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Szép zenei élmény
Helyi kórusok remek hangversenye Kodály Zoltán emlékére
EMLÉKÉV - Csodát me-
sélek címmel rendeztek 
nagy sikerű kórushang-
versenyt a napokban a Ta-
mási  Áron Művelődési 
Központban a Kodály-év 
jegyében.

A ház és a Tapolcai Kama-
rakórus által szervezett kul-
turális eseményen fellépett a 
Bárdos Lajos Gyermekkar 
(karnagy Király Lajos), a 
Bárdos iskolából a Kicsi-
nyek kórusa (karnagy 
Sellyei-Cseh Ágnes), a Ta-
polcai Kamarakórus (kar-
nagy Török Attiláné) és köz-
reműködött a Járdányi Pál 
Zeneiskola. Utóbbi intéz-
mény igazgatója, Péni Béla 
felidézte Kodály Zoltán éle-
tének lejelentősebb állomá-
sait. A nagy zeneszerző 135 
évvel ezelőtt született, és ép-
pen ötven esztendővel eze-
lőtt hunyt el. A kettős kerek 
évforduló okán lett az idei 
esztendő Kodály emlékév. 
Mint elhangzott, Kodály 
1882-ben született Kecske-
méten. A nagyszombati érse-
ki főgimnáziumban tanult, s 

közben teljesen a saját ere-
jéből megtanult hegedűn, 
gordonkán és zongorán ját-
szani. Részt vett az iskolai 
énekkarban, zenekarban, 
kamaraegyüttesekben. Jeles 
érettségi után 1900 szep-
temberétől a Pázmány Péter 
Tudományegyetem hallga-
tója a bölcsészkar magyar-
német szakán mint az Eöt-
vös Collegium tagja. Az Or-
szágos Magyar Királyi Ze-
neakadémián pedig Hans 

Koessler tanítványa volt. Itt 
1904-ben kapott diplomát, 
de önkéntes ismétlőként 
még egy évig továbbtanult. 
Magyar-német tanári okle-
velet (1905), majd bölcsész-
doktori címet szerzett 
(1906). Disszertációját (A 
magyar népdal strófaszerke-
zete) a korábbi népdal ki-
adványok és Vikár Béla fono-
gramgyűjteményének elem-
zése, főként azonban 1905 
nyarán megkezdett saját nép-

dalgyűjtő útjainak tapaszta-
latai alapján írta. E munkája 
révén ismerkedett meg 
(1905 márciusában), és kö-
tött életre szóló szövetséget 
Bartók Bélával. Első közös 
kiadványuk (Magyar népda-
lok, 1906) előszavában fo-
galmazta meg először a két 
zeneszerző a magyar nép-
zenéről vallott nézeteit.
(Írásunk folytatása a 3. ol-
dalon „Kórusok találkozá-
sa” címmel)                    (szj)

Kérdések a lakosságtól

Virtuózok tapolcai játéka

Közmeghallgatást, majd la-
kossági fórumot tartott a vá-
ros önkormányzata pénte-
ken a Tamási Áron Művelő-
dési Központban, később a 
Tapolca-diszeli faluházban. 
Mindkét helyszínen számos 
észrevételt tettek, illetve vá-
laszt vártak problémáikra a 

város és a településrész la-
kói. A megelőző évek lakos-
sági fórumaihoz hasonlóan 
most is felmerült a hirtelen 
lezúduló esőzés idején fel-
gyülemlett víz elvezetésé-
nek kérdése. (Írásunk a 2. ol-
dalon „Közmeghallgatás...” 
címmel folytatódik).          (tl)

A Virtuózok  televíziós te-
hetségkutató verseny 
négy fiatal nagyágyúja 
adott koncertet hétfőn es-
te a Tamási Áron Művelő-
dési Központban.  Minden 
előadott darabot hosszú 
vastaps kísért a Filhar-
mónia első tapolcai bérle-
tes előadásán.   

A “virtuózok” színpadra lé-
pését megelőzően,   Zavacz-
ki Aliz, a Járdányi Pál Ze-
neiskola fuvolaszakos növen-
déke lépett a színpadra. 
Utána Kökény Tamás (nagy-
bőgő), Lugosi Dániel Ali 
(klarinét), Szüts Apor (zon-
gora) és Váradi Gyula (he-
gedű) játéka a szó legne-
mesebb értelmében elvará-
zsolta a tapolcai  közönsé-
get. A fiatalok szólóban, 

zongorakísérettel és kama-
razenekari felállásban is be-
mutatkoztak. A négy fiatal 
tehetség Manuel de Falla, 
Edward Elgar, Edvard Gri-
eg, Carlos Gardel, John Wil-
liams, Johann Strauss, Liszt 
Ferenc, Andre Messager, Sa-
int-Saens, Hacsaturján, Ko-
vács Béla és Vittorio Monti 
egy-egy művét játszotta el. A 

közönség értékelte a zené-
szek nagy átéléssel és tech-
nikai tudással előadott játé-
kát, minden egyes produkc-
iót vastapssal, gyakran ová-
cióval jutalmazott. A ferge-
tegesen előadott, sok hu-
morral  fűszerezett Monti 
csárdás pedig méltó befe-
jezése volt a Virtuózok ta-
polcai koncertjének.          (tl)

Alapelvek
és hatásuk

Kodály Zoltán zene-
pedagógiai módsze-
rei, a zenei nevelés 
általa meghatározott, 
összefoglalt elvei a 
mai napig megállják 
helyüket. A nagy ma-
gyar zenerszerző, ze-
nepedagógus úgy vél-
te, az emberiség bol-
dogabb lenne, ha tud-
na zenélni, aki pedig 
hozzájárul ennek elé-
réséhez, az nem élt 
hiába. Ha Kodály lát-
hatta, hallhatta volna 
a Tamásiban rende-
zett minapi kórusfesz-
tivált, minden bizony-
nyal örült volna. 
Egyrészt a sok szé-
pen, tisztán éneklő 
gyermek láttán, az 
őket segítő, értő pe-
dagógusok munkája, 
valamint a kórusok és 
hangszeres produkci-
ók okán. Sőt, talán az 
is feltűnt volna neki, 
hogy az iskolások a 
nézőtérről fegyelme-
zetten, érdeklődve te-
kintették meg egy-
más előadását.

          Szijártó János

A kérések, panaszok túlnyomó többségét jogosnak 
ítélték az illetékesek, a közeljövőben megvizsgálják 
azok megoldásának lehetőségeit        Fotó: Töreky László

A kórus-
hang-
verseny 
zárása-
ként az 
összkar 
magyar 
népdalo-
kat szó-
laltatott 
meg a 
Tamási 
Áron 
Művelő-
dési Köz-
pontban
         
Fotó: szj.

Balról: Szüts Apor, Kökény Tamás, Lugosi Dániel Ali, 
és Váradi Gyula Tapolcán                                        Fotó: tl.
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Tapolcán járt a Jobbik elnöke
LÁTOGATÁS - Ajkán, 
majd Tapolcán  járt a na-
pokban országjáró körútja 
részeként  Vona Gábor.  A 
Jobbik elnökét  Rig Lajos 
országgyűlési képviselő 
kalauzolta végig választó-
körzetében.

Rig Lajos és az IPA közre-
működésével az elmúlt év-
ben több alkalommal érke-
zett Németországból milliós 
nagyságrendű adomány a 
körzet intézményeibe, kór-
házaiba.  A kollégiumi búto-
rok, kórházi eszközök és be-
rendezések után ezúttal a ta-
polcai Megbecsülés Idősek 
Otthonába sikerült kiváló 
állapotú elektromos ágyakat 
hozni, amelyeket Vona Gá-
borral adtak át a Nagy Judit 
által vezetett  intézmény-
nek. A szociális otthon meg-
tekintése után a helyi tévé-
ben adott interjút a Jobbik 
elnöke, majd zártkörű meg-
beszélést folytattak a város-
vezetéssel, szimpatizánsok-
kal, illetve lapunkat is tájé-
koztatta látogatásának céljá-
ról: „Az országjárásom so-
rán megpróbálok a legtöbb 
helyre eljutni, mert abban 
hiszek, hogy az adott térsé-
get, közösséget érintő prob-
lémákat helyben lehet iga-
zán megismerni. Nem sok 
politikustársamra jellemző 
sajnos, hogy a kampányidő-
szakon kívül is rendszeres 
országjárást folytatna, ma-
gam azonban az egész négy-
éves ciklusban – ahogyan az 
azt megelőző években is – 
folyamatosan jártam az or-
szágot. Ennek köszönhetően 

Közmeghallgatás és fórum

A tapolcai 
Megbecsülés 
Idősek Ottho-
nában járt a 
napokban Vo-
na Gábor, aki 
Rig Lajossal 
közösen adott 
át Nagy Judit-
nak, az intéz-
mény vezetőjé-
nek kiváló álla-
potú elektro-
mos ágyakat. 
Úgy vélte, a ha-
zai egészségügy 
nagyobb törő-
dést érdemelne                                                           

Fotó: Szijártó J.

jutó síkosság mentesítő zú-
zalék, lombozat stb. is szű-
kíti a keresztmetszetet ezért 
a fedelek megtisztítása, 
ezáltal a bemosódás mega-
kadályozása is sokat számít 
a víz zavartalanabb leveze-
tése érdekében. A témába 
vágóan szóba került egy ön-
kormányzati tulajdonú utca-
seprő gép munkába állítása 
is, amelyet jövőre tervez be-
szerezni a város. Egy alkot-
mány utcai lakótömb előtti 
zúzalékos út újabb kátyú-
mentesítését is kérték a la-
kók, amelyre ígéretet kaptak 
a városvezetéstől. Diszelben 
a temető kaszálásának múlt-
béli hiányosságai, a temetői 
vízcsap áttelepítésének  igé-

nye, egy fedett ravatalozó 
hiánya, egyes külső utak 
karbantartásának elmaradá-
sa,  a templom és az iskola 
melletti forgalom lassításá-
nak szükségessége és a kul-
túrház elavultsága merült fel 
a lakók részéről. A kérések, 
panaszok túlnyomó többsé-
gét jogosnak ítélték az ille-
tékesek, a közeljövőben 
megvizsgálják azok megol-
dásának lehetőségeit és írás-
ban is tájékoztatják azokról 
a panaszosokat.                 (tl)
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kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
November 27. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
December 4. 14.00-16.00 Megjelenik a TAPOLCAI 
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Rig Lajos
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mail: rig.lajos@jobbik.hu

nagyon sok emberrel és kü-
lönféle élethelyzetekkel ta-
lálkoztam, illetve megannyi 
szakmába nyertem betekin-
tést. Ha az ember a saját bő-
rén érzi, milyen egy napot 
végig dolgozni egy kórház-
ban, állatmenhelyen, vagy 
mondjuk cukrászdában, tel-
jesen máshogy tudja kép-
viselni az érdekeiket a par-
lamentben is. Ennek a két-
ségtelenül embert próbáló 
munkának meggyőződésem 
szerint meg is van az ered-
ménye. A legkülönbözőbb 
ügyekben tudtunk „ellen-
zékből kormányozni” azaz, 
a problémafelvetéseink és 
javaslataik sokszor cselek-
vésre késztették az egyéb-
ként sok esetben tétova 2/3 
os többséget is. Eklatáns 
példa erre a határvédő kerí-
tés ügye, amellyel ugyan a 
miniszterelnök szeret ékes-
kedni, de a valóság az, hogy 

a fizikai védelem szükséges-
sége a Jobbik felvetése volt 
eredendően. Nagyon szere-
tem Tapolcát és környékét, 
mindig szívesen jövök ide 
magánemberként is. Dobó 
Zoltán polgármester és Rig 
Lajos egyéni képviselőnk 
mandátumának megszerzé-
se óta rendszeresen teszek itt 
látogatást és elfogultság nél-
kül elmondhatom, szépen 
fejlődik a belváros, újul meg 
egyre több homlokzat. Lajos 
töretlenül küzd a térség 
egészségügyi ellátásának ja-
vításáért, hivatásából adó-
dóan számára csak a köz 
akarata a fontos és a bizton-
ságos betegellátás. Nem 
egyszerű, mert az ellenfele 
sajnos nem túl sportszerű és 
a lejárató cikkek mellett 
mindenben próbálják aka-
dályozni a munkáját. Míg 
nekik az érdek, addig ne-
künk a szándék számít, ők 

hatalom, mi a nép pártján 
állunk. Különösen visszás-
nak tartom azt, hogy a Fi-
desz helyi jelöltje sok eset-
ben olyan források megszer-
zésével kampányol, ame-
lyek egyébként, egy pártpo-
litikától független, igazsá-
gos elosztó rendszer mentén 
még sokkal kedvezőbb mér-
tékben jutnának el a tapol-
cai, sümegi, ajkai vagy ép-
pen a kistelepülések lakos-
ságához. Mindez tehát 
szemfényvesztés.
Sajnálatos az, hogy az 
egészségügyi és szociális in-
tézmények segítségre, ado-
mányokra szorulnak a min-
dennapi működéshez, gyak-
ran a minimumfeltételek hi-
ányával küzdenek. 2018 
után gondoskodunk róla, 
hogy az egészségügyben és 
szociális szférában dolgo-
zók munkája valóban meg 
legyen becsülve.”

Hirdetés

(Folytatás az 1. oldalon)
Ezúttal a MOL benzinkúttal 
szembeni körgyűrűnél, a 
Kossuth utca alsó felénél 
álló egyik társasház képvise-
lője jelezte, hogy úszóme-
dencévé változik a terület 
nagy esők idején. A kérdése 
ehhez kapcsolódott,  mikor 
tervezik be a város költség-
vetésébe a csapadékvíz elve-
zető rendszer rekonstrukció-
ját? Az illetékesek, köztük 
Kozma Henrik alpolgármes-
ter válaszában elismerte, 
hogy a csapadékvíz elvezető 
rendszer keresztmetszeté-
nek bővítése indokolt. Az al-
polgármester ugyanakkor 
felhívta a figyelmet arra, 
hogy a csatornarácsokon be-

http://www.tapolca.hu


Párosok muzsikája  
Veszprém megye zeneiskoláiból érkeztek az ifjú zongoristák
NÉGYKEZESEK - Az el-
múlt héten tartották a XV. 
Veszprém megyei zeneis-
kolai négykezes találko-
zót a tapolcai Járdányi Pál 
Zeneiskolában.

A régi hagyományokkal ren-
delkező zenei program ün-
nepélyes megnyitóján házi-
gazdaként Péni Béla igaz-
gató köszöntötte a zongoris-
ta növendékeket, valamint a 
vendégeket, majd Dobó Zol-
tán polgármester nyitotta 
meg a rendezvényt. 
A négykezes találkozón há-
rom korcsoport mutatta meg 
tudását, a mintegy húsz pro-
dukciót dr. Pusztainé Puskás 
Zsuzsanna, a keszthelyi Fes-
tetics György Zeneiskola 
nyugalmazott zongorataná-
ra, valamint Nyírő Gábor, a 
budapesti Járdányi Pál zene-
iskola zongoratanára érté-
kelte. 
Az I. korcsoportban a veszp-
rémi Csilinkó Eszter Mária 
és Szilágyi Adél kettős ka-
pott kiemelt arany minősí-
tést, míg aranyat három pá-

ros vehetett át a délutáni ér-
tékeléskor. Név szerint Lé-
nárt Dóra – Weisz Ádám 
(Pápa), Sterk-Rajzó Réka – 
Rákos Róza (Tapolca), vala-
mint Vaszily Dóra – Belez-
nay Nóra (Várpalota). A kor-
csoport további hat előadása 
ezüst minősítést kapott a 

zsűritől. A II. korcsoport két 
kiemelt aranyát két veszp-
rémi páros vehette át, Ko-
vács Botond Bence és Hor-
dós Bence, illetve Molnár 
Barbara és Molnár Bálint. 
Három arany és két ezüst 
minősítést adtak még át, 
utóbbiból az egyiket a tapol-

cai duó, Varga Júlia és 
Mayer Gabriella kapta. 
A III. korcsoport kiemelt 
aranyát a Veszprémből érke-
ző Salamon Blanka – Szer-
dahelyi Panna páros érde-
melte ki. Itt még két arany-
minősítés talált gazdára a 
zsűri értékelése alapján. (szj)
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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.

Kórusok 
találkozása

 Élmények, hangulatok
Ifj. Vasuta Gábor természet-
fotós tartott vetítéssel színe-
sített ismeretterjesztő előa-
dást 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 csalá-
dom… Hálával tartozom 
ezért a könyvért Krisztiná-

nak és gyermekünknek, Vio-
lának, aki egyben főszerep-
lője is a kötetnek” – írja 
könyve előszavában a ter-
mészetfotós, aki 1979. óta 
tagja a Madártani Egyesület-
nek és több, mint 800 pub-
likációt jegyez a honi sajtó-
ban. Mint megtudtuk, szíve-
sen fotóz különleges állato-
kat, olykor napokat eltölt 
megfigyelésükkel, ám még-
sem ez a fő célja. Elsősorban 
a természetben szerzett él-

Ifj. Vasuta Gábor elhozta Tapolcára közelmúltban 
megjelent könyvét is                                      Fotó: Töreky L.

mények, hangulatok és ér-
zelmek a fontosak számára. 
Könyvében megjelent ter-
mészetfotóit az indiai, hindu 
szentkönyv, a  Bhagavad Gí-
tából kivett idézetekkel egé-
szítette ki, hogy esszenci-
ális, elmélyedésre alkalmas 
kiadvánnyá nemesítse köte-
tét. Vasuta Gábor a városi 
könyvtárban bemutatta a 
könyvben szereplő, mada-
rakról, rovarokról, fákról, 
hazai tájakról készült termé-
szetfotóit és azokat az érde-
kességeket, tényeket  amit 
érdemes róluk tudni. Első-
ként az erdei fülesbagolyról 
készült fényképét  láthatta a 
közönség.  Mint elhangzott, 
ez a ragadozómadár  rendkí-
vül ügyes rejtőzködő és 
szinte minden magyar tele-
pülés közelében fellelhető. 
Rejtekhelyét a fák alatt 
összegyűlt köpetek és ürülék 
árulja el elsősorban - tudhat-
ta meg sok más érdekes in-
formáció mellett a Wass Al-
bert könyvtár közönsége a 
természetfotóstól.             (tl)

KULTÚRSAROK
Elsősegélynyújtás

génhiány 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. Kisfe-
szültségű (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 szív-
ritmus 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. He-
lyiségből kilépve mindig csukjuk magunkra az ajtót, hátrál-
tatva a tűz terjedését.  Füstös, gázos szobában  azonnal nyis-
sunk ablakokat és kiabáljunk segítségért. Égő ruházat  esetén a 
sérültet öntsük le vízzel vagy csavarjuk szőnyegbe. Mozgás, 
futás a ruházat égését fokozza.

Dr. Tompos József

6. rész
Rángógörcs: olyan több izom egyidejű 
görcsös összehúzódásával járó állapot, 
melyet  agyműködészavar okoz és esz-
méletlenséggel jár.  Okai lehetnek: epi-
lepszia, láz, agyi történés /vérzés, embó-
lia/, vércukorszint leesése, szívritmus-
zavar, szívleállás, mérgezések, agyi oxi-

(Folytatás az 1. oldalról)
A tapolcai hangverseny mél-
tó emléket állított a nagy 
magyar zeneszerzőnek, szá-
mos általa írt mű is felcsen-
dült a Tamási színpadán. 
Hangszeres műként fuvolá-
val Kodály epigrammáiból 
hallhatott a közönség, vala-
mint a Kállai kettős első té-
tele is megszólalt fuvolán és 
zongorán. A kórusok közö-
sen énekeltek az 1906-ban 
kiadott Magyar népdalok-
ból, továbbá a Nagyszalon-
tai köszöntő is elhangzott. A 
Kicsinyek Kórusa előadásá-
ban a Kecskejáték és A ju-
hász szólalt meg Bárdos és 
Kocsár művek mellett. A 
Bárdos Lajos Gyermekkar 
Kodály tanítványok, Farkas 
Ferenc és Karai József szer-
zeményeit, népdal-feldolgo-
zásait mutatta be. A Tapolcai 
Kamarakórus az „Isten ko-
vácsa”, és az „Egyetem, be-
gyetem” népi kiolvasók 
mellett azt a Bárdos-művet 
(Csodát mesélek) is énekel-
te, amelyet Weöres Sándor 
Kodály hetvenedik születés-
napjára írt köszöntője ihle-
tett. Felcsendültek még Ko-
dály magyar költők verseire 
írt biciniumai is, végül a kö-
zönségtől kapott vastaps zú-
gott hosszú perceken át. (szj)www.tapolcaiujsag.hu



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

Aki érez magában erre készte-
tést, 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 témá-
ban is nyilatkozó tapolcai szak-
ember, Pócsi Béla arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a nappal elfo-
gyasztott táplálék a kistestű 
madaraknak (például cinegék-
nek) csak arra elég hogy egy fa-
gyos éjszakát képesek legye-
nek átvészelni. Ha másnap csak 
egy üres etetőt találnak, a kö-
vetkező fagyos éjszakát már 
nem élik túl. A friss víz biztosí-
tása is fontos.
Energiadús eledelek: vékony-
héjú fekete napraforgó, kender-
mag, pörköletlen földi mogyo-
ró, dióbél. Az állati eredetű zsi-
radék is kiváló táplálék, szere-
tik a hájat, a faggyút, a "cinke-

Életük rajtunk (is) múlhat a 
téli mínuszokban     Fotó: szj.

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés
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Hirdetés

Hirdetés

Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

golyót", a sajtot. A magevő ma-
darak kaphatnak kölest, repce-
magot. A balkáni gerle a búzát 
és a kukoricát is elfogadja. A 
lágyevő rigófélék tápláléka 
különféle gyümölcsök, főtt to-
jás, reszelt sárgarépa vagy sajt. 
A faágra felszúrt almát a rigók, 
és az itt telelő csonttollúak is 
szeretik. Ha minderre odafi-
gyelünk, az etetőknél láthatunk 
szén- és kékcinegét, verebet, 
ökörszemet, fenyő- és erdei 
pintyet, kenderikét, tengelicet, 
meggyvágót, csuszkát, fako-
páncsot, süvöltőt, vagy elvétve 
áttelelő vörösbegyet. Kemény 
fagyok idején madarak százez-
reinek életét menthetjük meg a 
téli etetéssel.                    (szj)
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Batsányi és kora

Az általános iskolások számára adott műsorban a gim-
nazisták megidézték Batsányit és korát             Fotó: szj.

Befejeződtek a Bárdos-napok

jos nevét. Az azóta eltelt 28 
év számunkra jelentős, fon-
tos időszak, hiszen egykori 
és jelenlegi diákjaink éppen 
28 éve viselik a közös jelké-
peket a sálat, a nyakkendőt, 
és az iskolai pólót. A messzi-
ről jött ember számára is 
egyértelmű az üzenet, mi 
összetartozunk. Mindezt a 
Bárdos napok programjai ki-
fejezetten erősítik – mondta 
beszédében.
A folytatásban a Bárdos 
Gyermekkar (vezényelt Ki-
rály Lajos) énekelt, közben 
az osztályok képviselői virá-
gokat helyeztek el Bárdos 
Lajos emléktáblája előtt, vé-
gül kihirdették a versenyek 
eredményeit.
Népdal-éneklési verseny 
(alsó tagozat):
1. Szabó Dóra, Kaszás Ni-
koletta, Nagy Nadin (4. o - Ka-
zinczy, Németh Gabriella), 
2. Kovács Lili, Kovács Vica, 
Németh Boglárka (4. z – 
Bárdos, Sellyei-Cseh Ágnes)
3. Hajnal Abigél, Máté Han-

na Nóra, Nagy Boróka (3. o. 
– Ramassetter, Sümeg). A 
Járdányi Pál Zeneiskola 
különdíját Kovács Lili, Sza-
bó Anna, Domján Bendegúz 
vehette át (2.z. – Bárdos, Szi-
jártóné Lovász Gabriella)
Felső tagozat:
1. Hegedüs László Boldizsár 
(7. t – Ramasetter,), Antal Vi-
vien (7. – Tatay, Simon-Vass 
Mária), 2. Zavaczki Alíz (7. z 
– Bárdos, Király Lajos), 3. 
Samu Bíbor Márta (5. – Ta-
tay, Simon-Vass Mária). A 
Tördemic Néptáncegyüttes 
különdíja a helyi értékek 
őrzéséért: Hegedüs László 
Boldizsár (Ramassetter).
Képzőművészeti pályázat 
(1-2. osztály): 1. Hársfa Ba-
ján „Legózás Patrikkal” (2.a 
– TBLÁI Batsányi Tagintéz-
ménye, Janzsó Gabriella), 
2. Czeglédi Dávid „A nagy 
focizás” (1.z – TBLÁI Bár-
dos Székhelyintézmény, 
Magyar Ferencné), 3. Sár-
közi Levente „Harcra fel” 
(2.a – TBLÁI Batsányi Ta-

gint., Janzsó Gabriella)
3-4. osztály: 1. Mezey Anna 
Júlia „Körjáték” (3.o.  Szig-
ligeti Általános Isk., Csá-
szár Lászlóné), 2. Nagy Be-
nedek „Játszani is engedd!” 
(3.a – TBLÁI Bárdos Szék-
helyintézmény, dr. Sipos Fe-
rencné), 3. Ferenczi Szófia 
„Együtt a család” (3.z – 
TBLÁI Bárdos Székhelyin-
tézmény, Szombati Ágnes).
Különdíjat kapott Sikos Ma-
ja „Élményfürdőben” ( 3. o – 
Műv. Völgye Ált. Isk. Mo-
nostorapáti) című munkája.
5-6. osztály: 1. László Lilla 
(5.z – TBLÁI Bárdos Szék-
helyintézmény, 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 Szék-
helyin., Bruckner Zs.), 2. 
Gacs Gabriella Alexia (8.a – 
TBLÁI Bárdos Székhelyin., 

Eredményhirdetés. A képen Czeglédi Dávid (Bárdos 
1.z) veszi át Bajner Imre igazgatótól oklevelét  Fotó:szj.

tődő információkat kellett 
párosítani, irodalomból egy 
Batsányihoz kötődő kereszt-
rejtvény volt a feladat, míg a 
zene terén a művek felisme-
rése és művészetből a grafit-
ceruzák állították próbatétel 
elé a diákokat. Minden fela-
dat hátterében az 1805-ös év 
eseményei, hozzá köthető 
személyei álltak.
A végső eredményt már 
mindenki nagy izgalommal 
várta, amely a következő-
képpen alakult. Az első he-
lyezést az Apátiak érték el, 
Göllönt Janka, Illés Natália, 
Jancsek Eszter részvételé-
vel, felkészítőjük Rompos 
Csilla (Művészetek Völgye 
Általános Iskola) volt. A má-
sodik helyezett az Aprónép 
csapata lett a Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézményéből 

Horváth Csaba, Gazda Jáz-
min, Sabján Réka részvéte-
lével. Felkészítő tanáruk: 
Horváthné Dér Erzsébet. A 
harmadik helyezést a Bárdos 
Lajos Általános Iskola Szék-
helyintézményének csapata 
érte el: Muzsi Balázs Ferenc, 
Szombathelyi Martin és Var-

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
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

VERSENGÉS  - Az elmúlt 
hét a Bárdos-napok je-
gyében telt a zeneszerző 
nevét viselő iskolában, 
ahol a pénteki záróren-
dezvényen hirdették ki a 
tanulmányi versenyek 
eredményeit is.

A gyerekeket, a meghívott 
vendégeket Gál Attila igaz-
gató-helyettes köszöntötte.  
- Iskolánk 1989. november 
10-én vette fel a zeneszerző, 
zenepedagógus Bárdos La-

Bruckner Zs.), 3. Renner Ni-
kolett (8.a – TBLÁI Bárdos 
Székhelyin., Bruckner Zs.)
Különdíjat vehetett át Nagy 
Réka Napsugár (5.z – 
TBLÁI Bárdos Székhely-
int., 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 At-
tila Sándor (Ramassetter), 
Puha Liliána Napsugár 
(Nagyboldogasszony, Kor-
mányos Ildikó), 2. Nagy Na-
din (Kazinczy, Bánné Hé-
ring Katalin), 3. Lázár Kris-
tóf György (Nagyboldog-
asszony, Kormányos I.).
Angol kiejtési nyelvi ver-
seny (5-6. évf.): 1. Srámli 
Bence (5.b – Batsányi, Vigh-
né Pimper Veronika), 2. Ba-
kács Dániel (6.z – Bárdos, 
Németh-Vigh Erika), 3. 
Sterk-Rajzó Réka (6.o. – Ta-
tay, Rákos Eszter), Kiss Ba-
lázs (5.a – Batsányi, Vighné 
Pimper Verronika).
Angol kiejtési nyelvi ver-
seny (7-8. évf.): 1. Illés Hec-
tor (7.o. – Tatay, Rohály Esz-
ter), 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 – 

Bárdos).
Asztalitenisz verseny (lá-
nyok: III – IV.korcsoport):
1. Varga Eszter (Bárdos), 2. 
Németh Mercédesz (Bada-
csonytomaj), 3. Tölgyes Ré-
ka (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 Batsá-
nyi iskolánál – Gadó Sára, 
Almási Ádám, Bogdán Ra-
móna 5.z, 2. Hegyesdi híd – 
Benedek Ágnes, Egerváry 
Jázmin 6.z, 3. Diszeli híd – 
Benczik Sarolta, László Lil-
la, Molnár Lili 5.z. Külön-
díj: Tóparti fahíd – Horváth 
Ádám, Szabados Máté, Var-
ga Ádám 6.z,  Tóparti fahíd 
– Orbán Vanessza 5.z, Di-
szeli híd – Domján Rozina 
5.z, Domján Sebestyén 6.z.
Makett (7.- 8.évf.): 1. Két-
öles patak biciklis híd – Al-
mási Dániel, Muzsi Balázs 
Ferenc 7.z, 2. Tóparti alsó 
fahíd – Varga László, Kocsis 
Gergely 7.z, 3. Tóparti fahíd 
– Varga Eszter, Benedek Eni-
kő, Vajda Noémi 8.z. Külön-
díj: Tóparti fahíd - Sipos At-
tila, Fraller Benedek, Jánka 
Csanád 8.z,  Diszeli híd – 
Balogh Kata 8.z,  Diszeli híd 
– Bánhegyi Dóra, Szálinger 
Fanni, Fülöp Kata 8.z, Tó-
parti fahíd – Forika Boglár-
ka, Varga Júlia 7.z
Felkészítőik: Gyarmati Zol-
tánné, Bruckner Zsuzsanna, 
Krachun Éva, Somogyiné 
Nemes Ilona.                   (szj)

ga László. Felkészítő taná-
ruk Deli Lászlóné. További 
sok sikert kívánunk a tanév 
hátralévő részéhez. Jövőre 
is szeretettel várjuk a vetél-
kedni szándékozókat!

         Mészáros Zsuzsanna 
         és Riba Erzsébet

Ebben a tanévben is megren-
deztük a már hagyománnyá 
vált Batsányi János szelle-
mét idéző kultúrtörténeti ve-
télkedőt. A versengés első 
szakaszában internet közve-
títésével küldhették be meg-
oldásaikat a jelentkező csa-
patok. A magyar irodalom és 
történelem mellett művé-
szet- és zenetörténet színesí-
tette a palettát. 
A kreatív feladat kiinduló-
pontja ugyancsak Batsányi 
költészetét idézte, de a mo-
dern időknek megfelelő ze-
nei és világszemléleti háttér-
rel kérte a megoldásokat. A 
döntőbe jutott csapatok a 
Batsányi János Gimnázium 
diákjaival és épületével 
megismerkedve otthonosan 
érezhették magukat a felada-
tok megoldása során (törté-
nelemből személyekhez kö-
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Szent Márton köpenye
mmár hatodik alkalommal Inyílt meg Márton-napon a 

családok előtt a Nagyboldog-
asszony Római Katolikus Álta-
lános Iskola kapuja.
A november 11-én megrende-
zett különleges délután fővéd-
nökei dr. Márfi Gyula, a Veszp-
rémi Főegyházmegye érseke és 
Dobó Zoltán polgármester vol-
tak. A Szent Mártonhoz kap-
csolódó értékek jól tükrözik az 
intézmény hitvallását, szándé-
kait. 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 muta-
tott be dr. Márfi Gyulával. Ro-
hály János igazgató és Dobó 
Zoltán polgármester köszöntő-
jét követően különleges prog-
ramok várták az érdeklődőket 
az iskola udvarán és épületé-
ben: a Zajongó zenekar gyerek-
műsora után az iskola mazso-
rett-csoportja kápráztatta el a 
mintegy 400 vendéget. A 4. 
osztályosok magyar-német 
nyelvű műsorukban Szent Már-

ton példaadó életét elevenítet-
ték fel. Az iskola által meghir-
detett rajzversenyre 8 óvodából 
több mint 100 pályamű érke-
zett, melynek jutalmaként érté-
kes ajándékokat vehettek át a 
kis díjazottak. Az udvari állatsi-
mogatóban nyuszi, kecske és 
bárány várta a gyerekeket.
A kézműves műhelyekben lam-
pionkészítő manufaktúra, 
pajzs- és kesztyűliba-készítés, 
libatollal való írás várta a kö-
zönséget. A szervezők számta-
lan Márton-napi süteménnyel, 
libazsíros kenyérrel, forralt 
borral, forró teával kedvesked-
tek a családoknak. Sötétedés-
kor a belvárosi lampionos fel-

vonulás zárta az ünnepet, 
amelynek fénypontja maga 
Szent Márton lovagló alakja 
volt. Köpenyébe burkolózva 
vezette a menetet, a gyerekek 
énekelve, saját készítésű lam-
pionjaikkal követték végig a 
városközponton.
A Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Általános Iskola és a 
Rákóczi Szövetség összefogá-
sából született ünnepség a vá-
rosi programok egyik legláto-
gatottabb színfoltja: a több 
mint 400 látogatót megmozga-
tó rendezvény jövőre is várja 
Tapolca óvodásait, kisiskolása-
it és a kedves szülőket!
                      Bányai Barbara

A Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézményének tanulói 
egészségnapon vehettek részt 
2017. október 27-én. 
A rendezvényen dr. Csóka Ce-
cília gyermekfogász irányítá-
sával minden alsó tagozatos ta-
nuló gyakorlati tapasztalatokat 
szerezhetett arról, hogyan is 
kell alaposan és tudatosan fogat 
mosni. Az iskola védőnője Ma-
urer Tamásné az egészséges 

Sötétedéskor a belvárosi lampionos felvonulás zárta a 
Márton-napi ünnepséget               Fotó: Helyszíni felvétel

Az egészséges életmódért

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu 

táplálkozásról tartott előadást a 
gyermekeknek. A hallottak 
után minden osztályban elké-
szültek a főleg gyümölcsökből 
és zöldségekből készült finom-
ságok, melyek elkészítésében a 
szülők aktívan kivették részü-
ket. Ez a rendezvény már ha-
gyománnyá vált az iskola életé-
ben, a tanulók számára sok 
hasznos ismeretet, tapasztala-
tot adott ez a nap.
                           Ács Ferencné

Őrzik a hagyományt
árton-napot rendeztek a MTapolcai Bárdos Lajos 

Általános Iskola Kazinczy Fe-
renc Tagintézményében.
2013. óta ápolják ezt a szép ha-
gyományt  a pedagógusok irá-
nyításával a kazinczys gyerme-
kek. Igazi vásári hangulatot te-
remtettek a felső tagozatosok, 
ötletes sátraikban finomabbnál 
finomabb süteményekkel vár-
ták a vásárlókat. Az édességek 
elkészítésében a szülők és 
nagyszülők is kivették részü-
ket. A vásári forgatag az iskola 
honlapján is megtekinthető.

A vidám foglalkozásokon a 
gyermekek kézműveskedhet-
tek, kukoricát morzsolhattak, 
énekeltek, táncoltak. A jókedv-
hez a teli pocakra is szükség 
volt. A libazsíros kenyér finom 
csemege ezen a szép napon. 
A tornateremben rendezett iz-
galmas versengéssel az egész-
séges mozgás öröme is biz-
tosított volt. A néphagyomá-
nyok őrzése fontos alapelve is-
kolánk arculatának, ez a ren-
dezvény közelebb viszi gyer-
mekeinket ehhez az őszi naphoz.
                           Ács Ferencné

2013 óta  ápolják a Márton-napi hagyományt a Ka-
zinczy Tagintézményben               Fotó: Helyszíni felvétel

Dr. Csóka Cecília gyermekfogász érdekes foglalkozást 
tartott a gyerekeknek                     Fotó: Helyszíni felvétel

„Szegény gazdagok”
Orbán Viktor gratulál Tállai 
Andrásnak, aki, egyébként 
mellékesen a NAV elnöke mos-
tanság. Ez aztán a magyar vir-
tus! Így is kell ezt csinálni. Ha-
talmi helyzetet kihasználva 
szűkebb hazájában az elnök 
“elvtárs” úr, elintézte, hogy ol-
csóbb legyen a benzin. Az or-
szág többi része nem számít! A 
regnáló kormányfő meg gratu-
lál 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 embe-
rek, 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. Or-
bán pont erre játszik rá! Akkor 
sem volt jelentős innováció, 
nem kellett nagyon megsza-
kadni. A teljesítmény nem volt 
döntő, csak a politikai kapcso-
lat. Kísértetiesen hasonló érzé-
seim vannak. Ügyeskedők, kis-
kapukat keresők élik a világu-
kat hazánkban. Meg a politikai 
kapcsolat-tőkével rendelkezők. 
Haveri cégek, kollégiumi szo-
batársak a nyerők. A többiek 

meg mehetnek a ... ahová tud-
nak. Ha tudnak...

Nincs valódi piac Magyaror-
szágon, a piaci kereslet helyett 
az állami megrendelés adja a 
lendületet, ha ezt egyáltalán an-
nak lehet nevezni. Nincs inno-
vatív vállalkozói gárda, nincs 
tőkefelhalmozás. Ne csodálkoz-
zunk: a magyar fiatalok 5 %-a 
érez magában annyi bátorsá-
got, hogy vállalkozásba kezd-
jen itt a Kárpát-medence szívé-
ben. Döbbenetes adat... Méltó 
válasz arra, ami idehaza zajlik: 
nincs egészséges gazdaság, 
mutyi-rendszer általános, igazi 
versenyt korlátozó állami be-
avatkozások tartják távol a kül-
földi tőkét. Plusz 60 adófajtával 
fűszerezve, az uniós pénzek 
gátlástalan lenyelése. Gazdag 
ország vagyunk, Jókait idézve: 
szegény gazdagok. 
  MSZP Tapolca és Körny. Szerv.

A képen Árvai Gábor

Fenyvesi Zoltán
előadása Tapolcán
Pályázat a vállalkozásoknak, 
emelés a nyugdíjasoknak
Édesanyja holland kuglófját kí-
nálta a jó hírek mellé Fenyvesi 
Zoltán november 16-án Tapol-
cán. A Fidesz tapolcai választó-
kerületi elnökét a Páneurópai 
Unió helyi csoportja hívta meg, 
hogy előadást tartson a megyei 
önkormányzatok új szerepéről. 
A kormánypárti politikus be-
szélt a nyugdíjasokat kedvező-
en érintő intézkedésekről is.
Fenyvesi Zoltán előadásában 
felidézte, hogy az állam 2012-
ben átvette a megyei önkor-
mányzatoktól az oktatási, az 
egészségügyi és a szociális in-
tézmények fenntartását, de így 
sem maradtak munka nélkül, 
hiszen megkapták a település-
fejlesztés és a területrendezés 
feladatkörét. Ennek köszönhe-
tően szorosabb kapcsolatba ke-
rültek a városokkal és közsé-
gekkel: a Veszprém Megyei 
Önkormányzat például 46 mil-
liárd 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 elnö-
ke. Fenyvesi Zoltán kérdésre 
válaszolva elmondta, hogy a 
kormány törődik az idősekkel 
és megbecsüli őket. „Megér-
demlik, hogy ők is részesülje-
nek a gazdaság jó teljesítmé-
nyéből, hiszen évtizedeket dol-
goztak keményen az országért, 
felnevelték és segítik a mostani 
generációkat" – fogalmazott a 
fideszes politikus. Emlékezte-
tett arra, hogy nyugdíjasok még 
idén prémiumot, korrekciót és 
Erzsébet-utalványt is kapnak 
az Orbán-kormánytól. A tájé-
koztató jó hangulatú beszélge-
téssel zárult. 
     Fidesz Tapolcai Szervezete

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Gála és showműsor
Félezren ünnepeltek a helyi kosárlabdásokkal Tapolcán
TALÁLKOZÓ - Több mint 
félezren látogattak el a Ta-
polca VSE kosárlabda 
szakosztály, első alkalom-
mal megrendezett nagy-
szabású Kosárlabda Gála 
és show programjára, 
szombaton a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsar-
nokba.

Dobó Zoltán polgármester 
megnyitója, majd Molnár 
Lajos szakosztályvezető be-
széde után egy képes kive-
títés foglalta össze a sportág 
helyi utánpótlás nevelésé-
nek eddigi, öt éves múltját, 
sikereit. Kiemelték a TAO 
pályázathoz kapcsolódó fel-
újításokat, illetve Németh 
Katalin, Csikós Tibor, Ko-
vács Kristóf, valamint Mol-
nár Lajos jelenlegi edzők 
munkáját.
A helyi utánpótlás csapatok 
ügyességi bemutatóját köve-
tően, az U12-es csapat a 
Motax – Pápai KC-t győzte 
le 62:32 arányban. Mindkét 
csapat legjobbjait különdíj-
jal jutalmazták. Legeredmé-
nyesebb játékos Papp Bo-
tond (Tapolca), valamint 

Csilak Márton (Pápa), leg-
jobb védő Kamon Alíz (Ta-
polca), illetve Kálmán Bol-
dizsár (Pápa), legjobb játé-
kos a helyi Konter Máté a 
vendégcsapatból pedig Ju-
hász Márton.
A szünetben rendezett helyi 
U14-es dobóverseny győz-
tese Schauer Dárius, máso-
dik Kulcsár Márton, harma-
dik Meidl Patrik. A második 
dobóversenyen az aranyér-

met Papp Botond (Tapolca), 
az ezüstérmet Vajda Nóra 
(Tapolca), a bronzérmet pe-
dig Magáriusz Gergő (Ta-
polca) illetve Ihász Márton 
(Pápa) érdemelte ki. A bün-
tetődobó verseny döntőjét a 
lányoknál a helyi Vajda 
Nóra, míg a fiúknál a vendég 
Kálmán Boldizsár nyerte. A 
gálán a szakosztály korosz-
tályonként jutalmazta az 
előző szezonban kiemelke-

dő teljesítményt nyújtó játé-
kosait. Díjat vehetett át a 11 
évesek közül Bibor Hanna, 
Papp Botond, Vajda Nóra és 
Zengői Roland, a 12 évesek 
közül Boros Brúnó és Mol-
nár Dóra, a 13 évesek közül 
Bajner Benedek és Czakó 
Luca, továbbá Molnár 
Richárd (14 éves) és Scha-
uer Dárius (15 éves).
A délután egyik legnépsze-
rűbb programja a felnőttek 

Lehetőség sakkozóknak
Első alkalommal szervez-
te meg a Tapolca VSE 
Sakk szakosztálya a Hun-
guest Hotel Pelion Nem-
zetközi értékszámszerző 
sakkversenyt hétvégén, a 
névadó szállodában.

Istvándi Lajos szakosztály-
vezető elmondta a verseny 
életre hívásában fontos sze-
repet játszott, hogy az egye-
sületben sakkozó gyerekek-
nek lehetőséget biztosítsa-
nak a FIDE értékszám-
szerzésre helyben. A kétna-
pos megmérettetésre az or-
szág több pontjáról, vala-

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró szak-
osztály szombaton a 19 
km távú Ábrahámhegy-
Salföldi Kolostorrom- 
Aligvári Major- Káptalan-
tóti- Diszel- Tapolca, út-
vonalon túrázik. A túrát 15 
km után Tapolca- Diszel-
ben is abba lehet hagyni. 
Az utazási költség a teljes 
útvonalon 465 Ft, a rövi-
debb távon 250 Ft. Talál-
kozó 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-verse-
nyét, nyolc évvel az első, 
heidenheimit követően. 
Edzője Udvarhelyi Gábor, 
válogatott edzője Dancs-
házy-Nagy Tamás. Más-
nap csapatban a hetedik 
helyen zártak.            (me)

mint Oroszországból, illetve 
Olaszországból is érkeztek. 
Két csoportban 53 játékos 
versengett a dobogós helye-
kért. 
A szakvezető kiemelte az A 
csoportban ezüstérmes 
Gyarmati János, valamint a 
felnőttek között ötödik he-
lyezett Juhász Judit teljesít-
ményét. Nagy büszkesége a 
szakosztálynak, a B csoport-
ban nyolc évesen ezüstér-
mes Tóth Barnabás eredmé-
nye, továbbá Mátyás Donát 
negyedik, Kasnya Péter he-
tedik, illetve Dénes Márk 
nyolcadik helyezése.      (me)

Sikerek vívásban
A Tapolca Vívóklub az ok-
tóber hónapot két város-
ban szerzett remek ered-
ményekkel zárta.

Tizenhárom fős csapattal az 
Olimpici Grand Prix ver-
senysorozat első állomásán, 
Hajdúhadházán remekeltek. 
Gyermek leányoknál 105 
induló közül Sulyok Melani 
első, míg Szalma Sára nyol-
cadik helyezett lett. Újonc 
leányoknál 94 indulóból 

ezüstérmes Salamon Réka. 
Törpici leányoknál 66 indu-
lóból az ötödik helyet Cse-
rép Dorina, míg a hatodikat 
Simon Júlia szerezte meg.
A kadet korosztályú fiúknak 
Klagenfurtban rendeztek eu-
rópai kadet körversenyt, 
egyben válogató versenyt. A 
210 induló közül Kovács 
Dániel 32. helyezést ért el, 
így a magyar ranglista 15. 
helyéről a hetedik helyre jött 
fel.                                    (me)

gálamérkőzése volt, ahol a 
vendég NB I-es Motax – Pá-
pai KC 66:60 arányban 
győzte le a tapolcai színek-
ben pályára lépő Vas, Veszp-
rém, és Zala megye váloga-
tottját. A felnőtt hárompon-
tos dobó versenyen első 
Horváth Attila (Pápa), má-
sodik Csala Márton (Tapol-
ca), míg harmadik helyezett 
Gulyás Richárd (Tapolca).
Rengetegen voltak kíváncsi-
ak a sztárfellépő, Face Team 
Akrobatikus Sport Színház 
Youngsters előadására. A 
nemcsak országosan, de vi-
lágszerte is ismert társulat 
fiataljai zenés, akrobatikus 
elemekkel vegyített kosár-
labda showján, repertoár-
jukból megmutatták a kö-
zönségnek többek között a 
„labdazsonglőrködést", a 
kosárra dobás közben lég-
bukfencet és palánkról hátra 
szaltót is.
Molnár Lajos szakosztály-
vezető elégedett a rendez-
vénnyel, néhány éven belül 
tervezik a következőt. A 
program megvalósítása tá-
mogatók közreműködésével 
valósult meg, a befolyt ösz-
szeget pedig két általános is-
kolában új kosárlabda pa-
lánkok, illetve palánkemelő 
rendszerek beszerzésére és 
felszerelésére fordítják.(me)

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

Huszonöt TVSE sakkozó indult a versenyen. Remek 
lehetőség volt a helyieknek                        Fotó: Májer Edit

Sulyok Melani vehette át az aranyérem mellé járó ku-
pát. Mellette Szalma Sára              Fotó: Tapolca Vívóklub

www.tapolcaiujsag.hu 



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

KULTÚRA - Nagyszerű 
élménnyel ajándékozta 
meg a közönséget a Bat-
sányi Táncegyüttes szom-
baton a VOKE Batsányi 
János Művelődési és Ok-
tatási Központban.

A Táncban a szívünk cím-
mel ajánlott produkcióban 
felléptek a felnőtt és az után-
pótlások csoportok, a sikert 
az első pillanattól borítékol-
ni lehetett. A VOKE igazga-
tója, Havasi Gábor köszön-
tője után Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő és Dobó 
Zoltán polgármester is mél-
tatta az együttes munkáját, 
amely kiterjed a tehetség-
gondozásra és a hagyomány-
őrzésre egyaránt. A csoport 
2014-ben került vissza a 
Batsányi művelődési köz-
pontba. Bán László vezeté-
sével kezdték meg a munkát, 
majd két tánckarvezető, Kiss 
Bernadett és Buzás Balázs 
irányításával az utánpótlás 
nevelése is megindult. A 
Batsányinak már óvodás 
csoportja is van, amelyet Ju-

hász Márta vezet. Ebben az 
évben saját lábra állt az 
együttes, immár egyesületi 
keretek között működik to-
vább. Rig Lajos úgy fogal-
mazott, hogy a hagyomány-
őrzés alapja a néptánc és a 
népzene, ezen a téren kiváló 
minősítésre érdemes a tánc-
együttes. Dobó Zoltán arról 

szólt, hogy a város közössé-
gének különösen fontos a 
Batsányi, hiszen ők is része-
sei nemzeti kultúránk meg-
őrzésének, ők is hozzá teszik 
saját tudásukat mindannyi-
unk örömére. 
A látványos, remekül előa-
dott koreográfiák megtekin-
tése során az is nyilvánva-

lóvá vált, hogy van az együt-
tesnek nívós, reményteli 
utánpótlása, amelyre épít-
hetnek. 
A zenére sem lehetett pa-
nasz, a kíséretet a kitűnő 
Magyarhang zenekar bizto-
sította. A közönség állva tap-
solta meg végül a pro-
dukciót.                            (szj) 

SZEM - PONT
Hosszú hónapok óta áll egy szakadt  Golf III-as személy-
gépkocsi a Szent György utca alján a tilosban- jelezte 
egy olvasónk. A gépjármű valóban ott van, leszakadt, fé-
lig az aszfaltra lógó hátsó lökhárítója nagyfokú elha-
nyagoltságról 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 he-
lyen már sok ezer forintos rendőrségi büntetést von maga 
után?  Látszólag, vagy valóságosan elhagyott autókat 
több helyen láthat az ember a városban, de azt, hogy til-
tott 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 va-
lamiért nem teszi, vagy nem teheti meg?  Amennyiben a 
megállni tilos tábla valóban indokoltan van kihelyezve a 
szóban forgó útszakaszon, akkor nyilván balesetveszé-
lyes ott megállni, vagy egyéb más, de mindenképpen ala-
pos indoka van a tiltó tábla jelenlétének. Valaki tudja a 
válaszokat?      (tl)

A Tapolcai Városszépítő 
Egyesület nőklubjának 
tagjai, áruházi dolgozók-
kal és diákokkal cserjéket, 
kőriseket és fenyőfákat ül-
tettek az elmúlt héten a 
Tesco melletti buszmegál-
ló környékén, majd a Bár-
dos Lajos iskola udvarán.

Az akciót a nagyszülők-uno-
kák program keretében ren-
dezte meg a nőklub, a fák 
megvásárlásának anyagi fe-
dezetét a TESCO egy ko-
rábbi nyereményjátékán va-
ló sikeres részvétel biztosí-
totta.  Varga Károlyné la-
punknak elmondta, hogy az 
„Ön választ, mi segítünk” 
pályázat minden pontját tel-
jesítette a nőklub a mostani 
közösségi faültetéssel. – Az 
év során  öt szelektív sze-

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 ültet-
tünk bokrokat és fákat, 
konkrétan 16 darab cserjét 
és két gömbkőrist telepítet-
tünk közösen az áruház dol-
gozóival. Most hat Nor-
mand- fenyőt és kettő gömb-
kőrist ültetünk el a tagjaink 
aktív részvételével és a helyi 
tanulók segítségével, akik 
így elleshetik a faültetés 
technikáját is- mondta el 
lapunknak a nőklub vezető-
je, aki azt is elárulta, hogy 
csoportjuk következő akció-
ja a Miltényi sír felújítása 
lesz a közeljövőben, ame-
lyet március 15-ig szeret-
nének megvalósítani. Gál 
Attila igazgató-helyettes 
kérdésünkre elmondta, az 
elmúlt években több öreg, 
beteg fát is kivágtak az is-
kola udvarán, ezek pótlását 
fontosnak tartja az intéz-
mény.                               (tl)  
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Sokan nem értik 
Tapolcán ezt a 
hosszú ideje 
fennálló állapo-
tot. Vajon miért 
nem intézkedik 
a hatóság?      

                 Fotó: tl.

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

Fákat ültetett 
a nőklub

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

Munkában a nőklub 
tagjai a Bárdos Lajos 
Általános Iskola udvarán. 
Fákat, cserjéket ültettek           
                                   Fotó: tl.
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