay, Simon-Vass Mária). A
Tördemic Néptáncegyüttes
különdíja a helyi értékek
őrzéséért: Hegedüs László
Boldizsár (Ramassetter).
Képzőművészeti pályázat
(1-2. osztály): 1. Hársfa Baján „Legózás Patrikkal” (2.a
– TBLÁI Batsányi Tagintézménye, Janzsó Gabriella),
2. Czeglédi Dávid „A nagy
focizás” (1.z – TBLÁI Bárdos
Székhelyintézmény,
Magyar Ferencné), 3. Sárközi Levente „Harcra fel”
(2.a – TBLÁI Batsányi Ta-

gint., Janzsó Gabriella)
3-4. osztály: 1. Mezey Anna
Júlia „Körjáték” (3.o. Szigligeti Általános Isk., Császár Lászlóné), 2. Nagy Benedek „Játszani is engedd!”
(3.a – TBLÁI Bárdos Székhelyintézmény, dr. Sipos Ferencné), 3. Ferenczi Szófia
„Együtt a család” (3.z –
TBLÁI Bárdos Székhelyintézmény, Szombati Ágnes).
Különdíjat kapott Sikos Maja „Élményfürdőben” ( 3. o –
Műv. Völgye Ált. Isk. Monostorapáti) című munkája.
5-6. osztály: 1. László Lilla
(5.z – TBLÁI Bárdos Székhelyintézmény, Bruckner
Zsuzsanna), 2. Futó Zsófia
Fanni (6.a – TBLÁI Bárdos
Székhelyin., Bruckner Zs.),
3. Tóth Teodóra (6.z –
TBLÁI Bárdos Székhelyin.,
Bruckner Zs.).
7-8. osztály: 1. Vajda Noémi
(8.z – TBLÁI Bárdos Székhelyin., Bruckner Zs.), 2.
Gacs Gabriella Alexia (8.a –
TBLÁI Bárdos Székhelyin.,

Moziműsor

Batsányi és kora

Tapolca Városi Mozi

Ebben a tanévben is megrendeztük a már hagyománnyá
vált Batsányi János szellemét idéző kultúrtörténeti vetélkedőt. A versengés első
szakaszában internet közvetítésével küldhették be megoldásaikat a jelentkező csapatok. A magyar irodalom és
történelem mellett művészet- és zenetörténet színesítette a palettát.
A kreatív feladat kiindulópontja ugyancsak Batsányi
költészetét idézte, de a modern időknek megfelelő zenei és világszemléleti háttérrel kérte a megoldásokat. A
döntőbe jutott csapatok a
Batsányi János Gimnázium
diákjaival és épületével
megismerkedve otthonosan
érezhették magukat a feladatok megoldása során (történelemből személyekhez kö-

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
november 23 - 29.
csütörtök – szerda
23 - 29. csütörtök - szerda
16:00 3D 1400,-Ft
2D-ben is: 25. szombat
12:00 1200,-Ft 26. vasárnap
14:00
COCO 3D
+ Olaf karácsonyi kalandja
’21
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
...
23 - 29. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Rossz anyák karácsonya
Színes, szinkronizált
amerikai-kínai filmvígjáték
...
23 - 29. csütörtök – szerda
20:00 1200,-Ft
Az Igazság ligája 2D
Színes, szinkronizált
amerikai akciós kalandfilm
Hossz: 121 perc

tődő információkat kellett
párosítani, irodalomból egy
Batsányihoz kötődő keresztrejtvény volt a feladat, míg a
zene terén a művek felismerése és művészetből a grafitceruzák állították próbatétel
elé a diákokat. Minden feladat hátterében az 1805-ös év
eseményei, hozzá köthető
személyei álltak.
A végső eredményt már
mindenki nagy izgalommal
várta, amely a következőképpen alakult. Az első helyezést az Apátiak érték el,
Göllönt Janka, Illés Natália,
Jancsek Eszter részvételével, felkészítőjük Rompos
Csilla (Művészetek Völgye
Általános Iskola) volt. A második helyezett az Aprónép
csapata lett a Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményéből

TAPOLCAI ÚJSÁG Bruckner Zs.), 3. Renner Nikolett (8.a – TBLÁI Bárdos
Székhelyin., Bruckner Zs.)
Különdíjat vehetett át Nagy
Réka Napsugár (5.z –
TBLÁI Bárdos Székhelyint., Bruckner Zs.)
Matematika alapműveleti
verseny (2.o.): 1. Gebauer
Roland (Bárdos, Szijártó
Miklósné), 2. Joó Zsombor
(Bárdos, Szijártóné Lovász
Gabriella), 3. Wallovics Lilla
(Tatay, Molnárné Zsidó Rita)
Olvasási (4. o.): 1. Frenkl Attila Sándor (Ramassetter),
Puha Liliána Napsugár
(Nagyboldogasszony, Kormányos Ildikó), 2. Nagy Nadin (Kazinczy, Bánné Héring Katalin), 3. Lázár Kristóf György (Nagyboldogasszony, Kormányos I.).
Angol kiejtési nyelvi verseny (5-6. évf.): 1. Srámli
Bence (5.b – Batsányi, Vighné Pimper Veronika), 2. Bakács Dániel (6.z – Bárdos,
Németh-Vigh Erika), 3.
Sterk-Rajzó Réka (6.o. – Tatay, Rákos Eszter), Kiss Balázs (5.a – Batsányi, Vighné
Pimper Verronika).
Angol kiejtési nyelvi verseny (7-8. évf.): 1. Illés Hector (7.o. – Tatay, Rohály Eszter), 2. Bukovinszki Gergő
(8.c – Kazinczy, Markovics
Melinda), 3. Németh Kata
(7.a – Batsányi, Auerbach
Nóra), Szollár Ádám (7.c Kazinczy,
Komjáthyné
Trunka Ildikó).
Versíró pályázat: 1. Fekete
Júlia (7. o. – Tatay iskola), 2.
Fehér Zita (7. z – Bárdos), 3.
Balogh Kata (8. z – Bárdos),
Peresztegi Botond (7. z –
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Bárdos).
Asztalitenisz verseny (lányok: III – IV.korcsoport):
1. Varga Eszter (Bárdos), 2.
Németh Mercédesz (Badacsonytomaj), 3. Tölgyes Réka (Bárdos).
Asztalitenisz verseny (fiúk:
III – IV.korcsoport): 1. Nagy
Tamás Levente (Batsányi),
2. Horváth János (Bárdos),
3. Füleki Tamás (Bárdos)
Tapolca és Tapolca környéki
hidak – makett építő verseny
(5.- 6. évf.): 1. Híd a Batsányi iskolánál – Gadó Sára,
Almási Ádám, Bogdán Ramóna 5.z, 2. Hegyesdi híd –
Benedek Ágnes, Egerváry
Jázmin 6.z, 3. Diszeli híd –
Benczik Sarolta, László Lilla, Molnár Lili 5.z. Különdíj: Tóparti fahíd – Horváth
Ádám, Szabados Máté, Varga Ádám 6.z, Tóparti fahíd
– Orbán Vanessza 5.z, Diszeli híd – Domján Rozina
5.z, Domján Sebestyén 6.z.
Makett (7.- 8.évf.): 1. Kétöles patak biciklis híd – Almási Dániel, Muzsi Balázs
Ferenc 7.z, 2. Tóparti alsó
fahíd – Varga László, Kocsis
Gergely 7.z, 3. Tóparti fahíd
– Varga Eszter, Benedek Enikő, Vajda Noémi 8.z. Különdíj: Tóparti fahíd - Sipos Attila, Fraller Benedek, Jánka
Csanád 8.z, Diszeli híd –
Balogh Kata 8.z, Diszeli híd
– Bánhegyi Dóra, Szálinger
Fanni, Fülöp Kata 8.z, Tóparti fahíd – Forika Boglárka, Varga Júlia 7.z
Felkészítőik: Gyarmati Zoltánné, Bruckner Zsuzsanna,
Krachun Éva, Somogyiné
Nemes Ilona.
(szj)

Az általános iskolások számára adott műsorban a gimnazisták megidézték Batsányit és korát
Fotó: szj.

Horváth Csaba, Gazda Jázmin, Sabján Réka részvételével. Felkészítő tanáruk:
Horváthné Dér Erzsébet. A
harmadik helyezést a Bárdos
Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének csapata
érte el: Muzsi Balázs Ferenc,
Szombathelyi Martin és Var-

ga László. Felkészítő tanáruk Deli Lászlóné. További
sok sikert kívánunk a tanév
hátralévő részéhez. Jövőre
is szeretettel várjuk a vetélkedni szándékozókat!
Mészáros Zsuzsanna
és Riba Erzsébet
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SZOLGÁLTATÁS

Szent Márton köpenye
I

mmár hatodik alkalommal
nyílt meg Márton-napon a
családok előtt a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola kapuja.
A november 11-én megrendezett különleges délután fővédnökei dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke és
Dobó Zoltán polgármester voltak. A Szent Mártonhoz kapcsolódó értékek jól tükrözik az
intézmény hitvallását, szándékait. A vendégek betekintést
nyerhettek az iskola értékeibe,
megtapasztalhatták a családias
környezetet, a színvonalas
szakmai munkát, az együttlét,
az együtt-szórakozás örömét,
ugyanakkor megismerhették
Szent Márton alakját, tetteinek
üzenetét.
A program kezdeteként ünnepi
szentmisén tisztelegtek kicsik
és nagyok tours-i Szent Márton
előtt, melyet Földi István atya,
az iskola lelki igazgatója mutatott be dr. Márfi Gyulával. Rohály János igazgató és Dobó
Zoltán polgármester köszöntőjét követően különleges programok várták az érdeklődőket
az iskola udvarán és épületében: a Zajongó zenekar gyerekműsora után az iskola mazsorett-csoportja kápráztatta el a
mintegy 400 vendéget. A 4.
osztályosok
magyar-német
nyelvű műsorukban Szent Már-
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Az egészséges életmódért
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézményének
tanulói
egészségnapon vehettek részt
2017. október 27-én.
A rendezvényen dr. Csóka Cecília gyermekfogász irányításával minden alsó tagozatos tanuló gyakorlati tapasztalatokat
szerezhetett arról, hogyan is
kell alaposan és tudatosan fogat
mosni. Az iskola védőnője Maurer Tamásné az egészséges

Sötétedéskor a belvárosi lampionos felvonulás zárta a
Márton-napi ünnepséget
Fotó: Helyszíni felvétel
ton példaadó életét elevenítették fel. Az iskola által meghirdetett rajzversenyre 8 óvodából
több mint 100 pályamű érkezett, melynek jutalmaként értékes ajándékokat vehettek át a
kis díjazottak. Az udvari állatsimogatóban nyuszi, kecske és
bárány várta a gyerekeket.
A kézműves műhelyekben lampionkészítő
manufaktúra,
pajzs- és kesztyűliba-készítés,
libatollal való írás várta a közönséget. A szervezők számtalan Márton-napi süteménnyel,
libazsíros kenyérrel, forralt
borral, forró teával kedveskedtek a családoknak. Sötétedéskor a belvárosi lampionos fel-

vonulás zárta az ünnepet,
amelynek fénypontja maga
Szent Márton lovagló alakja
volt. Köpenyébe burkolózva Dr. Csóka Cecília gyermekfogász érdekes foglalkozást
Fotó: Helyszíni felvétel
vezette a menetet, a gyerekek tartott a gyerekeknek
énekelve, saját készítésű lamFenyvesi Zoltán
pionjaikkal követték végig a
Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
városközponton.
előadása Tapolcán
tapolcai7nap@gmail.com eA Nagyboldogasszony Római
Pályázat a vállalkozásoknak,
mail címre. A beérkezett íráKatolikus Általános Iskola és a
emelés a nyugdíjasoknak
sok
szerkesztett
formában
Rákóczi Szövetség összefogáÉdesanyja holland kuglófját kíjelennek meg újságunkban a
sából született ünnepség a vánálta a jó hírek mellé Fenyvesi
terjedelmi korlátok figyelemrosi programok egyik leglátobe vételével.
Zoltán november 16-án Tapolgatottabb színfoltja: a több
cán. A Fidesz tapolcai választómint 400 látogatót megmozgakerületi elnökét a Páneurópai
tó rendezvény jövőre is várja
Unió helyi csoportja hívta meg,
Tapolca óvodásait, kisiskolásahogy előadást tartson a megyei
it és a kedves szülőket!
önkormányzatok új szerepéről.
Bányai Barbara
A kormánypárti politikus be-

06/87/412-289

Őrzik a hagyományt „Szegény gazdagok”

M

A vidám foglalkozásokon a
gyermekek kézműveskedhettek, kukoricát morzsolhattak,
énekeltek, táncoltak. A jókedvhez a teli pocakra is szükség
volt. A libazsíros kenyér finom
csemege ezen a szép napon.
A tornateremben rendezett izgalmas versengéssel az egészséges mozgás öröme is biztosított volt. A néphagyományok őrzése fontos alapelve iskolánk arculatának, ez a rendezvény közelebb viszi gyermekeinket ehhez az őszi naphoz.
Ács Ferencné

Orbán Viktor gratulál Tállai
Andrásnak, aki, egyébként
mellékesen a NAV elnöke mostanság. Ez aztán a magyar virtus! Így is kell ezt csinálni. Hatalmi helyzetet kihasználva
szűkebb hazájában az elnök
“elvtárs” úr, elintézte, hogy olcsóbb legyen a benzin. Az ország többi része nem számít! A
regnáló kormányfő meg gratulál ehhez a maffia lépéseihez
hasonló tetthez! A társadalom
ingerküszöbét ez a “nemes” tett
sem ütötte át. Annak idején a
magánnyugdíjak ellopása sem
vitte ki az embereket az utcára.
Mikor ébred már fel az ország?
Mikor mondják már az emberek, hogy ez már tűrhetetlen?
Úgy néz ki, hogy sajnos nem
polgárosodott még kellően a
magyar társadalom. Nagyon
mélyre ivódtak a génekbe a
Kádár-korszak viszonyai. Orbán pont erre játszik rá! Akkor
sem volt jelentős innováció,
nem kellett nagyon megszakadni. A teljesítmény nem volt
döntő, csak a politikai kapcsolat. Kísértetiesen hasonló érzéseim vannak. Ügyeskedők, kiskapukat
keresők élik a világu2013 óta ápolják a Márton-napi hagyományt a Kakat
hazánkban.
Meg a politikai
zinczy Tagintézményben
Fotó: Helyszíni felvétel
kapcsolat-tőkével rendelkezők.
Haveri cégek, kollégiumi szowww.tapolcaiujsag.hu
batársak a nyerők. A többiek

árton-napot rendeztek a
Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében.
2013. óta ápolják ezt a szép hagyományt a pedagógusok irányításával a kazinczys gyermekek. Igazi vásári hangulatot teremtettek a felső tagozatosok,
ötletes sátraikban finomabbnál
finomabb süteményekkel várták a vásárlókat. Az édességek
elkészítésében a szülők és
nagyszülők is kivették részüket. A vásári forgatag az iskola
honlapján is megtekinthető.

táplálkozásról tartott előadást a
gyermekeknek. A hallottak
után minden osztályban elkészültek a főleg gyümölcsökből
és zöldségekből készült finomságok, melyek elkészítésében a
szülők aktívan kivették részüket. Ez a rendezvény már hagyománnyá vált az iskola életében, a tanulók számára sok
hasznos ismeretet, tapasztalatot adott ez a nap.
Ács Ferencné

meg mehetnek a ... ahová tudnak. Ha tudnak...

A képen Árvai Gábor
Nincs valódi piac Magyarországon, a piaci kereslet helyett
az állami megrendelés adja a
lendületet, ha ezt egyáltalán annak lehet nevezni. Nincs innovatív vállalkozói gárda, nincs
tőkefelhalmozás. Ne csodálkozzunk: a magyar fiatalok 5 %-a
érez magában annyi bátorságot, hogy vállalkozásba kezdjen itt a Kárpát-medence szívében. Döbbenetes adat... Méltó
válasz arra, ami idehaza zajlik:
nincs egészséges gazdaság,
mutyi-rendszer általános, igazi
versenyt korlátozó állami beavatkozások tartják távol a külföldi tőkét. Plusz 60 adófajtával
fűszerezve, az uniós pénzek
gátlástalan lenyelése. Gazdag
ország vagyunk, Jókait idézve:
szegény gazdagok.
MSZP Tapolca és Körny. Szerv.

szélt a nyugdíjasokat kedvezően érintő intézkedésekről is.
Fenyvesi Zoltán előadásában
felidézte, hogy az állam 2012ben átvette a megyei önkormányzatoktól az oktatási, az
egészségügyi és a szociális intézmények fenntartását, de így
sem maradtak munka nélkül,
hiszen megkapták a településfejlesztés és a területrendezés
feladatkörét. Ennek köszönhetően szorosabb kapcsolatba kerültek a városokkal és községekkel: a Veszprém Megyei
Önkormányzat például 46 milliárd forintot oszt szét az ipari
parkok, a zöld területek, az
utak, a csapadékvíz-elvezető
árkok, valamint a különböző
intézmények felújítására és
építésére – tette hozzá a Fidesz
tapolcai választókerületi elnöke. Fenyvesi Zoltán kérdésre
válaszolva elmondta, hogy a
kormány törődik az idősekkel
és megbecsüli őket. „Megérdemlik, hogy ők is részesüljenek a gazdaság jó teljesítményéből, hiszen évtizedeket dolgoztak keményen az országért,
felnevelték és segítik a mostani
generációkat" – fogalmazott a
fideszes politikus. Emlékeztetett arra, hogy nyugdíjasok még
idén prémiumot, korrekciót és
Erzsébet-utalványt is kapnak
az Orbán-kormánytól. A tájékoztató jó hangulatú beszélgetéssel zárult.
Fidesz Tapolcai Szervezete
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Gála és showműsor
Félezren ünnepeltek a helyi kosárlabdásokkal Tapolcán
TALÁLKOZÓ - Több mint
félezren látogattak el a Tapolca VSE kosárlabda
szakosztály, első alkalommal megrendezett nagyszabású Kosárlabda Gála
és show programjára,
szombaton a Csermák József
Rendezvénycsarnokba.

Dobó Zoltán polgármester
megnyitója, majd Molnár
Lajos szakosztályvezető beszéde után egy képes kivetítés foglalta össze a sportág
helyi utánpótlás nevelésének eddigi, öt éves múltját,
sikereit. Kiemelték a TAO
pályázathoz kapcsolódó felújításokat, illetve Németh
Katalin, Csikós Tibor, Kovács Kristóf, valamint Molnár Lajos jelenlegi edzők
munkáját.
A helyi utánpótlás csapatok
ügyességi bemutatóját követően, az U12-es csapat a
Motax – Pápai KC-t győzte
le 62:32 arányban. Mindkét
csapat legjobbjait különdíjjal jutalmazták. Legeredményesebb játékos Papp Botond (Tapolca), valamint

A tavalyi év legjobbjai Molnár Lajossal (balra). Szakosztályi díjazásban részesült (balról) Vajda Nóra, Bibor Hanna, Zengői Roland, Papp Botond, Molnár Dóra, Boros
Brúnó, Czakó Luca, Bajner Benedek, Molnár Richárd, és Schauer Dárius Fotó:Májer E.

Csilak Márton (Pápa), legjobb védő Kamon Alíz (Tapolca), illetve Kálmán Boldizsár (Pápa), legjobb játékos a helyi Konter Máté a
vendégcsapatból pedig Juhász Márton.
A szünetben rendezett helyi
U14-es dobóverseny győztese Schauer Dárius, második Kulcsár Márton, harmadik Meidl Patrik. A második
dobóversenyen az aranyér-

met Papp Botond (Tapolca),
az ezüstérmet Vajda Nóra
(Tapolca), a bronzérmet pedig Magáriusz Gergő (Tapolca) illetve Ihász Márton
(Pápa) érdemelte ki. A büntetődobó verseny döntőjét a
lányoknál a helyi Vajda
Nóra, míg a fiúknál a vendég
Kálmán Boldizsár nyerte. A
gálán a szakosztály korosztályonként jutalmazta az
előző szezonban kiemelke-

dő teljesítményt nyújtó játékosait. Díjat vehetett át a 11
évesek közül Bibor Hanna,
Papp Botond, Vajda Nóra és
Zengői Roland, a 12 évesek
közül Boros Brúnó és Molnár Dóra, a 13 évesek közül
Bajner Benedek és Czakó
Luca, továbbá Molnár
Richárd (14 éves) és Schauer Dárius (15 éves).
A délután egyik legnépszerűbb programja a felnőttek
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gálamérkőzése volt, ahol a
vendég NB I-es Motax – Pápai KC 66:60 arányban
győzte le a tapolcai színekben pályára lépő Vas, Veszprém, és Zala megye válogatottját. A felnőtt hárompontos dobó versenyen első
Horváth Attila (Pápa), második Csala Márton (Tapolca), míg harmadik helyezett
Gulyás Richárd (Tapolca).
Rengetegen voltak kíváncsiak a sztárfellépő, Face Team
Akrobatikus Sport Színház
Youngsters előadására. A
nemcsak országosan, de világszerte is ismert társulat
fiataljai zenés, akrobatikus
elemekkel vegyített kosárlabda showján, repertoárjukból megmutatták a közönségnek többek között a
„labdazsonglőrködést", a
kosárra dobás közben légbukfencet és palánkról hátra
szaltót is.
Molnár Lajos szakosztályvezető elégedett a rendezvénnyel, néhány éven belül
tervezik a következőt. A
program megvalósítása támogatók közreműködésével
valósult meg, a befolyt öszszeget pedig két általános iskolában új kosárlabda palánkok, illetve palánkemelő
rendszerek beszerzésére és
felszerelésére fordítják.(me)

www.tapolcaiujsag.hu

Lehetőség sakkozóknak Rövid hírek
Első alkalommal szervezte meg a Tapolca VSE
Sakk szakosztálya a Hunguest Hotel Pelion Nemzetközi értékszámszerző
sakkversenyt hétvégén, a
névadó szállodában.

mint Oroszországból, illetve
Olaszországból is érkeztek.
Két csoportban 53 játékos
versengett a dobogós helyekért.
A szakvezető kiemelte az A
csoportban
ezüstérmes
Gyarmati János, valamint a
felnőttek között ötödik helyezett Juhász Judit teljesítményét. Nagy büszkesége a
szakosztálynak, a B csoportban nyolc évesen ezüstérmes Tóth Barnabás eredménye, továbbá Mátyás Donát
negyedik, Kasnya Péter hetedik, illetve Dénes Márk
nyolcadik helyezése. (me)

Istvándi Lajos szakosztályvezető elmondta a verseny
életre hívásában fontos szerepet játszott, hogy az egyeSulyok Melani vehette át az aranyérem mellé járó kusületben sakkozó gyerekekpát. Mellette Szalma Sára
Fotó: Tapolca Vívóklub
nek lehetőséget biztosítsanak a FIDE értékszámszerzésre helyben. A kétnapos megmérettetésre az orA Tapolca Vívóklub az ok- ezüstérmes Salamon Réka. szág több pontjáról, valatóber hónapot két város- Törpici leányoknál 66 induban szerzett remek ered- lóból az ötödik helyet Cserép Dorina, míg a hatodikat
ményekkel zárta.
Simon Júlia szerezte meg.
Tizenhárom fős csapattal az A kadet korosztályú fiúknak
Olimpici Grand Prix ver- Klagenfurtban rendeztek eusenysorozat első állomásán, rópai kadet körversenyt,
Hajdúhadházán remekeltek. egyben válogató versenyt. A
Gyermek leányoknál 105 210 induló közül Kovács
induló közül Sulyok Melani Dániel 32. helyezést ért el,
első, míg Szalma Sára nyol- így a magyar ranglista 15.
cadik helyezett lett. Újonc helyéről a hetedik helyre jött Huszonöt TVSE sakkozó indult a versenyen. Remek
leányoknál 94 indulóból fel.
(me) lehetőség volt a helyieknek
Fotó: Májer Edit

Sikerek vívásban

n TÚRA - A Tapolca
VSE Természetjáró szakosztály szombaton a 19
km távú ÁbrahámhegySalföldi
KolostorromAligvári Major- Káptalantóti- Diszel- Tapolca, útvonalon túrázik. A túrát 15
km után Tapolca- Diszelben is abba lehet hagyni.
Az utazási költség a teljes
útvonalon 465 Ft, a rövidebb távon 250 Ft. Találkozó november 25-én, a
tapolcai vasútállomáson,
reggel 7.40-kor, a vonat
7.50-kor indul.
(me)
n VÍVÁS - A hétvégi,
legnanói férfi párbajtőr
Világkupán Rédli András
aranyérmet szerzett. A 275
fős mezőnyben, a magyar
házi döntőben Rédli 15:6
arányban győzte le Berta
Dánielt, ezzel megnyerte
élete második Vk-versenyét, nyolc évvel az első,
heidenheimit követően.
Edzője Udvarhelyi Gábor,
válogatott edzője Dancsházy-Nagy Tamás. Másnap csapatban a hetedik
helyen zártak.
(me)

MOZAIK
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Fákat ültetett
a nőklub
A Tapolcai Városszépítő
Egyesület
nőklubjának
tagjai, áruházi dolgozókkal és diákokkal cserjéket,
kőriseket és fenyőfákat ültettek az elmúlt héten a
Tesco melletti buszmegálló környékén, majd a Bárdos Lajos iskola udvarán.

Táncban a szívünk!
A néptáncos utánpótlás is megmutatkozott a VOKE színapdán

KULTÚRA - Nagyszerű
élménnyel ajándékozta
meg a közönséget a Batsányi Táncegyüttes szombaton a VOKE Batsányi
János Művelődési és OkAz akciót a nagyszülők-uno- tatási Központban.
kák program keretében rendezte meg a nőklub, a fák A Táncban a szívünk címmegvásárlásának anyagi fe- mel ajánlott produkcióban
dezetét a TESCO egy ko- felléptek a felnőtt és az utánrábbi nyereményjátékán va- pótlások csoportok, a sikert
ló sikeres részvétel biztosí- az első pillanattól borítékoltotta. Varga Károlyné la- ni lehetett. A VOKE igazgapunknak elmondta, hogy az tója, Havasi Gábor köszön„Ön választ, mi segítünk” tője után Rig Lajos országpályázat minden pontját tel- gyűlési képviselő és Dobó
jesítette a nőklub a mostani Zoltán polgármester is mélközösségi faültetéssel. – Az tatta az együttes munkáját,
év során öt szelektív sze- amely kiterjed a tehetséggondozásra és a hagyományőrzésre egyaránt. A csoport
2014-ben került vissza a
Batsányi művelődési központba. Bán László vezetésével kezdték meg a munkát,
majd két tánckarvezető, Kiss
Bernadett és Buzás Balázs
irányításával az utánpótlás
nevelése is megindult. A
Munkában a nőklub
Batsányinak már óvodás
tagjai a Bárdos Lajos
csoportja is van, amelyet JuÁltalános Iskola udvarán.
Fákat, cserjéket ültettek
Fotó: tl.

métgyűjtőt vásároltunk és
telepítettünk a Bárdos Lajos
tagintézményben, majd egy
libegő-lépegető, egyensúly
erősítő udvari játékot kapott
tőlünk az iskola. A héten két
Tesco közeli buszmegálló
közvetlen környékén ültettünk bokrokat és fákat,
konkrétan 16 darab cserjét
és két gömbkőrist telepítettünk közösen az áruház dolgozóival. Most hat Normand- fenyőt és kettő gömbkőrist ültetünk el a tagjaink
aktív részvételével és a helyi
tanulók segítségével, akik
így elleshetik a faültetés
technikáját is- mondta el
lapunknak a nőklub vezetője, aki azt is elárulta, hogy
csoportjuk következő akciója a Miltényi sír felújítása
lesz a közeljövőben, amelyet március 15-ig szeretnének megvalósítani. Gál
Attila
igazgató-helyettes
kérdésünkre elmondta, az
elmúlt években több öreg,
beteg fát is kivágtak az iskola udvarán, ezek pótlását
fontosnak tartja az intézmény.
(tl)
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Régi fényében tündökölt a Batsányi Táncegyüttes Tapolcán
hász Márta vezet. Ebben az
évben saját lábra állt az
együttes, immár egyesületi
keretek között működik tovább. Rig Lajos úgy fogalmazott, hogy a hagyományőrzés alapja a néptánc és a
népzene, ezen a téren kiváló
minősítésre érdemes a táncegyüttes. Dobó Zoltán arról

SZEM - PONT
Hosszú hónapok óta áll egy szakadt Golf III-as személygépkocsi a Szent György utca alján a tilosban- jelezte
egy olvasónk. A gépjármű valóban ott van, leszakadt, félig az aszfaltra lógó hátsó lökhárítója nagyfokú elhanyagoltságról árulkodik. Beazonosíthatósága a hatóság
számára bizonyára könnyű, hiszen rendszámtáblája
van, tehát egész biztosan tulajdonosa és üzembentartója
is. A kocsi ráadásul egy megállni tilos tábla hatálya
alatt, közforgalmi úton parkol. Hogyan lehetséges ez,
amikor néhány másodperces megállás egy hasonló helyen már sok ezer forintos rendőrségi büntetést von maga
után? Látszólag, vagy valóságosan elhagyott autókat
több helyen láthat az ember a városban, de azt, hogy tiltott helyen várakozzon valaki, ráadásul ilyen hosszú
ideig, arra kevés példa akad. Kérdés az is, vajon miért
nem szállítják el onnan az autót, ha már a gazdája azt valamiért nem teszi, vagy nem teheti meg? Amennyiben a
megállni tilos tábla valóban indokoltan van kihelyezve a
szóban forgó útszakaszon, akkor nyilván balesetveszélyes ott megállni, vagy egyéb más, de mindenképpen alapos indoka van a tiltó tábla jelenlétének. Valaki tudja a
válaszokat? (tl)
Sokan nem értik
Tapolcán ezt a
hosszú ideje
fennálló állapotot. Vajon miért
nem intézkedik
a hatóság?
Fotó: tl.

szólt, hogy a város közösségének különösen fontos a
Batsányi, hiszen ők is részesei nemzeti kultúránk megőrzésének, ők is hozzá teszik
saját tudásukat mindannyiunk örömére.
A látványos, remekül előadott koreográfiák megtekintése során az is nyilvánva-

Fotó: szj.

lóvá vált, hogy van az együttesnek nívós, reményteli
utánpótlása, amelyre építhetnek.
A zenére sem lehetett panasz, a kíséretet a kitűnő
Magyarhang zenekar biztosította. A közönség állva tapsolta meg végül a produkciót.
(szj)
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45 - 58 Ft/db
Burgonya: 149-180 Ft/kg
Sárgarépa: 180-200 Ft/kg
Zeller: 220 Ft/kg
Vöröshagyma: 119 Ft/kg
Paprika: 239-760 Ft/kg
Paradicsom:400-780 Ft/kg
Uborka: 530 Ft/kg
Körte: 380-400 Ft/kg
Alma: 259-280 Ft/kg
Mák: 980-1400 Ft/kg
Narancs: 360 Ft/kg
Mandarin: 360 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 389 Ft/kg
Szőlő: 680-740 Ft/kg
Dió: 2500-3000 Ft/kg
Mandula: 4400-5000 Ft/kg
Kukorica: 119 Ft/cső
Gomba: 680-980 Ft/kg
Jégsaláta: 320 Ft/fej
Zöldbab: 760 Ft/kg

