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Évet zárt a zeneiskola
SZÁMVETÉS - A tanévzáró nemcsak ünnepélyes
lezárása egy tanévnek,
hanem egyben számvetés is. Megállunk, ünneplőbe öltözünk, hogy valóban ünnepelhessünk.

E szavakkal köszöntötte a
növendékeket, hozzátartozókat, érdeklődőket Péni
Béla igazgató a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola keddi tanévzáróján.
- Azt vallom, hogy az iskola
két alapfeladatának, az oktatásnak és a nevelésnek megfelelő összhangban kell lennie. Ezt az összhangot úgy
gondolom, sikerült megtalálni az idei tanévben
is. Nekünk az a dolgunk,
hogy a ránk bízott tanulókkal elsajátítassuk az adott
tananyagot, nevelést pedig
minden pillanatban, minden
tettünkkel végzünk. A személyiség formálása, az általunk fontosnak tartott értékek, a szociális érzékenység,
a tisztelet egymás és önmagunk iránt, a kultúrára, művészetre, szépre és jóra való
fogékonyság, olyan értékek,
amelyek átadása ugyan-

A Tamási Áron
Művelődési
Központban
rendezett tanévzáró ünnepségen Péni Béla (jobbra) elköszönt a
nyugdíjba vonuló Mózner
Miklóstól, a
közönség percekig zúgó
vastapsa közepette
Fotó: szj.

olyan fontos, mint a tananyag oktatása - hangsúlyozta beszédében az intézmény
vezetője.
Ebben a tanévben 381 tanuló
járt a tapolcai zeneiskolába.
A napi oktató-nevelőmunkát
24 pedagógus látta el, tevékenységüket egy iskolatitkár, egy könyvtáros, egy
hangszerkarbantartó és két
takarító segítette. Az elmúlt
évek gyakorlatához hasonlóan, négy tanszakkal működött az iskola. A zongora tanszak Mózner Miklós vezeté-

sével dolgozott, 107 tanulóval. A szolfézs és ének tanszakot (11 ének főtárgy, 16
fő előképző) Szigecsánné
Freund Teréz irányította, a
vonós tanszakot Román
Iván. Itt 30 hegedűs, 18
csellista, 2 nagybőgős és 34
gitáros tanult ebben a tanévben. A fúvós, ütő tanszakot
Haga Kálmán vezette, ide
41 fuvolista, 9 fafúvós, 48
furulyás, 23 rézfúvós és 36
ütős járt.
Péni Béla elköszönt a nyugdíjba vonuló Mózner Mik-

lóstól, majd jutalomkönyvek átadása mellett gratulált
a legeredményesebb növendékeknek. Az ütős Márkus
Ferenc igazgatói dicséretben részesült (tanára Fazekas Ádám), hegedűn és szolfézsban nyújtott teljesítményéért Király Emőke tantestületi dicséretet kapott (tanára
Román Iván és Szigecsánné
Freund Teréz).
Az „Év Tanulója” idén a zeneszerzésben is remeklő
Varga Eszter lett, (tanára
Kovács Adrienne).
(szj)

Figyelni kell
a másikra!
Gyakran látok a világhálón olyan fotót, grafikát, ahol a kerékpárosok kérik az autósokat valamire. Figyelmesebb vezetésre, a
szabályos előzésre
(kikerülésre), a megfelelő oldaltávolság
megtartására. Jogos
a felvetés, tényleg
vannak olyan vezetők, akik veszélyeztetnek másokat. Ám
időnként a kerékpárosokra is ráférne egy
kis dorgálás, hiszen
nekik ugyanúgy figyelni kell saját, illetve családjuk biztonságára, mint azt másoktól elvárják. Például, amikor a jó minőségű
kerékpárút
mellett a forgalmas
főúton teker az illető,
vagy éppen 4 éves
gyermeke előtt harminc méterrel, szintén közúton. Ami engem illet, nem autósokra és biciklisekre
vetíteném ki a kérdést, hanem gondolkodó emberekre és
hülyékre.
Szijártó János

Tapolcán nyílt az országos patikanap
A Magyar Gyógyszerész
Kamara által másfél évtizede életre hívott Országos Patikanap idei megnyitó ünnepségét a tapolcai Stark Patikában
tartották a minap.

A Vállalkozók Területi Ipartestületének májusfája, a
kidöntés előtti pillanatokban
Fotó: szj.

Húszesztendős hagyomány
A két évtizedes hagyományt
idén is folytatva, májusfát
állított, majd táncolt ki a
Vállalkozók Területi Ipartestülete (VTI).
A szombati program helyszíne a csodálatos környezetben lévő Szent Györgyhegyi Tájház volt. A meghívott vendégeket, vállal-

kozókat Vörös Béla, a VTI
elnöke köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy több mint húsz
éves hagyományról van szó,
ahol mindig adódik lehetőség kötetlen beszélgetésre, a
régi barátságok tovább éltetésére.
(Folytatás a 2. oldalon „Az
idén is...” címmel)
(szj)

vőit elsőként az eseménynek sége, jó szóra vágyása a régi
helyszínt biztosító Stark Pa- maradt. Hiszem, hogy a betika vezetője köszöntötte. teget meg kell hallgatni, báDr. Stark Borbála elmondta, torítani, útbaigazítani. Ezek
másodgenerációs patikus- még mindig nagy részben a
ként, a szakmában eltöltött mi feladataink. Ennek a fetöbb évtized alatt számos ne- lénk táplált bizalomnak próhézséggel, problémával kel- bálunk megfelelni kollégáA szakma kiemelkedő ese- lett szembenézniük, de van, immal minden nap- fogalményén, a gyógyszerészek ami mit sem változott ez idő mazott. (Folyt. a 2. oldalon
mellett politikusok, szakmai alatt. - Az emberek elesett- „Fókuszban...” címmel) (tl)
és tudományos szervezetek
vezetői, önkormányzati és
kormányzati tisztségviselők
is részt vettek. A megnyitót
konferencia követte a Tamási Áron Művelődési Központban. Az idei Patikanap
és a hozzá kapcsolódó szakmai előadás témája a légúti
megbetegedések megelőzése és kezelése volt, amelyben a patikusok munkájára
is számít a hazai egészség- Az ünnepélyes megnyitó a tapolcai Stark Patikában. A
Fotó:tl.
ügy. A rendezvény résztve- képen balra dr. Stark Borbála
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Tapolcán Fókuszban a megelőzés

ELISMERTÉK

Dr. Farnady László
Tapolca Város, a Deák
Jenő Kórház főorvosa,
dr. Farnady László részére közel negyven éve
végzett
megbízható
szakorvosi munkája, a
város és környéke lakossága érdekében végzett gyógyító tevékenysége elismeréséül
Tapolca egészségügyért
és szociális ellátásért
kitüntetést adományozott a Város napján. A
kitüntetett
2004-ben
kapta meg a főorvosi kinevezését, 2007. április
1-ig, a szülészeti osztály
bezárásáig aktív tagja az
orvosi teamnek, elismert
szülész-nőgyógyász mind szakmai
berkekben, mind a betegek körében - hangzott
el a méltatásban. A kitüntetés adományozója
hangsúlyozta, „dr Farnady László szolgálati
ideje a puszta tényeken
alapulva 38 év 133 nap,
de a munkássága a tapolcai lakosság számára
ennél sokkal több, hiszen csak ő tudná megmondani, hogy hány újszülöttet segített világra, - a szám biztosan, ezres nagyságrendű -,
hány életet veszélyeztető műtétet végzett,
hány olyan diagnózist
állított fel, mely a beteg
számára létfontosságú
következményekkel
járt. Gyógyító tevékenységét a kezdetektől
a nyugdíjazásáig Tapolcán végezte, Tapolca és
környéke
lakosságát
szolgálta, így vált méltóvá a kitüntetésre, mely
méltóbb kezekbe nem is
kerülhet.”
(tl)
Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Június 18. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Június 25. 14.00-16.00

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő szerint az
utóbbi években átalakult a
szakma, s vele a Patikanapok filozófiája is változott.
- Korábban a patika inkább a
gyógyszerek megvásárlásának helye volt, ma már egy
olyan intézmény, ahol a
megelőzés fontos szerepet
kap, ahol egészségügyi tanácsokat kaphat, ahol kérdéseket tehet fel a betérő. A térség országgyűlési képviselője méltatta azokat a 2010ben hozott politikai döntéseket, amelyeket a kormányzat
a patikaliberalizáció elleni
fellépéssel, a kiépült, de akkor még nagy százalékban
veszteséges gyógyszertári
rendszer megvédésével, a
gyógyszerész szakma képviselőivel együttműködve
tett.
Dobó Zoltán Tapolca polgármestere elsőként a Stark
patika vezetőjéhez szólt, dicsérte a gyógyszertárat. A
polgármester szerint egészséget érintő kérdésekben elsődleges információhoz a
lakosság a patikustól juthat.
- Fontosnak tartom, hogy a
gyógyszerész társadalom
beágyazottsága a magyar
társadalomba olyan legyen,
mint amilyen szintre a szakma tudásával és minőségi
szolgáltatásaival felküzdötte
magát - hangsúlyozta. Korózs Lajos országgyűlési
képviselő, a népjóléti bizottság elnöke arra kérte a
szakma képviselőit, hogy
pártállástól függetlenül lobbizzanak együtt a költségvetési számok alakításáért úgy,
hogy az a társadalom többségének
megelégedésére
szolgáljon. A bizottsági elnök arra is kérte a gyógyszerészeket, hogy segítsék
az új, innovatív gyógyszerek

Fenyvesi Zoltán: Ma már egy olyan intézmény a patika, ahol a megelőzés is fontos szerepet kap Fotó: tl.
befogadásának gyorsítását, Gyógyszerészek Világnapja
elsősorban a szív- és érrend- és a mostani Patikanap egyszeri, továbbá a daganatos aránt kiváló fórum arra,
betegségek érintettjeinek ér- hogy a szakma elmondja, a
dekében. Dr. Kovács Gábor betegség megelőzése érdea Magyar Tüdőgyógyász kében is érdemes betérni a
Társaság elnöke szakterüle- patikákba. Ez különösen a
tének nevében köszöntötte a fiatalok számára fontos inpatikusokat és örömének formáció, hiszen sokan úgy
adott hangot, hogy az idei gondolják, hogy a gyógyPatikanap a tüdőgyógyászat szertár az a hely, ahova csak
területét választotta az or- az idősek és a betegek járvos-gyógyszerész együtt- nak. Dr. Hankó Zoltán, a
működés erősítésére. El- gyógyszerész kamara elnöhangzott, Magyarországon ke, Nyitrai Zsoltnak, a mitöbb mint egymillió ember niszterelnöki kabinetiroda
szenved a betegség vala- elnöki megbízottjának és
milyen formájától és van fél- Pozsgay Csillának, az Ormilliónyi ember, akinek szágos Gyógyszerészeti és
enyhe stádiumú betegsége Élelmezés-egészségügyi Innincs még feltárva, amiért tézet főigazgatójának üdközösen kell tenni a jövő- vözlő levelét olvasta fel. A
ben. Horváth-Hutás Tamás kamara részéről pedig bizrégióvezető tiszti főgyógy- tosította a jelenlévőket,
szerész szerint a bizalom az hogy a szakmai programok
egyik legfontosabb dolog a egy éves menedzselését idén
hivatását gyakorló patikus, a is komoly orvos szakmai
segítségre szoruló beteg és háttérrel fogják megvalósíaz állam között. Draskovics tani. A megnyitót követően
Dávid a Magyarországi orvos-gyógyszerész találkoGyógyszergyártók Orszá- zó keretében szakmai konfegos Szövetségének elnöke renciára került sor, “A
arra mutatott rá, hogy a kis- gyógyszerész szerepe a légkereskedelmi gyógyszerész úti betegségek megelőzéségondozó, döntéshozó, kom- ben és kezelésben” címmel.
munikátor, vezető, mened- Az eseményt a Magyar
zser, tanuló és tanár egysze- Gyógyszerész Kamara a
mélyben, amely jól jellemzi szakmai programokat a Maa hivatás komplexitását. gyar Pulmonológiai TársaProf. dr. Szökő Éva, a Ma- sággal és a Magyar Gyógygyar Gyógyszerésztudomá- szerésztudományi Társaságnyi Társaság elnöke szerint a gal közösen szervezte. (tl)

Beszámolt az elnök a tavalyi évről
Tapolca Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata
Képviselő-testülete legutóbbi ülésén elfogadta a 2017.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatot.
Molnár Attila elnök beszámolójából kiderült, hogy az
önkormányzat a 2017. évi
bevételeit és kiadásait maradéktalanul teljesítette. A
tavalyi működési kiadásuk
904 ezer forint volt. A dologi
kiadások előirányzatán ke-

letkezett felhasználás 249
ezer forint volt. Az önkormányzat költségvetési bevétele 913 ezer forint, előző
évi pénzmaradványa 128
ezer forint volt, amely biztosította a kiadások forrását.
A nemzetiségi önkormányzat bevételei között 782 ezer
forint működési-, és 80 ezer
forint feladatalapú támogatás szerepel, valamint 50
ezer forint támogatás Tapolca polgármesterétől a pol-

gármesteri keretből. - A
2017. évi gazdálkodás során
az önkormányzatnak 136
ezer 896 forint költségvetési
maradványa
keletkezett,
amelyet dologi kiadásokra
használhatunk fel. Az önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 137 ezer
forint, ez a pénzkészletet és
egyéb eszközoldali elszámolást tartalmazza - fogalmazott
beszámolójában
Molnár Attila elnök.
(szj)

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054
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Kutyás polgárőrök sikere

Az idén is
kitáncolták

MEGMÉRETTETÉS - A
közelmúltban rendezték
meg Mosonmagyaróváron a kutyás polgárőrök
országos találkozóját és
versenyét, ahol a tapolcai
régió is eredményesen
képviseltette magát.

(Folytatás az 1. oldalról)
Vörös Béla hozzátette, ehhez a szép idő és a helyszín is
megfelelő alapot ad minden
alkalommal, ahogy most is.
Lévai József alpolgármester
szerint a találkozó jó alkalom arra, hogy kiszakadva a
mindennapok sodrásából,
egy kicsit feltöltődjön mindenki. Kozma Henrik alpolgármester annyit fűzött hozzá, hogy a hagyományokat
nem ápolni kell, hanem átélni, megélni, s egyúttal arra
biztatta a résztvevőket, hogy
fogyasszanak a finom italokból és érezzék jól magukat. A jó hangulatban nem is
volt hiány, ahogy az ételből,
italból sem. Természetesen a
májusfa sem maradt a helyén, azt a vállalkozók mérnöki tervezés után, precíz
végrahajtással, vízszintes
helyzetbe juttatták.
(szj)

Takács Zoltán badacsonytomaji és Galgóczy Imre zalahalápi polgárőr vett részt a
megmérettetésen, amelyen
az országos 5. és 6. helyet
szerezték meg. Felkészítőjük Bódis István volt. A hírt
röviden már olvashatták lapunkban. Akkor ígértük a
bővebb tájékoztatást. A találkozásra jó alkalom nyílt a
napokban, amikor az érintettek a két versenyen szereplő
kutyával, Vologyával és Katival ellátogattak a városi tévé stúdiójába.
Bódis István szakoktató az
előzményekről szólva elmondta, hogy a kutyák felkészítése mindig hosszú folyamat, jelen esetben is több
éves munka előzte meg a
szép eredményt. - Meg kell
jegyezni, hogy a verseny,
csak a gazdáknak volt izgalmas, hiszen az ebek számára egy átlagos napként
telt el a megmérettetés, ahol

KULTÚRSAROK

H

angodi László történész-főmuzeológus
tartott előadást „ A kolostorok újabb éve” előadássorozat keretében a városi
könyvtár első emeleti nagytermében kedd délután.
Bár a kolostornak összesen

Galgóczy Imre (balról), Bódis István, Takács Zoltán és a két jól felkészített polgárőrkutya Vologya és Kati
Fotó: Szijártó J.
olyan feladatokat teljesítettek, mint máskor - tette hozzá. A szolgálati kutyák kapcsán viszont kiemelte, hogy
egy állat, akár több ember
munkáját is helyettesítheti
adott helyzetben. Természetesen más a feladata a
polgárőrségnél, mint a rendőrségnél. Galgóczy Imrétől
megtudtuk, hogy a felkészülésnél Bódis István iránymutatása alapján egymást is se-

gítették Takács Zoltánnal. A versenyen komoly követelményeket támasztottak
elénk, többek között volt
forró plató, lőfegyverhasználat, ami igencsak próbára
tette a négylábú barátainkat.
Takács Zoltán úgy vélte,
hogy tényleg kemény kihívások vártak a résztvevőkre,
de az akadályok leküzdése
során bebizonyosodott számukra, hogy a felkészülés

tényleg nagyon jól sikerült.
Azt is megtudtuk, hogy nem
lehet bármely kutyából szolgálati kutya, ennek megvannak a külső és belső tulajdonságok alapján meghatározott követelményei. Ha
ezek a feltételek adottak, akkor jöhet szóba az állat képzése, oktatása és bizonyos
feladatokra való felkészítése. Ahogy ez Vologya és
Kati esetében is történt. (szj)

TÚRA - A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály június 16-án a 18 km távú Aszófő- Tihany- Aszófő útvonalon kirándul. Találkozó a tapolcai vasútállomáson szombaton reggel 7.30-kor, a vonat 7.40-kor indul. Az utazási költség teljes áron a hazaúttal együtt 1860 Ft.
(me)

Eltűnt kolostor nyomában Elismerték munkásságát
két írásos említése van, és
manapság, ha valaki fel szeretné keresni, nem találná
meg az épületet a településen, a hallgatóság mégis számos érdekességnek lehetett
fültanúja. Talán sokan nem
tudták, hogy egykor a mai

Hangodi László történész-főmuzeológus

Hegyestű tetején is volt vár,
valószínűsíthető, hogy monoszlói nemesi családok
építtették. Balatonhenyével
kapcsolatban
elhangzott,
hogy először 1183-ban említették, valamint, hogy már
az őskorban is lakott volt,
ahogy a rómaiak alatt is,
majd a középkori virágzásnak a török kor vetett véget.
A hadműveletek után az
adószedők egy lelket sem találtak a faluban. A Rákócziszabadságharcot követően
újra virágzásnak indult a település, melynek bizonyítékai a ma is látható nemesi
kúriák. A kolostorról megtudtuk, hogy először 1365ben írnak róla, valamint,
hogy egykor Szent Margitnak szentelték, melynek
emlékét máig őrzi a Margitkert elnevezés. Bármilyen
furcsának is tűnik, a kolostor
pusztulásának hátterében a
történelem viharain kívül a
településen átfolyó Dobogópatak egykori áradásai is
(sr)
Fotó: sr. szerepet játszhattak.

Dr. Májer János a Kéknyelű Virágzás Ünnepén vette
át a Pro Vino Hungarico díjat
Fotó: Lakatos Anita
Pro Vino Hungarico díjjal adományozta dr. Májer Jáismerték el dr. Májer Já- nosnak, a Vinum Vulcanum
nos munkásságát a na- Badacsonyi Borlovagrend
Kancellárjának. A Nemzeti
pokban.
Agrárkutatási és Innovációs
A Magyarországi Borrendek Központ Szőlészeti és BoOrszágos Szövetsége a bor- rászati Kutatóintézet intérendi mozgalomban és a ma- zetigazgatója elismerését
gyar borászati szakoktatás Koczor Kálmántól, a szöterületén kifejtett elévülhe- vetség elnök - nagymesterétetlen érdemei elismerése- től vette át június első hétként egész életművéért Pro végéjén, a badacsonyi KékVino Hungarico 2018 díjat nyelű Virágzás Ünnepén.
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Szőlővirágzás ünnepe
ZALAHALÁP - Tizenötödik alkalommal rendezte
meg Zalahaláp önkormányzata a Haláp-hegyi
Szőlővirágzás Ünnepet.

A pincejáró, borkóstoló
program hagyományosan a
Krisztus kőkeresztnél kezdődött egyházi áldással, köszöntővel, beszédekkel és
kulturális műsorral szombaton kora délután. A kezdésre
szerencsésen elállt a rendezvény sikerét is fenyegető
eső. Elsőként Bedő Lajos
polgármester kívánt minden
résztvevőnek jó szórakozást a programhoz, majd dr.
Renner Sándor plébános
mondott egyházi áldást a
hegy szőlőire. A 2018-as év A Sáskai Dalkör kulturális műsora színesítette az immár tizenötödik alkalommal
megrendezett Haláp-hegyi szőlővirágzás ünnepet
Fotó: Töreky L.
zésében méltatta Illés József pülések közül. - Ezen a he- él át, amely a borvidéket sem
derűs személyiségét és pozi- gyen nem csak a szőlőter- kerülte el. Az eredmények
tív szerepét a faluközösség, melők végzik a mindennapi között említett Németh Iván,
a helyi szőlő- és borkultúra munkájukat, hanem a szőlő hogy 2007-ben megállt Maformálásban. Németh Iván, és a bor körül egy valódi kö- gyarországon a szőlő termőa Balaton-felvidéki Borvi- zösség jött létre - fogalma- terület csökkenése, hogy
elejének szomorú történése dék Hegyközsége elnöke zott. Az elnök kitért arra is, ma egyre több termelő gonvolt, hogy elhunyt Illés Jó- Zalahalápot egy olyan tele- hogy a hazai szőlészet-bo- dolja úgy, hogy a szőlőből
zsef a Balaton-felvidéki pülésnek nevezte, amely ha- rászat jelenleg mind techno- meg lehet élni. Horváth
Hegyközség választmányi gyományainak megőrzésére lógiai, mind strukturális, Bence a hegyközség választtagja. Somogyi Kinga a tele- az egyik legnagyobb energi- mind generációs értelemben mányi tagja a helyi célok köpülés kultúrosa megemléke- át fordítja a környező tele- egy megújulási folyamatot zött említette, hogy a nép-

Egy valódi
közösség jött
létre a hegyen

Káli-medence kerékpártúra
Kilencedik
alkalommal
rendezte meg a Theodora
Alapítvány a tolerancia
jegyében a Káli-medence
Kerékpártúrát.

A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. támogatásával
megvalósult túra célja az
volt, hogy ép- és sérült fiatalok együtt kerékpározzanak a festői szépségű Kálimedencében.
A program résztvevői közt
szerepeltek a cég dolgozói,

környékbeli lakosok, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség versenyzői és a Révfülöpi Általános Iskola tanulói és az igazgató is. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a
szervezők idén is gondoskodtak a túrázók ellátásáról,
ugyanis több megálló várta
őket az út során, ahol gyümölcsöket, frissítőket fogyaszthattak.
A kerékpártúra rajtja szombat délelőtt 10:30-kor volt,
köszöntő és egy rövid bale-

setvédelmi oktatás előzte
meg. A résztvevők a KékkútKővágóörs-Monoszló-Köveskál-Szentbékkálla-Mindszentkálla-Gyulakeszi-Tapolca-Kisapáti-Nemesgulács-Káptalantóti-Kékkút
útvonalat járták be.
A program zárásaként a
résztvevőket egy kiadós
ebéddel látták vendégül a
szervezők a kékkúti önkormányzat jóvoltából a
polgármesteri hivatal udvarán.
(sr)

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

szerűbb Balaton-partról a
Halápi- hegyre csábítsák a
vendégeket, megmutatva
számukra, hogy van vonzereje, szépsége és jó bora a
vidéknek. A fiatal szakember beszámolt a közelmúltban lezajlott Haláp-hegyi
borversenyről is, amelynek
legjobb borait, azok termelőit név szerint is megemlítette, nedűik megkóstolását pedig kifejezetten ajánlotta a jelenlévőknek. A Sáskai Dalkör jóvoltából kulturális műsor, majd tombolasorsolás követte a beszédeket, a helyszínen jófajta
pálinka, helyi borok is jártak a finom falatok mellé. A
rendezvény 20 óráig tartó
fejezete, a pincelátogató,
borkóstoló túra ezúttal nyolc
pincét érintett. Idén Tóth
László, Tóth Lajos, Herczog
Edit, Reisinger Ferenc, Kocsor Ferenc, Luczer Rezső,
Egyed József és Sötét János
mutatta be legjobb nedűit a
szőlővirágzás ünnep alkalmából vendégeinek.
(tl)

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni archívumát ne
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már
nem lesz eszköz, amely lejátszaná!
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek,
hangfelvételek!
06/87/412-289

Apróhirdetés
Ingatlan
ELADÓ - Szent György-hegy
nyugati oldalán, Raposka határában 1,2 hektár szőlő pincével,
présházzal, lakóépülettel. Vezetékes víz, villany van. A pince befogadóképessége 200 hl.
Érdeklődni a tulajdonostól, Lovász
Gábortól személyesen, vagy telefonon:
06/30/617-4217, 06/20/455-7869
GARÁZST bérelnék a városközpontban vagy környékén, családi
háznál is érdekel.
Érd: 06-20-2154362
Vegyes
GITÁROST keres a tapolcai Új
Idők zenekar.
Érdeklődni: 06/30/975-8455.

Online újságunk
Kilencedik alkalommal rendezték meg a Káli-medence Kerékpártúrát

Fotó: sr.

www.tapolcaiujsag.hu
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A haragot elfojtani hiba!
ELŐADÁS - Uzsalyné
Pécsi Rita neveléskutató,
pedagógus-pszichológus,
a harag természetéről és
kezelésének
módjairól
szóló tematikus előadását
nagy érdeklődés kísérte
az Irgalmas Nővérek
Rendházában hétfőn.

zési keretet adtam egy történetnek? Az előadó azt tanácsolta a jelenlévőknek,
hogy igyekezzenek „időt
nyerni”. Gyűjtsenek információkat attól a személytől,
akire haragszanak, kifejezetten koncentráljanak a kiváltó körülményre, lefejtve
arról az egyéb vádakat, hiszen a kölcsönös megértés
A neves szakember a Boldog
oldhatja fel a konfliktust legÖzséb Alapítvány és a
inkább.
Uzsalyné Pécsi Rita
Templomos
Lovagrend
vetítéssel színesített előameghívására érkezett Tapoldása a valós életből, saját
cára.
környezetében megtörtént
Kontroll alatt tartható a
esetekből, továbbá az irodamindannyiunk életében időlom, illetve a filmek világáről-időre szinte törvényszeból hozott fel példákat gyerrűen felbukkanó harag érzémekkori és a felnőtt korban
se? Van-e gyógyír a gyakran
jelenlévő konfliktusokra, a
destruktív, lélekgyötrő, kapharag megnyilvánulásaira.
csolatromboló érzésre, jeRámutatott, a tudatos ember
lenségre annak lecsendesítéharagjában is jóindulatú,
sére? Pécsi Rita a keresztécsak a haragot kiváltó köznyi értékek mentén született
vetlen személyre és okokra
előadása egyértelmű igen
koncentrál, logikusan gonválaszt adott a fenti kérdédolkodik a konfliktusról és
sekre, de azt is kiemelte,
minden esetben képletesen
hogy a pozitív változásért
szólva, elengedi annak a
sokat kell tennie az érinnyakát, akire haragszik. A
rendkívül érdekfeszítő, tanulságos, ám a feszült helyzeteket a humor eszközeivel
is oldó és szemléletessé tevő
előadás nagy sikert aratott, a
pszichológus előadót hoszszan tartó tapssal jutalmazta
a közönség. Az eseményt
teljes terjedelmében rögzítette a Tapolca Városi Televízió, amely a több, mint
egy órányi felvételt, a tervek
Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, pedagógus-pszicho- szerint 2018. június 21-én
lógus előadását nagy érdeklődés kísérte
Fotó: tl. tűzi műsorára.
(tl)
tetteknek. Márpedig gyakorlatilag mindenki érintett,
nemtől és kortól függetlenül. Azonban előbb meg kell
érteni a harag természetét,
keletkezését,
működését,
majd (tanítható és tanulható)
tudatos döntések sorozatával, okos kommunikációs
fogásokkal szükséges mederben tartani azt - derült ki
az előadásból. A pszichológus szerint, a harag egyfajta
vészjelzés,
feszültség,
amely veszélyérzetből fakad. Elfojtani azonban kifejezetten káros, hiszen magától nem párolog el, a legváratlanabb szituációkban
fog rombolni. Ugyanakkor a
harag ösztönös szabadjára
engedése is nagyon nagy hiba! Éppen ezért fel kell tennünk magunkban egy fontos
kérdést, mielőtt bárkire és
bármire megharagudnánk,
vajon ismerek minden körülményt, ami megalapozza
a negatív érzésemet, vagy
pusztán csak saját értelme-

Szép sikerek a tapolcai bocsa szakágvezetővel
Havasi Gábor, a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség Bocsa szakágvezetőjének irányításával
rengeteg érmet hoztak
haza a magyar indulók a
luxemburgi Special Olympics Bocce Európa Bajnokságról.

Erika (11. divízió) nyakába met nyert. A Horváth Erzséa bronzérem, Taskovics Fe- bet – Taskovics Ferenc páros
rencébe (12. divízió) az (4. divízió) a bronzérmet,
ezüstérem, míg Bencze Jó- míg a Hordós Erika –
zsef (13. divízió) nyakába az Bencze József formáció (7.
aranyérem került az ered- divízió) az ezüstérmet érdeményhirdetésen. Párosban, melte ki. A helyszínen a
az 1 divízióban Varga Ágnes szakágvezető, tapolcai HaVeronika – Horváth Zsolt vasi Gábor és Vaski Ferenc
arany-, míg Gyöngyösi Er- elnökségi tag irányította a
(me)
Kiválóan szerepelt a nyolc zsébet – Pál András ezüstér- versenyzőket.
bocsás induló, hiszen egyéniben hét, párosban pedig
négy érmet szereztek májusban Belvauxban. Az egyéni
megmérettetésen a legfényesebb érmet Gyöngyösi
Erzsébet (1. divízió), Horváth Zsolt (2. divízió), és Pál
András (3. divízió) hozhatta
haza. A dobogó harmadik fokára Horváth Erzsébet állhatott (3. divízió), Varga Ág- Tizenegy érmet szereztek a magyar versenyzők. A tanes Veronika pedig a negye- polcai Havasi Gábor (balról a második) a Bocsa szakdik helyen zárt. Hordós ágvezetője
Fotó: Special Olympics Hungary

Természetesen minden a gyerekekről és a gyerekeknek szólt ezen a héten Fotó: Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Gyerekhét, hangszerkiállítás
Élménydús programokkal
és
hangszerkiállítással
kedveskedett a kicsiknek
az óvoda gyermeknap alkalmából.

Szőtsné Futó Zsuzsanna, intézményvezető helyettes tájékoztatta lapunkat a „gyerekhét” keretében szervezett
foglalkozásokról. A programsorozat a gyereknapot
követő héten, május 28-ától
zajlott. Hétfőn a Zajongó
együttes adott interaktív
koncertet, amit a gyermekek
nagyon élveztek, az éneklésbe, táncba szinte mindenki bekapcsolódott. A hét első
napjának része volt még egy
sportdélelőtt, ahova a szülőket is szívesen várták. Lehetőség volt akadálypályát,
zsákba ugrást és egyéb mozgásos tevékenységeket kipróbálni. Nagy sikert aratott
a városnézés, melyet a Dotto
vonaton utazva tehettek
meg. Szerdán ismét egy interaktív zenés műsor következett, a Palinta Társulat jóvoltából. A kicsik nagy örömére a szigligeti Várkávézó
felajánlásából hideg nyalánkság érkezett, fagyit kaptak ajándékba. A meglepetések sora ezzel még nem ért
véget, ugyanis birtokba vehették a kinti játékokat,
amelyekhez az intézmény

egy nyereményjáték során
jutott hozzá. A csütörtök a
barkácsolásról szólt. Az
óvoda programjában szerepel a környezettudatos nevelés előtérbe helyezése, e célt
szolgálta a környezetvédelmi nap is. Ezen alkalommal
a gyermekek zöld ruhába
bújtak, valamint olyan tevékenységekben
vehettek
részt, mint a növényismeret
vagy a szelektív hulladékgyűjtés. Pénteken családi
napot tartottak, ahol közösen sütöttek-főztek a szülőkkel. Szinte hagyománynak
mondható, hogy az udvaron
ilyenkor szoktak virágokat
ültetni, erre ez évben is sort
kerítettek. Idén az oviban
igyekeznek a zenei nevelésre is nagy hangsúlyt fektetni,
amelynek részeként hangszerkiállítást nyitottak az
egyik teremben. A hangszerek egy része az óvodában,
más része pedig szülői segítséggel készült, illetve a
zeneiskolából is érkezett
néhány. A programokat próbálták úgy összeállítani,
hogy azok tartalmasak, változatosak legyenek. Minden
évben cél a szülőkkel való
szoros
kapcsolattartás,
együttműködés, ami az elmondottakat hallva, valamint a képeket látva úgy tűnik, sikerült is.
(sr)

Ezüstérem az Atlétika Diákolimpiáról
Szépen szerepelt a Szász
Márton Általános Iskola június elején, a tanulásban
akadályozott tanulók Országos Atlétika Diákolimpiáján. Az iskolát a Megyei
Diákolimpiáról továbbjutó
két tanuló képviselte Győrben, öt versenyszámban, két
korcsoportban.
Nagy Mónika a III. korcsoportban 100 m síkfutásban,
magasugrásban, valamint
kislabda dobásban, Kolompár Tamás pedig a IV. korcsoportban 100 m és 200
méteres síkfutásban mérette
meg magát. Az erős me-

Nagy Mónika a második
zőnyben mindkét tanuló eddigi eredményein javított.
Mónika mind a három számban bejutott a legjobb nyolc
közé. 100 m síkfutásban, illetve magasugrásban a hetedik helyen zárt, míg kislabda
dobásban 32,98 cm-es dobásával az ezüstérmet szerezte
meg. Felkészítő Egyedné
Kiss Katalin.
(me)
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Lányok szép sikere
tegségek felismerése kezelése,
újszülött jellemzői, játéktevékenység, napoztatás, hozzátáplálás, higiéniai kérdések, fürdetés, fogmosás védőnő feladatai témakörökben.
Veszprém megyét az idén is két
tapolcai csapat képviselte. Általános Iskolai kategóriában a
TBLÁI Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű
Tagintézményének 3 fős csapata: Vers Lili, Csizmás Amanda,
Szabó Margaréta, akik a me- A találkozó résztvevői a Badacsony előterében
gyék sorrendjében 8. helyezést
értek el.
Középiskolai kategóriában a
Batsányi János Gimnázium és
Kollégium 3 fős csapata: Csonhétvégén mintegy 80 fő finom vacsora, amelyet közöka Adrienn, Minorics Kata, és
részvételével rendezte az sen fogyasztottak el a résztNoszlopi Bereniké, akik meg- MN 1480 Baráti Kör az immár vevők.
nyerték az országos versenyt.
hagyományos találkozóját Ta- Másnap a reggeli után Tapolcán
polcán, illetve Badacsonyláb- Dobó István szobrát koszorúzták meg a Dobó lakótelepen. A
dihegyen.
A badacsonylábdihegyi üdülő- baráti kör nevében Lévai József
be pénteken délután érkeztek alpolgármester, Bagdán Ferenc
meg a távolabb élők, illetve a és Kovács Barnabás koszorúkörnyékről is többen jöttek az zott. Itt Kovács Barnabás nyugegykori bajtársakkal való talál- állományú alezredes, az MN
kozás reményében. Az elhe- 1480 Baráti Kör elnöke, a rakélyezkedés után kötetlen beszél- tadandár volt törzsfőnöke kögetés kezdődött, ahol az egy- szöntött mindenkit. Utána iskori tapolcai rakétadandár mét autóbuszra szálltak az egyAz országos versenyen résztvevő tapolcai lányok felkészítő- tisztjei felidézték a régi közös kori katonák, hiszen úti céljuk a
jükkel Szabóné Takács Mária védőnővel Fotó: Helyszíni felv. élményeket. Közben készült a sümegi vár és a vármúzeum

A Magyar Vöröskereszt és a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
idén is meghirdette 2018. évi
XXIII. Országos Csecsemő- és
Kisdedgondozási Versenyét az
érdeklődő fiatalok számára.
A versenyt Békéscsabán rendezték meg az elmúlt hétvégén.
16 megyéből érkeztek csapatok
általános és középiskolai kategóriában. A verseny célja: A
gyermekek és fiatalok – csecsemő-, és kisdedgondozási – elméleti tudásának, gyakorlati ismereteinek fejlesztése, a résztvevők szülői szerepre való felkészítése.
A verseny 15 állomáson zajlott
5 óra időtartamban. A lányoknak számot kellett adni tudásukról: szoptatásra felkészítés,
szobatisztaságra szoktatás, be-

Fotó: Benedek László

Rakétások nagy találkozása
A

volt. A folytatásban ismét Badacsonylábdihegy következett,
ahol sümegi hölgyek remek
néptánc bemutatója emelte a
hangulatot. Nem maradt el a
szokásos szombat esti koccintás sem, a vacsora után pedig a
szintén hagyományos tombolasorolás kezdődött, éjszakába
nyúló beszélgetés, tánc, jó hangulat kísérte a találkozót. Este
Dobó Zoltán polgármester is
jelen volt. A tapolcaiakat busz
szállította haza este, a távolabb
élők vasárnap reggel búcsúztak
egymástól a következő évi viszontlátás reményében.

Moziműsor Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - Összegzés
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Június 14 - 20.
csütörtök – szerda
14 - 15. csütörtök – péntek
14:30 1200,-Ft
17 – 20. vasárnap – Szerda
VAD BALATON – rendezői
változat - Színes, magyar
természetfilm
Hossz: 65 perc

A 2018. 04. 21-én megrendezésre került a Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF) konferenciája, a KABKEF-17-C-2 azonosítószámú
támogatás keretéből PozsonyRuzinov kerület szakmai szervezeteinek részvételével, drogprobléma kezelésével kapcsolatos témában.

...

17. csütörtök – vasárnap
18:00 1200,-Ft
18 – 20. hétfő – szerda
15:45
SOLO: Egy Star Wars
történet 2D
Színes, szinkronizált
amerikai akció fantasy
Hossz: 135 perc
...

14 - 17. csütörtök – vasárnap
15:45 - 1200,-Ft
18 – 20. hétfő – szerda 18:00
JURASSIC World: Bukott
birodalom 2D
Színes, szinkronizált angolfrancia vígjáték
Hossz: 129 perc
...

14 - 20. csütörtök – szerda
20:30 1200,-Ft
Átejtve
Színes, szinkronizált
amerikai romantikus vígjáték
Hossz: 112 perc

Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku
Cukor ízű csók
vagy bársonyos érintés?
Édes vívódás.

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatásával valósulhatott meg. Az ÉN-KÉP-TÉR
Alapítvány szervezésében a
meghívott szakemberek bemutatták az országosan, illetve helyi szinten működő programokat és kutatási eredményeket. A
konferenciára a helyi KEF tagszervezeteinek képviselői és
munkatársai kaptak meghívást.
A résztvevő szakemberek meghallgathatták Dávid Ferenc biopolitikai szakértő, Bihari Balázs szociológus, Dušan Pekár
Pozsony – Ruzinov polgármesterének, dr. Kovács Erika Központi a Drogaddikciós Intézet
munkatársa, Roman Fekete Pozsony II. Rendőrkapitányság
igazgató helyettese, Jurij Barát
a De Paul Slovensko hajlékta-

lanszálló vezetője, Vitainé Kulman Ibolya a Noszlopi Alkohol
- Drogsegély Rehabilitációs
Otthon vezetője előadásait.
A konferencián a két ország
drogprobléma megelőzésének,
kezelésének megismerése mellett, bemutatásra került a Tapolcán lezajlott kutatás, helyzetfelmérés eredménye, mely a
felnőtt lakosság és a 13-21 éves
korosztály körében valósult
meg. Bihari Balázs szociológus
összefoglalta ennek eredményeit. Tapolcai felnőttek alkoholfogyasztása a magyar átlag
feletti rendszerességű és kisebb
a nemek közti eltérés. Jelentős
a nagyivók aránya (7,2%) a fiatal felnőttek (19-29 év) körében. Jelentős a napi szinten alkoholt fogyasztók aránya az ennél idősebb korosztályokban
(15,1%). A mennyiség korcsoportonként nem csökken, a fogyasztás koncentrálódik.
A tapolcai felnőttek dohányzása illeszkedik a magyar tendenciákhoz. Az alkalmi dohányzók aránya igen alacsony
(3,6%), míg a rendszeresen dohányzók aránya az európai átlag felett van (29,3%).
Kábítószer-használat a felnőttek körében - kutatási eredményből kiderül, hogy jellemzően nem ismerik a fiatalok által használt nem klasszikus
drogokat. Nem rendelkeznek
megfelelő és továbbadható ismeretekkel. A felnőtt lakosság

kábítószer fogyasztásában éles
határ húzódik korosztály és
háztartási jövedelem szerint. A
fiatal felnőttek felső jóléti harmadában jelent meg a klaszszikus drogok használata, valamint az alacsonyabb társadalmi helyzetű lakosság körében a dizájner drogok használata jelentkezik.
A fiatalok körében (7-12 osztályos tanulók) végzett kutatás
eredménye megmutatja, hogy a
rendszeres dohányosok 59%-a
15-18 éves kora közt kezd el
dohányozni, a hozzáférhetőség
74,5%. A kipróbálás csökkenti
a szer veszélyességéről kialakult képet, ellenben jelentős a
nemdohányzó, dohányzást veszélyesnek
tartók
aránya
(21,3%).
Alkoholfogyasztás a fiatalkorúak körében, az alábbiak szerint alakul, kipróbálási arány:
84,1%,
hozzáférhetőség:
75,1%. A heti rendszerességű
fogyasztás: 17,9% (országos
átlag: 14%), havi rendszerességű részegség: 34,8%. Jellemzően a fiúk fogyasztanak nagy
mértékben alkoholt, míg a kipróbálásban nincs szignifikáns
különbség a nemek között.
Kábítószerek kipróbálása a fiatalkorúaknál relatív alacsony
(11,2%), viszont magas számú
droggal (3,2) történik mindez.
A drogok relatív veszélyességének megállapítására jellemzően csak a kipróbálók képe-

sek. A pozsonyi testvérvárossal
további szakmai tapasztalatcsere érdekében 2018. május
17-én látogatást tettünk az
ottani szakmai intézményekben.
Eddigi tapasztalataink szerint
igény mutatkozik a város polgárainak részéről, egy nekik
szóló e témát körülölelő előadásra, melyet szeretnénk a jövőben megszervezni.
A konferencia résztvevői öszszefoglalták a további szakmai
teendőket. Fontos a felnőttek
körében ismeretlen drogfogyasztási mintázatok és a fiatalkorúak rejtett drogfogyasztási mintázatainak feltérképezése. Potenciális lehetőség a
közösségi értékeken alapuló
specifikusan fiatalkorúaknak
célzott, dohányzás és mértéktelen alkoholfogyasztás veszélyeire felhívó kampány. A kérdőívekből kiderült a szabadidő
eltöltésben nagyarányú aszociális időtöltés, ezért az ÉNKÉP-TÉR Alapítvány kiemelt
terve egy közösségi tér kialakítása a fiatal és felnőtt lakosság
számára. Ezt támasztja alá,
hogy csak minden 18. diák ismer olyan szervezetet, akihez
drogproblémával fordulhatna.
A megalakult városi KEF létjogosultságát bizonyítja a kutatási eredményekből látható
drog-érintettség Tapolcán.
Én - Kép - Tér Alapítvány
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Kézilabdások ünnepe
Külön köszöntötték a bajnokságot nyert utánpótlás csapatot
JUNIÁLIS - Harmadik alkalommal szervezte meg
szombaton a helyi Együtt
a Kézilabdáért Alapítvány
a Kézilabda Juniálist a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.

A csarnokban a kézilabdáé
volt a főszerep, a parkolóban
pedig kísérő programokkal
színesítették a szervezők az
egész napos családi rendezvényt.
Dobó Zoltán polgármester
megnyitó beszédében a
sportbarátság ápolására, valamint egész életre kiható
fontosságára hívta fel a
résztvevők figyelmét. Zumbával hangolódtak a játékosok pályára lépés előtt. A Tapolca VSE az Egerszegi KK,
valamint az Ősi Andreotti
SE csapatait látta vendégül,
akikkel a bajnokságban is
együtt szerepeltek. Női U13as, felnőtt, valamint férfi
csapatok
összecsapásain
drukkolhatott a közönség.
Nagy sikert aratott a helyi
szülői és szurkolói együttesek mérkőzése. A tapolcai
utánpótlás csapat lányai rö-

7

Bronzérem
judoban
Szombathelyen rendezték
meg a közelmúltban a Judo
Diák C korcsoportos és Ifjúsági Diákolimpiát, ahol
szépen szerepelt a Simon Judo Önvédelem Szabadidő és
Diáksport Egyesület is.
A Simon Judosok közül tatamira lépett az ifjúsági mezőnyben Horváth Csaba (73 kg), Orbán Rolf (-66 kg),
Hegedűs Dominik (-73 kg),
Tál Mónika (-63 kg), Szabó
Nóra (+70 kg), valamint
Fazekas Luca (-70 kg).
Utóbbi két versenyző a dobogó közeli, ötödik helyen
végzett. Diák C korcsoportban Szabó Máté (+55 kg) a
bronzérmet szerezte meg.
Felkészítő Cseh Angéla és
Simon Mihály.
(me)

Tapolca támad. Egész nap folytak a mérkőzések a csarnokban, a kézilabdáé volt a
főszerep
Fotó: Májer Edit
vid műsorral készültek, akiket a bajnokságban aratott
győzelmük alkalmából a
rendezvényen leptek meg és
köszöntöttek.
Rövid sport és kulturális
blokkokkal kedveskedtek a
szervezők.
A
Kangoo
Jumps, a World Jumping és a
FithFight bemutatók sok ér-

deklődőt vonzottak, valamint a Tapolcai Musical
Színpad előadása is színesítette a programot. A parkolóban a kézműves kirakodóvásárban nézelődhettek az
érdeklődők, illetve a Tapolcai Modellezők Baráti Köre
segítségével
betekintést
nyerhettek a sportág rejtel-

meibe. A véradáson huszonöt résztvevőt számláltak.
Helyi támogatók jóvoltából
értékes tombolanyeremények találtak gazdára. A nap
végén, az utcabálon lazíthattak az érdeklődők. Méltó lezárása volt a nyárköszöntő
kézilabda fesztivál a szezonnak.
(me)

Szabó Máté érte el a legszebb eredményt a Simon
Judosok közül. Bronzérmet szerzett
Fotó: Simon Judo ÖSZDSE

Vívóérmek Békéscsabáról
Szépen szerepelt májusban a Tapolca Vívóklub, a
Csaba Kupa Olimpici
Grand Prix - Csetneki István Emlékversenyen.

Minden korosztály számára élvezetes programot kínáltak a szervezők
Fotó: Májer Edit

Tegyünk a Földünkért!
Családi kerékpártúrával
zárult pénteken az idei Tegyünk a Földünkért rendezvénysorozat.

A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében
megvalósuló
programok
idei fő témája a testmozgás,
valamint a környezettudatos
közlekedés népszerűsítése.
A korábbi évek hagyományait megtörve, nem a megszokott útvonalon indultak
el a kerékpárosok. Kassai
Balázs túravezető irányítása
alatt Zalahaláp felé indul-

tak, majd földúton át érkeztek meg Tapolca-Diszelbe. A falukemencénél szendvicsekkel, frissítővel kínálták a résztvevőket, majd a
pihenőt követően kora este
érkeztek haza. A szervezők
elmondták, hogy közel hatvanan tekerték végig a tizenkilenc kilométert, köztük két
hat éves kislány. Jó hangulatban telt a kellemes kerékpártúra, amelynek sikeres
lebonyolításában a Tapolcai
Rendőrkapitányság és a Tapolcai Polgárőrség működött közre.
(me)

ni, kilencedik Simon Zsófia, mon Réka, míg a fiúk között
tizenhetedik Kovács Bian- Cséri Bence a tizenhetedik
ka, huszonnyolcadik Szalma helyen zárt. Felkészülésüket
Sára, hetvenegyedik Kon- a tavaly elhunyt Horváthné
koly Evelin, nyolcvanadik Szalay Gyöngyivel kezdték,
Cséri Sára. A Serdülő leá- majd Szkalla Ilonával és
A békéscsabai, Olimpici nyok megmérettetésén, ti- Gauland Zsófiával folytatpárbajtőr verseny ötödik for- zennyolcadik helyen Sala- ták.
(me)
dulójában négy korcsoportban mérették meg magukat.
Törpi leányok között hatodik Simon Júlia, tizenhetedik Cserép Dorina. Fiúk között bronzérmet szerzett Salamon Bálint, hatodik Makkos Bence, tizennyolcadik
Süketes Miklós, hatvanharmadik Makkos Norbert.
Gyermek leányok között
aranyérmes, az Olimpici
Grand Prix megmérettetéseken már negyedszerre Sulyok Melani, tizenegyedik
Szalma Sára, huszonnegyedik Kovács Bianka, huszonkilencedik Simon Zsófia,
harmincegyedik Cséri Sára,
ötvenharmadik Czeiner Fló- Sulyok Melani negyedszerre nyerte el az Olimpici kura. Újonc leányok között pát. Októberben, februárban, majd márciusban szerötödik helyezett Salamon zett aranyérme mellé májusban Békéscsabán állt isFotó: Sulyok Ervinné
Réka, hetedik Sulyok Mela- mét a dobogó legfelső fokára
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Információk
n MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA - Tapolcán is megren-

dezik a városi könyvtár és
múzeum munkatársai a hagyományos Múzeumok éjszakája programsorozatot
június 23-án, szombaton.
Dr. Décsey Sándor a Wass
Albert és Múzeum igazgatója lapunknak elmondta, az
idei rendezvény tematikájában a család és a kultúra kapcsolódási pontjairól szól
majd. Érdemes regisztrálni!
Az érdeklődők Hangodi
László főmuzeológustól a
zsidó temetőben nyugvó tapolcai családok történetéről
hallhatnak érdekességeket a
helyszínen 17 órától. A városi múzeumban szintén délután öt órától értékes díjakkal
(strandbelépők,
vásárlási
utalványok, ) jutalmazott - a
múzeumi kiállítási tárgyakhoz kötődő- családi és házaspár vetélkedők, családtörténeti előadások és az elmaradhatatlan Szent Iván éji
máglyagyújtás várja a kultúra, a történelem, a hagyomány, a régi tárgyak, egyszóval a múzeumok világának kedvelőit.
(tl)

MOZAIK
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Más kép- Másképp
Megnyitották a Tapolca Városi Képzőművész Kör kiállítását
MŰVÉSZET - „Más képMásképp” címmel nyitottak kiállítást a Tamási
Áron Művelődési Központban hétfő este.

A rendezvényre érkezőket
Barczáné Tóth Boglárka intézményvezető köszöntötte,
aki egy sajnálatos hírt is közölt a megjelentekkel, ugyanis a napokban elhunyt Jereb
Gábor, a képzőművész kör
egyik tagja. Rá egyperces
néma főhajtással emlékeztek, majd Dobó Zoltán polgármester megnyitotta a kiállítást. - Ezeket az alkotásokat olyan emberek hozzák
Fotó: Szigetvári Réka
létre, akik köztünk élnek, és A tapolcai képzőművész kör tagjai a kiállítás megnyitóján
ettől lesz még fontosabb és a tehetséget, amivel rendel- Továbbá bemutatott egy új, latot jelentettek. Szólt még
ettől lesz még sokkal kö- keznek, egy-egy ilyen alka- fiatal tagot, Sütő György Somogyiné Varga Anikó vezelibb az a téma, amit ők lommal közösségi élménnyé személyében. Az elmúlt év- títéssel egybekötött előadámegfognak, megragadnak - teszik. A kiállítást Verebélyi ben több kiállításon is voltak sáról és Horváth Róbert önhangzott el. Azt is elmond- Zoltán nyitotta meg, aki az a megyében, amelyek egy- álló tárlatáról is. A képzőta, régóta figyeli munkássá- elmúlt év képzőművész kört fajta csapatépítésként is művész kör idei témái közt
gukat, alkotásaikat, és biztos érintő eseményeiről beszélt. szolgáltak. Jártak Sümegen, szerepelt az akt, a portré és
találna olyan képet, fest- Ezek között szerepelt Szita Balatonfüreden, Veszprém- az építészet, melyek darabményt, amellyel kapcsolat- Szabolcs nívódíja, amit az ben, Alsóörsön, Csopakon. jai megtekinthetők a kiállítában azt érezné, bár nem ő egyik legrangosabb, amatőr Ezek a kirándulások renge- son egészen július 13-ig,
n VIRÁGOS TAPOLCA - festette, de egy kicsit a saját- képzőművészek által kapha- teg élményt és munkájuk so- majd július 30-tól augusztus
A Tapolcai Városszépítő ja is. Megköszönte, hogy azt tó elismerésnek nevezett. rán felhasználható tapaszta- 8-áig.
(sr)
Egyesület, a Városért Egyesület, az Épített és Természeti Értékek Védelméért
Heti SÜTI
Alapítvány és a Vállalkozók
Területi Ipartestülete, Tapol- A városlakó ember gyakran kényszerűségből, másodsorVaníliakrémes kosárkák
ca Város Önkormányzatá- ban kényelmi szempontokból viszi autómosóba a járnak támogatásával a 2018. művét. Technikájában kétféle lehetőség ígérkezik ilyenévben is meghirdeti a Virá- kor, a gépi (hengerkefés)és a kézi (kompresszoros) váltogos Tapolcáért mozgalmat zat között választhatunk. Tapolcán egész biztosan a keelőkertek, erkélyek virágo- vésbé kényelmes kézi megoldást érdemes választani, hisítására.A Tiszta udvar ren- szen a legismertebb megosztó oldal a gépi esetében szindes ház mozgalmat családi te önti magából a helyiek negatív tapasztalatait. Meg- Hozzávalók a tésztához: 30 dkg
házak részére. A díjazottak karcolt fényezésről, leszakadt alkatrészekről szólnak a finomliszt, 15 dkg vaj vagy margadíszoklevelet és virágvásár- rémtörténetek az egyik helyi benzinkút autómosóját mi- rin, 8 dkg porcukor, 10 dkg darált
dió, 1 evőkanál kakaó, 2 tojás, 1
lási utalványt kapnak, csalá- nősítve ezzel. Annyi kár keletkezett már ott, hogy az em- kávéskanál sütőpor.
di ház esetében a ház falán ber elgondolkozik, vajon még mindig vannak olyanok, A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, és a
elhelyezhető kerámia táblát akik az ominózus helyre viszik a féltett kocsijukat? (A jo- többi hozzávalóval gyorsan összeis! Az elbírálás helyszíni gosnak ítélt károkat egyébként megtéríti az igénylőknek gyúrjuk. Fóliába csomagoljuk, és
órára hidegre tesszük.
szemle alapján történik. A a szolgáltató, de tudjuk, hogy a bosszúságot, a problé- egy-két
Ezután betöltjük a formákba. A
jelöléseket, és/vagy jelent- mára ráfordított időt senki nem téríti meg) Egy károsult tésztát 60 részre osztjuk (először 2
kezéseket, névvel és címmel jó tanácsa azoknak a bátraknak, akik bíznak a techni- részre, ezeket 3 részre, majd minellátva 2018. július 22.-ig kában. „ Szinte mindent szereljünk le, ami csak kiáll, ne degyiket 10 részre). Kis gömböket
lehet a Főtéri Könyvesbolt- csak az antennát toljuk be és az ablaktörlő lapátot ve- formálunk, és azokat a formába belenyomkodjuk úgy, hogy a falát beban lévő gyűjtő urnában el- gyük le. Ott van még például az ablaktörlő kar is, mind lül takarja. A formát zsírozni nem
helyezni, illetve a Belvárosi potenciális veszélyforrás, hiszen azt is felgyűrheti, kisza- kell! (20 db formán van, így 3szorra tudtam kisütni.)
Irodaház portáján leadni
kíthatja a mosóhenger." Krém: 2 tojás sárgáját 2 kanál cu(Kossuth u. 2.), vagy e-mailKárok még a legnagyobb korral habosra keverjük, hozzáben a vszetapolca@gmail.com
óvatosság
mellett
is adunk 2 kanál lisztet, 4 dl tejet, vacímre elküldeni. Az eredbekövetkezhetnek a szóban níliát, majd a masszát sűrű péppé
ményhirdetésre az auguszfőzzük. 20 dkg vajat 16 dkg porcuforgó technikánál, de a hit, a korral
Továbbra is keressük a legfihabosra keverünk, és a kitusi ünnepi napok idején kenomabb süteményeket, hétről
bizalom és az optimizmus, hűlt krémmel összekeverjük.
rül sor. A díjazott résztvevők
hétre! Akinek van olyan rehogy velem nem, inkább Ezután a kosarakat megtöltjük,
ceptje, amelyet szívesen oszértesítést kapnak. Szépítsük
egy-egy
szem
kimagozott
meggyet
csak másokkal történik meg
tana
meg másokkal lapunk haegyütt városunkat!
mindez - látva a sorban teszünk rá, és olvasztott csokoládét
sábjain, azt kérjük küldje el ecsurgatunk a tetejére.
mailban elektronikus címünkállók megmagyarázhatatlan
Online újságunk
Dobosné Szabó Márta
re: tapolcai7nap@gmail.com
kitartását - töretlen.
(tl)
Székesfehérvár
www.tapolcaiujsag.hu
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