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Kiállítás, néptánccal
Bemutatkoztak a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
TÁRLAT - A Szín-Vonal 
Alapfokú Művészeti Isko-
la immár évek óta jó le-
hetőséget biztosít a tér-
ség diákjai számára ah-
hoz, hogy az esztétikai ér-
zékenységük, manuális 
képességük, tervező, al-
kotó és problémamegoldó 
készségük fejlődjön.

Több más mellett erről is be-
szélt a Tamási Áron Művelő-
dési Központban Baranyai 
Zoltánné. A művészeti isko-
la igazgatója, a gyerekek 
munkáiból készült képző-
művészeti kiállítás minapi 
megnyitóján szólt a meg-
jelent gyerekekhez és szü-
leikhez, hozzátartozóikhoz. 
Úgy fogalmazott, hogy a 
2005-ös indulás óta jelentős 
változás történt, hiszen ma 
már nemcsak képzőművé-
szeti oktatást folytatnak, ha-
nem néptáncot is.
- Értelmi és érzelmi intelli-
gencia, kreativitás, rugal-
masság, mérlegelési és dön-
tési képesség, komplett 
probléma megoldó tevé-
kenység és együttműködési 

készség. A művészet ezekre 
a készségeke készít fel, ame-
lyekre a jövőben, munkájuk, 
tevékenységük során szük-
ségük lehet. A művészet for-
málja leghatékonyabban az 
agyat, s a gyerekek munkáin 
is meglátszik, hiszen olyan 
tevékenységet folytathat-
nak, amelyet örömmel vé-

geznek. S mivel örömmel 
végzik, sokat is gyakorolják, 
és ennek köszönhetően a 
megszerzett ismeretek való-
di tudássá alakulnak át. Ha 
megnézzük, mit is fejleszt a 
művészeti nevelés, akkor a 
kiállított alkotások alapján 
mindenki láthatja, hogy 
alapvetően a verbális kife-

jezés mellett a vizuális ki-
fejezőkészséget, illetve a 
néptánc kapcsán a mozgás-
sal érzékelhető kifejező-
készséget is. A művészet te-
hát nemcsak az értelmi ké-
pességekre hat, hanem az ér-
zelmire is. (Folytatás a 3. 
oldalon „Fontos az élmény” 
címmel)                            (szj)

Két kiemelt arany minősítés Futva kerülték meg a Balatont

Kiemelt arany minősítést 
szerzett szóló ének kategóri-
ában a  IX. Országos Nyug-
díjas Ki-Mit-Tud legutóbbi 
országos döntőjében a tapol-
ca-diszeli  Csobánc Népdal-
kör és vezetőjük Kócs Ida is.
A Hontravel által szervezett 
megmérettetés május 31-e 
és június  2-a  között zajlott 
Harkányban. A Csobánc 
Népdalkör zalai és vasi nép-
dalcsokra elnyerte a zsűri 
tetszését, kiemelt arany mi-

nősítéssel jutalmazták. A he-
lyi népdalkör vezetője pedig 
meg is duplázta a sikert, hi-
szen szólóban érte el a ki-
emelkedő eredményt,  Kócs 
Ida Székely balladája is ki-
emelt arany minősítést ért a 
bírák pontszámai alapján.  
Az amatőr művészeti ver-
senyre idén is számos kate-
góriában várták a jelentke-
zőket, akik többfordulós, si-
keres szereplés után juthat-
tak az országos döntőbe.   (tl)

Idén tizenharmadik alka-
lommal rajtolt el múlt hó-
napban a Balatont meg-
kerülő egykörös verseny, 
egyben Közép-Európa 
leghosszabb futóverse-
nye, az NN Ultrabalaton, 
melyről természetesen a 
Tapolcai Trappolók sem 
hiányozhattak.

A versenyt egyéniben (221 
km), váltóban (220 km), fut-
va vagy bringával teljesít-
hették a résztvevők. Idén kö-
zel tizenhárom ezren startol-
tak el az ország leghosszabb 
tókerülő ultrafutó sportren-
dezvényén. Köztük volt a hu-
szonnégy tapolcai is, külön-
böző felállásban - huszonket-
ten kilenc, hat, öt és kétfős 
csapatokban, míg ketten 
egyéniben indultak a távot 
nonstop szintidőn, harminc-

két órán át teljesíteni. Az 
Enyinginé Tóth Andrea, Gu-
bián Judit, Hoffmann Hed-
vig, Király Korina, Kozma 
Imre, Meidlné Sásdi Kati, 
Réffi Tünde, Szita Gábor és 
Szűcs Hajnalka összeállítá-
sú csapat 22 óra 9 perc 57 
másodperc alatt kerülte meg 

a tavat. A Beréti Zsanett, 
Borbély István, Csanádiné 
Staller Adrienn, Hatt Zsu-
zsanna, Rohonczi Kata és 
Vörös-Fáy Viktória együttes 
22:50:44 alatt ért célba. 
(Folytatás a 2. oldalon „Ki-
tettek magukért a trappo-
lók” címmel)                   (me)

Júniusi
„gallyazás”

A gallyazás néha na-
gyon bosszantó tud 
lenni, ha valamelyik 
szolgáltató végzi, 
ugyanakkor érthető 
és logikus, hogy a le-
vegőben lévő vezeté-
keit igyekszik bizton-
ságban tudni. Ilyen-
kor a viharhoz hason-
ló pusztítás látszik 
azokon a fákon, ame-
lyek belenőttek, be-
lógtak a tiltott részbe. 
De ezt igazából el kell 
fogadni. Azt viszont 
már nehezebben ér-
tem, amit a napokban 
egy „telekomos fej-
lesztésnél” láttam. 
Öreg diófa lombján 
keresztül húzták át a 
kábelt. A már ott lévő 
két régebbi - az ágak-
tól amúgy biztonság-
ban lévő - vezeték fö-
lött mintegy másfél 
méterre, s az őket za-
varó, dióval teli, hatal-
mas ágat csak úgy le-
nyisszantották. S ott 
is hagyták az árok-
ban. Miért? És miért 
most?

          Szijártó János

A Csobánc Népdalkör, Kócs Ida balról a második 

A művészet nemcsak az értelmi képességekre hat, hanem az érzelmire is - hangsú-
lyozta Baranyai Zoltánné, a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola  igazgatója, a 
Tamási Áron Művelődési Központban                                                        Fotó: Szijártó J.

A célba érkezést követően a kilencfős tapolcai csapat
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A városi strand vendégei 
voltak a tanév legjobbjai

Országos tanulmányi  
versenyeken kiemelkedő 
eredményeket elért tapol-
cai középiskolás diákokat 
jutalmazott a város.  Nyi-
tás előtti strandolás, fris-
sen sült  lángos, üdítő, 
jégkrém is járt a tapolcai 
tanulóknak a napokban.

A fiatalokat a városi strand-
fürdő nemrégiben elkészült 
új, fedett terasza alatt kö-
szöntötte Dobó Zoltán pol-
gármester és Mezőssy Ta-
más, a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft. vezetője. 
A tavaly már megvalósult 
népszerű ötletet idén is foly-
tatta a város,  nyitás előtt egy 
nappal a helybeli strandra 
hívta az  országos versenye-

Kitettek magukért a trappolók

Az új fedett büféterasz alatt gratulált Dobó Zoltán polgármester a tapolcai kö-
zépiskolák legsikeresebb tanulóinak                                                                  Fotó: tl.

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Június 17. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Június 24. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Július 8. 14.00-16.00

Tapolcai Közszolgála-
tért kitüntetést vehetett 
át Kovács Tímea anya-
könyvvezető az idei vá-
rosnapi ünnepségen.
1992-ben érettségizett 
Nagykanizsán, 1993-
ban az Orosztony-Ke-
recseny községek kör-
jegyzőségén dolgozott.
1994-ben közigazgatási 
alapvizsgát tett, 1994. 
novemberében tette le 
az anyakönyvi szakvizs-
gát, 1997-ben végzett az 
Államigazgatási Főis-
kola levelező tagozatán.
1997. december 1-jén 
kezdte a tapolcai pol-
gármesteri hivatalban a 
munkát, mint jegyzői 
hatáskörű gyámügyi 
ügyintéző. 1997. de-
cember 5-én kapott 
anyakönyvvezetői meg-
bízást az akkori jegy-
zőtől, dr. Árkovics Er-
zsébettől. Akkor az 
anyakönyvvezetőt he-
lyettesítette, majd 2007-
től, elődje nyugdíjba vo-
nulásától főállású anya-
könyvvezető lett.
2012. február 1. és 2013. 
július 31. közötti idő-
szakban szociális ügyek 
tekintetében az Általá-
nos Igazgatási Irodave-
zetőt helyettesítette. 
2013. március 1-jétől 
kapott megbízást Gyu-
lakeszi és Raposka 
községek anyakönyvi 
feladatai ellátására.
Munkáját hivatásnak te-
kinti, nagy kedvvel, lel-
kesedéssel készül a 
szertartásokra, az ügy-
felekkel rendkívül segí-
tőkész, udvarias, empa-
tikus.  Fontosnak érzi, 
hogy a házasságkötés 
minden ifjú párnak ma-
radandó élmény legyen.
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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
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87/510-126, fax: 87/511-164

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00 
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Fax: 87/511-165

Valamennyi szervezeti egy-
ség tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: 
nincs ügyfélfogadás, szerda: 
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csütörtök: 13.00-16.00 óráig, 
péntek: 8.00-12.00 óráig
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Hivatalvezető-helyettes: 
Szabóné Szakács Judit 

Klebelsberg Intézmény-
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Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád

Tel: 06/87-795-203, e-mail: 
balatonfured@kk.gov.hu
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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

INFORMÁCIÓ

(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolcai Trappolók sem 
hiányozhattak az NN Ultra-
balaton   futóversenyről.
Dr. Dublecz Károly, dr. 
Komjáti Sándor, Gazda Ri-
ta, Grabant Péter és Kerek 
Melitta csapat 21:31 perc 
alatt teljesítette a távot.
A Csepregi Ákos és Gelen-
csér Zoltán Tibor páros 
27:57:05 idő alatt ért célba. 

ken remek teljesítményt 
nyújtó diákokat. A tanulók 
elért eredményeihez a tapol-
cai  polgármester gratulált a 
helyszínen. Dobó Zoltán la-
punk érdeklődésére elmond-
ta, a város minden kitűnő bi-
zonyítvánnyal rendelkező 
általános iskolás tanulójá-
nak egy ingyenes mozi-
vetítéssel kedveskednek, a 
középiskolásoknak a nyitás 
előtti  strandprogram a már 
hagyományos ajándék. Az 
esemény alkalmat adott arra 

is, hogy  Mezőssy Tamás be-
mutassa a fiataloknak a 
strand új,  fedett teraszát. 
Mint elmondta, a tavalyi 
szezon nyereségéből, közel 
1.7 millió forintból építették 
meg az árnyékot adó és az 
eső elől is megfelelő védel-
met biztosító fedett teraszt. 
Korábban napernyőkkel ol-
dotta meg a feladatot az 
üzemeltető , de azokat a szél 
hamar felkapta, nem igazán 
váltak be a gyakorlatban-
tudtuk meg.                        (tl)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Rekordbevétel a strandnyitás napján
A diákok jutalmazása utáni napon ki is nyitott a városi 
strand. Nagyon sokan használták ki a lehetőséget, az 
időközben berobbanó nyár okán. Dobó Zoltán polgár-
mester tájékoztatása szerint a létesítmény rekord-
bevétellel kezdte az idei szezont.

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első 
csütörtök, 14-15 óra között, 
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

mail:  fideszvpvk3@gmail.com
  fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 21.

Egyéniben indult Nagy Mik-
lós, aki sérülés miatt 154 km 
után feladni kényszerült a 
versenyt, illetve Földesi Jó-
zsef is, aki 30:43:9-es idejé-
vel az ötvennyolcadik he-
lyen zárt.
Nem ez volt a trappolók első 
versenye idén a tó körül. 
Márciusban, a négynapos 
Balaton-kerülő verseny-
szám, kétnapos FélBalaton 

Szupermaraton, valamint 
maraton és félmaraton egyé-
ni, páros és csapatos indulói 
között is ott voltak a 12. Spu-
ri Balaton Szupermaraton, 
ahol Nagy Miklós egyéni-
ben, korosztályában az első, 
míg Földesi József a végül a 
hatodik  helyen zárt, mel-
lettük a többi huszonkét 
tapolcai is kifejezetten szé-
pen teljesített.                 (me)

06/87/412-289

http://www.tapolca.hu


Fontos az élmény
Sokoldalú tevékenységet biztosíthattak tanulóik számára
(Folytatás az 1. oldalról)
Az elmúlt héten, csütörtö-
kön nyitották meg a Szín-
Vonal Alapfokú Művészeti 
Iskola tanév végi tárlatát a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban.
Baranyai Zoltánné, a mű-
vészeti iskola igazgatója, a 
gyerekek munkáiból készült 
képzőművészeti kiállítás 
megnyitóján  mondott be-
szédet. 
- Ha végignézünk a kiál-
lításon, azt tapasztalhatjuk, 
hogy boldog gyerekek élnek 
körülöttünk, nem látunk 
olyan alkotást, amely dep-
resszióról tanúskodna. Vi-
dámság tükröződik a grafi-
kákon és festményeken, de 
egy táncpróba után is a jó él-
mény érzékelhető a tanuló-
kon, akármennyire fáradtak 
- fogalmazott.
Az igazgató asszony hang-
súlyozta, hogy a Nemzeti 
Tehetség Program segítségé-
vel sokoldalú tevékenységet 
biztosítottak diákjaik szá-
mára. Többek között érde-
kes kirándulásokra nyílt le-

hetőség. A valóban szép al-
kotások sokaságát bemutató 
kiállítás megnyitása után 
immár a táncé volt a fősze-
rep.  
A Tamási színházteremében 
Szabó Csaba néptánc okta-

tó, a Tördemic Néptánce-
gyüttes (és még számos cso-
port) vezetője, irányítása, 
koordinálása mellett adtak 
számot tudásukról a gyere-
kek. Élményszámba menő 
produkcióik bizonyították 

azt a tudást, amely számos 
szép elismerést, díjat hozott 
számukra, s rajtuk keresztül 
a Szín-Vonal Alapfokú Mű-
vészeti Iskola küldetését, 
eredményes munkáját is iga-
zolja.                              (szj)
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A 2005-ös indulás óta jelentős változás történt a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti 
Iskola életében, hiszen ma már nemcsak képzőművészeti oktatást folytatnak, ha-
nem a néptánc is szerepel a palettán. Ebből is láthattak remek ízelítőt a megjelent 
érdkelődők                                                                                                                      Fotó: szj.

Siklósi bronzérmet nyert

Míg egy átlagos okostelefon-
felhasználó számára a virtu-
ális és kevert valóság, vagy a 
mesterséges intelligencia ma 
már számos alkalmazásban 
hozzáférhető és használható, 
a készenléti szervek ennél jó-
val régebbi technológiákkal 
dolgoznak a magyar polgá-
rok védelméért nap mint nap. 
Ezt a digitális szakadékot hi-
vatott áthidalni az Airbus 
Critical AppChallenge Hun-
gary fejlesztői verseny. A 
résztvevők olyan applikáció-
kat fejlesztettek a készenléti 
szervek speciális okostele-
fonjára, a Tactilon Dabatra, 
melyek a magyar rendőrség, 
mentők, tűzoltók és egyéb 
szervek munkáját segíthetik 
a jövőben. A díjazott fejlesz-
tések között van például a 
terepi felderítést és az eltűnt 
személyek keresését támoga-
tó applikáció is - tájékoztatta 
a sajtót Fáy András, az Air-
bus DS SLC Magyarországi 
Fióktelepének cégvezetője.
A versenyen a hazai és nem-
zetközi szakértőkből álló 

zsűri két kategóriában hirde-
tett győztest. A független fej-
lesztők közül az CriticalEye 
applikációt megálmodó csa-
pat, a cég beszállítói közül 
pedig MegtalálApp fejlesztői 
bizonyultak a legjobbnak. A 
CriticalEye képes a kárhe-
lyen lévő, az okos TETRA 
eszközre képek átvitelére al-
kalmas kamerák (például 
rendőrségi-, katasztrófavé-
delmi- és egészségügyi dró-
nok, endoszkópok, telepített 
és mobil kamerák) képeinek, 
videóinak fogadására és egy 
zártláncú, védett hálózaton 
történő továbbítására. Ezzel 
a terepen lévő készenléti 
szervek kollégái átfogó képet 
kaphatnak a „forró zónáról” 
az élőerő veszélyeztetése 
nélkül. A MegtalálApp az el-
tűnt vagy szökésben lévő 
személyek keresését segíti. 
Az alkalmazás által gyorsab-
bá,  hatékonyabbá válhat na-
gyobb kiterjedésű külső 
helyszínek átkutatása a ka-
tasztrófavédelem és a rendőr-
ség számára.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaSzijártó János

        újságíró

Bravúros teljesítményt 
nyújtott májusban Siklósi 
Gergely a párizsi Férfi Pár-
bajtőr Világkupán. Egyéni-
ben bronzérmet szerzett, 
mellyel a hazai ranglista 
második helyére ugrott.
Csapatban Rédlivel, Bánya-
ival és Bertával a hatodik he-
lyen zártak.
A közelmúltban rendezték 
meg rekordlétszámú, há-
romszázhetvenhárom ver-
senyző részvételével Párizs-
ban a férfi párbajtőr egyéni 
Világkupát, ahol a tapolcai – 
jelenleg a Budapesti Honvéd 
SE-nél tevékenykedő – Sik-
lósi Gergely lehengerlő tel-
jesítményt nyújtva szerezte 
meg a bronzérmet. Ezzel az 
eredménnyel a hazai felnőtt 
férfi párbajtőr ranglistán a 
második helyre ugrott, azaz 
a válogatási elvek alapján 
kiharcolta a biztos Európa – 
és világbajnoki részvételt. A 
huszonegy esztendős spor-
toló a világ legnagyobb és a 
világ egyik legerősebb ver-
senyén egy csuklósérülés-

ből, majd az azt követő 
januári műtétből felépülve 
hozta a remek teljesítményt. 
Edző és válogatott edző 
Dancsházy-Nagy Tamás.
Az egyéni megmérettetést 
követően, a negyvenegy in-

dulót számláló Férfi párbaj-
tőrcsapat Világkupán a Sik-
lósi Gergely, Rédli András, 
Bányai Zsombor és Berta 
Dániel összeállítású magyar 
együttes a hatodik helyen 
zárt.                                  (me)

Siklósi Gergely bronzérmével Párizsban      Fotó: MVSZ

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

KÖZLEMÉNY

Hétfőtől (06.17-től) a nyári 
menetrend szerint közle-
kednek a helyi járati bu-
szok Tapolcán.



Drónok „támadása”
AKTUÁLIS - Egyre több 
és több van belőlük,  de 
nem kifejezetten örül az 
ember a feje felett röp-
ködő, idegesítően „züm-
mögő”, gyakran  videót, 
fotókat is készíteni képes 
drónoknak. Lakásunk, ott-
honunk nyugalma is ve-
szélyben.

A különböző közösségi ol-
dalakon és jogi fórumokon 
egyre gyakrabban kerülnek 
szóba a drónozás árnyolda-
lai.  A Drónpilóták Országos 
Egyesületének becslései 
szerint,  elérheti a százezret 
is a drónhasználók száma 
Magyarországon. Közülük 
csak elenyésző számban le-
hetnek azok, akik törvénye-
sen teszik ezt, vagyis eseti 
légtérhasználati engedéllyel 
rendelkeznek.  
Sok tapolcai panaszkodott a 
napokban a város fölött éj-
szaka „gyakorlatozó” pilóta 
nélküli repülő szerkezetek-
re. Megszokhatatlan egyedi  
hangjuk leleplezi őket, szin-
te azonnal tudja mindenki, 
hogy drónokról van szó, a 
jobban éretesültek még azt is 
tudni vélik, hogy a szom-

szédben zajló NATO had-
gyakorlat része a drón je-
lenlét. Ez esetben egész biz-
tosan minden szükséges en-
gedéllyel rendelkezik az ak-
ció, legfeljebb imádkozha-
tunk, hogy legyen már vége. 
A legjellemzőbb viszont, 
hogy repülési engedélyek 
nélkül, a kertünk, a fejünk 
felett reptetik a szerkezete-
ket. A Polgári Törvény-
könyv részletesen szabá-
lyozza a személyiségi jog 
megsértésének lehetőségeit, 
valamint az ilyen jogsértés 
esetén támasztható polgári 
jogi igényt. Eszerint, a  ne-
vesített személyiségi jogai 
közül a magánélethez való 

jog megsértése akkor való-
sulhat meg, ha a sértett fél 
magánautonómiájába az 
érintett hozzájárulása nélkül 
avatkoznak be, így például 
az is, ha egy  drónnal köve-
tik, esetleg mozgását megfi-
gyelik. Abban az esetben, ha 
az érintett személy bele-
egyezése nélkül megfigye-
lik őt a magánlakásában, 
vagy magánlakása területére  
drónt reptetnek, úgy a jog-
sértés megvalósul. Jogos te-
hát azoknak a panasza, akik-
nek feje felett, magánszfé-
rájában felbukkan egy-egy 
repülő szerkezet, habár a 
gyermekjáték kategória 
azért enyhébb elbírálás alá 

esik. A legjellemzőbb jog-
sértés azonban a képmáshoz 
és hangfelvételhez való jog 
megsértéséhez kötődik. Ha 
az érintett hozzájárulása nél-
kül,  kép, illetve hangfelvé-
tel készül a sérelmet szen-
vedett félről, úgy a jogsértés 
megvalósul. Ez alól kivétel, 
ha a felvétel nyilvános  tö-
megeseményen, vagy  közé-
leti szereplésről készült. A 
két említett esetben a felvé-
tel készítéséhez, felhaszná-
lásához  nem szükséges az 
érintettek hozzájárulása. 
Minden egyéb esetben bíró-
sági jogorvoslattal élhet a 
sértett. Más kérdés, hogy a 
gyakorlatban mennyit ér, ha 

Sok kérdést vet fel napjainkban a drónok használata, működtetése   Illusztráció: szj.

Hirdetés

             2019. JÚNIUS 14.                                                                                                                           LAKÁS-OTTHON4 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hívja 
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

06/87/412-289

 Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. www.tapolcaiujsag.hu www.tapolcaimedia.hu ...  

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére az is megoldható! 
(500 Ft +Áfa/lemez)

Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS szalagról, 
mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!

Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD lemezen 
megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi Televízióban sugárzott 
magazimnűsorainkat 1900 Ft (+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 
900 Ft (+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!

PR interjúk,  referenciafilmek készítése, rendezvények, konferenciák 
programjának rögzítése, (akár több kamerával is)

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne őrizze VHS 
kazettákon, hiszen lassan már nem lesz eszköz, 
amely lejátszaná! Digitalizálással megmenthetők a 
régi filmek, hangfelvételek!

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

a törvény mellettünk van. 
Pedig a birtokvédelem is 
megillet mindenkit, ha a sa-
ját területén jogalap nélkül 
háborgatják. Ilyen esetben a 
sérelmet szenvedett személy 
a birtok megvédéshez szük-
séges mértékben önhata-
lommal is élhet, tehát erő-
szakot alkalmazhat. Csak-
hogy ebben az esetben az 
erőszak szükséges mértéké-
be nem fér bele, hogy va-
lamiféle (akár egy törvénye-
sen tartott fegyverrel)  lelő-
jenek egy tízezer forintos, 
vagy éppen  milliós értéket 
képviselő drónt. Ez a tett  
szándékos  rongálásnak mi-
nősülne, ennél jóval maga-
sabb  kárösszeg  esetén pe-
dig már bűncselekmény is 
lenne. Amennyiben az esz-
közt sikerül épségben földre 
kényszeríteni (nem éppen 
életszerű ez a megoldás), 
más a helyzet. Azt azonban 
ekkor sem tarthatja meg a 
sértett, hanem a drónt, mint 
bizonyítékot,  át kell adnia a 
rendőrségnek.                (tl)

http://www.tapolcaiujsag.hu
http://www.tapolcaimedia.hu
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Hosszú hétvége kétkeréken

Hegyesd és Diszel között a lelkes kerékpáros csapat 
(jobbra),  balra a A Káli-medencében                 Fotó: sr.

Nem panaszkodhattak a hétvé-
gén azok, akik aktívan, sporto-
lással szerették volna tölteni 
szabadidejüket, ugyanis az idő-
járás kedvező volt, és több, kör-
nyékbeli, városunkat érintő 
program is lehetőséget adott az 
ilyenfajta kikapcsolódásra.
Pénteken a Tegyünk a Földün-
kért rendezvénysorozat kerete-
in belül egy 19 km-es terep ke-
rékpáros kirándulásra invitálta 
a biciklizni vágyókat a Cser-
mák József Rendezvénycsar-
nok. A túra a Köztársaság térről 
indult, majd földúton folytató-
dott Zalahaláp felé, onnan to-
vább Hegyesd irányába, majd a 
diszeli falukemencénél a szo-
kásos, bőséges frissítők, finom 
harapnivalók, szendvicsek vár-
ták a kerékpározókat, majd azt 
követően a visszaút Tapolcára. 
Az útvonal ugyan nem volt 
hosszú, ám az elmúlt időszak 
időjárási viszontagságai nyo-
mot hagytak rajta, az erdős ré-
szeken sár, máshol mélyebb ho-
mok nehezítette a haladást, de a 
jórészt tapasztalt, és rendszere-
sen kerékpározókból álló csa-
pat megbirkózott az akadályok-
kal, és jó élményekkel tért haza. 
Szombaton a már szintén ha-
gyományosnak mondható X. 
Káli-medence kerékpártúrán 
volt lehetőség részt venni azok-

nak, akik hosszabb távon mé-
rették meg magukat.
Míg a pénteki program a kör-
nyezet megóvására, a szombati 
az értelmi fogyatékossággal 
élők minél szélesebb körű el-
fogadására hívta fel a figyel-
met. A túrát a Theodora Alapít-
vány rendezte, összefogva a 
Magyar Speciális Olimpia Szö-
vetséggel, a Révfülöpi Általá-
nos Iskolával, vállalat dolgozó-
ival, valamint helyi lakosokkal. 
A kirándulás a kékkúti palac-
kozó üzemtől indult Kővágó-
örs, Köveskál irányában Mo-
noszlóig, onnan vissza Szent-
békkállán, Mindszentkállán át 
a gyulakeszi pihenőig, majd 
Tapolca érintésével vissza Kis-
apáti, Nemesgulács, Káptalan-
tóti felé, egészen Kékkút Pol-
gármesteri Hivataláig, ahol me-
leg ebéddel fogadták a kerék-
pározókat és köszönték meg a 
részvételt. A késő délutánba 
nyúló túra útvonala közel 50 
km volt, a résztvevők dacoltak 
széllel, valamint a Káli-meden-
ce emelkedőivel, de mégis azt 
érezték, a biciklizés, a mozgás 
mindenkié, függetlenül attól, 
hogy valaki egészséges, sérült, 
fiatal vagy idősebb, a sport 
képes arra, hogy összehozzon 
és összefogjon embereket, cso-
portokat.                             (sr)

06/87/412-289
Jelen vagyunk 

TAPOLCA
minden othonában!
Keretes hirdetés, lakossá-
gi apróhirdetés, üzleti ap-
ró! Családi- és gyászhir-
detések 2 méretben, szí-
nesben is! Hívjon minket!

Hirdetés
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A cserediák programról
Idén nyáron 14 országból több 
mint száz cserediák érkezik 
Magyarországra a 2019/2020-
as tanévre az AFS Nemzetközi 
Csereprogram Alapítvány szer-
vezésében. Számukra, elsősor-
ban thaiföldi és török középis-
kolások számára, toboroz ön-
kéntes családokat a megyéből 
is a világ legnagyobb és legré-
gebbi nemzetközi diákcsere-
szervezete, az American Field 
Service (AFS), amely július kö-
zepéig várja azon családok je-
lentkezését, akik szívesen be-
fogadnának egy cserediákot a 
következő tanévre.
Erről Szíjj Miklós, a hazánkban 
is működő szervezet munkatár-
sa tájékoztatta lapunkat. Mint 
mondta, a megyében tanuló 
külföldi diákok és az innen ki-
utazó középiskolás „nagyköve-
tek” évről évre régiónk jó hírét 
öregbítik szerte a világban. Eb-
ben a tanévben hat megyei diák 
tanul külföldön, Kolumbiában, 
Dániában, Franciaországban, 
Németországban, az Egyesült 
Királyságban és az Amerikai 
Egyesült Államokban. Veszp-
rémben pedig jelenleg egy ar-
gentin középiskolás diák is-
merkedik a magyarországi 
élettel és kultúrával. 
- Szeretnénk ha itt is egyre több 
család fogadna be külföldről ér-
kező diákot, hiszen ennek szá-
mos előnye van, a legfontosabb 
mégis az, hogy a család szinte 
észrevétlenül tanulhat meg, il-
letve gyakorolhat egy idegen 

nyelvet. A fogadószülők általá-
nos tapasztalata az is, hogy a 
gyermekeik sokkal elfogadób-
bak lettek a más anyanyelvű 
emberekkel szemben, és mivel 
egyáltalán nem jelent gondot 
számukra a külföldiekkel tör-
ténő kapcsolatteremtés, az ön-
bizalmuk is megerősödött. Azt 
pedig aligha kell magyarázni, 
mekkora előnnyel indul az élet-
ben az a gyerek, aki otthonosan 
mozog nemzetközi környezet-
ben - tette hozzá Szíjj Miklós.
Azok a családok, akik külföldi 
diákot fogadnának, az AFS bu-
dapesti irodájához, vagy me-
gyei önkénteseihez fordulhat-
nak felvilágosításért, illetve a 
www.afs.hu oldalon szerezhet-
nek információkat.
A Nemzetközi Vöröskereszt 
után a világ második legna-

gyobb önkéntes szervezeteként 
számon tartott AFS 1990 óta 
működik Magyarországon, vi-
lágszerte azonban 2015-ben 
ünnepelte alapításának 100. év-
fordulóját. A világszervezet 80 
országban mintegy 40 ezer - ha-
zánkban négyszáz - önkéntes 
munkáját koordinálja, s eddig 
több mint kétezer magyar diák 
csereévét, és nagyjából ugyan-
ennyi külföldi diák magyaror-
szági tartózkodását szervezte 
meg. Az AFS révén több mint 
80 ország 13 ezer diákja vesz 
részt minden évben 3-11 hó-
napos külföldi tanulmányúton, 
s eddig világszerte több mint 
400 ezer középiskolás és fiatal 
felnőtt tanulhatott külföldön, 
ahol önkéntes befogadó csalá-
doknál éltek és helyi iskolák-
ban tanultak.

Hosszan tartó súlyos betegség-
ben hunyt el június 1-én, csa-
ládja körében Németországban 
dr. Zord Ágnes orvos, Tapolca 
kitüntetettje.
A magyar származású, de 
Olaszországban élő hölgy 
1999. tavaszán kereste meg a 
tapolcai városvezetést egy eset-
leges testvérvárosi kapcsolat 
létrehozásának gondolatával, 
konkrétan Este városát illetően. 
Ennek folytatásaként utazott ki 
1999 októberében egy tapolcai 
küldöttség Ács János polgár-
mester vezetésével az estei Eu-
rópa Napokra, hogy megis-
merjék a várost. Az első talál-
kozás után Este és Tapolca kép-
viselő-testületei tárgyaltak, s 
döntöttek a két település kö-
zötti testvérvárosi kapcsolat lé-
tesítéséről. Az együttműködési 
megállapodást 2001. február 
10-én Tapolcán, majd 2001. 
szeptember 29-én Estében írták 
alá. Dr. Zord Ágnes, a kapcso-
lat kezdeményezőjeként 2002. 
márciusában kapott Tapolca 
Városért kitüntetést. Itteni kö-
tődése erős volt, szerette a Ba-
laton-felvidéket, Tapolcát és 
környékét. A Hajagos-hegyen 
vásárolt birtok, a mai napig a 

Az AFS révén több mint 80 ország 13 ezer diákja vesz részt 
minden évben 3-11 hónapos külföldi tanulmányúton, s ed-
dig világszerte több mint 400 ezer középiskolás és fiatal fel-
nőtt tanulhatott külföldön                                 Illusztráció: AFS

Elhunyt dr. Zord Ágnes 

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Június 13 - 19. 

csütörtök – szerda

13 – 19. csütörtök – szerda 
16:30 1200,-Ft

VIZIPÓK – CSODAPÓK – 
A film                                                                             

Színes, magyar animációs 
kalandfilm

Hossz: 79 perc
...

13 – 19. csütörtök - szerda 
18:00 2D 1200,-Ft

X-MEN: Sötét Főnix  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció/kaland/sci-fi
Hossz: 114 perc

...
13 – 19. csütörtök – szerda 

20:00 1200,-Ft
Rocketman  

Színes, szinkronizált angol-
amerikai zenés film

Hossz: 121 perc

család tulajdonában van. Bár 
nagyon régen találkoztam vele, 
közvetlen, jó humorú ember-
ként él emlékeimben. Külföl-
dön élt, s alapított családot, de 
fontos volt számára magyar-
sága, így igazából soha nem 
szakadt el hazájától. Férje, s 
Németországban élő gyermeke 
gyászolja. Információink sze-
rint Budapesten temetik el.

                         Szijártó János

Fegyver, engedély nélkül
Egy 64 éves férfi  nem ejtett 
el vadat, mégis orvvadászat 
miatt vonták felelősségre a 
bíróságon. Felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélték.

A lesenceistvándi vádlott még 
1995-ben vásárolt négyezer fo-
rintért Tapolcán egy JW-20 tí-
pusú, 22 Long Rifle kaliberű, 
öntöltő rendszerű kispuskát 80 
lőszerrel és hangtompítóval. A 
férfi az elmúlt években 59 lő-
szert seregélyek és szajkók ri-
asztására használt. 
Az illető tavaly augusztus 2-án 
a délelőtti órákban jogosulat-
lanul tartózkodott a Lesence 
Vadásztársasághoz tartozó 26-
os egyéni vadászati körzetben. 
Nála volt a vadak elejtésére al-
kalmas, hangtompítóval felsze-
relt kispuskája. Vadat ugyan 
nem ejtett ezen a délelőtt, ám az 
egyik vadfigyelő kamera 
megörökítette a „kirándulását”, 
ezért feljelentést tettek ellene. 
Négy nappal később nyomozók 
szállták meg a lesencefalui 
présházát. A házkutatás során 

egy műanyag hordóból szétsze-
dett állapotban előkerült a fegy-
vere, a hangtompító, a fegyver 
tárából és a csövéből egy-egy 
töltény. Egy henger alakú té-
gely még 19 töltényt rejtett. A 
férfinek nem volt fegyvertartá-
si engedélye, kispuskája lő-
fegyvernek minősül. (Noha 
nem kapták el orvvadászaton, a 
törvény mégis bünteti azokat, 
akik ilyen felszereléssel járják 
az erdőt - képesek bármikor va-
dat ejteni.)
Az ítéletben megállapították, 
hogy a vádlott illegálisan tartott 
lőfegyvere  alkalmas volt szőr-
més és szárnyas dúvad elejté-
sére. A férfi a házkutatáskor be-
ismerő vallomást tett. 
A Tapolcai Járásbíróság bűnös-
nek találta lőfegyverrel, lőszer-
rel visszaélés és orvvadászat 
bűntettében. Ezért  jogerősen 
két év börtönre ítélték, aminek 
a végrehajtását négy év próba-
időre felfüggesztették. A bíró-
ság elrendelte a kispuska, a 
hangtompító, valamint a lősze-
rek elkobzását.                   (ma)

Heti haiku:

A tó levetett
ködköntösét feladja

a zöld erdőre.

Herczeg-Vecsei Katalin

Dr. Zord Ágnes 1999-ben 
Olaszországban, Este város-
ban                  Archív fotó: szj.

KÖZÉRDEKŰ - Tapolca Város Önkormányzatának alapvető feladata az 
egészségügyi ellátás biztosítása a városi, és a térségi lakosság számára. A 
fejlesztéssel érintett gyermekorvosi, védőnői és iskolaorvosi szolgálta-
tás a város lakosságának és számos, a környéket látogató utazónak az 
igényeit kell majd kielégítenie. Az érintett lakosság száma járási szinten 
megközelíti az 34 423 főt. Figyelembe véve az ellátottak létszámát és a 
felmerülő hiányosságokat megállapítható, hogy a biztonságos, minden 
igényt kielégítő ellátásra csak egy korszerűen felújított és felszerelt léte-
sítményben nyílik mód. Az ellátást biztosító épületek jelenlegi állapo-
tukban elavultnak tekinthetők, az akadálymentes használatra vonatkozó  
előírásokat nem elégítik ki, akadálymentesítésük nem, vagy csak rész-
ben oldhatók meg. A beruházást továbbá indokolja a fenntartásra fordí-
tott költségek racionalizálása, csökkentése.
Előzmény: A lehetséges helyszínek közül a Tapolcai Kórház területén lé-
vő volt ápolási osztály épületére esett a választás. Az épület elhelyez-
kedése ideális, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető, parkolá-
si lehetőség biztosított. A fejlesztés célja az egészségügyi struktúraát-
alakítás keretében a használaton kívüli épület felújításával új egészség-
ügyi intézmény létrehozása, ahol egészségügyi alapellátáshoz tartozó 
gyermek háziorvosi, illetve iskolaorvosi rendelés és védőnői tanácsadói 
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása történik majd.
Tapolca Város Önkormányzata fejlesztés megvalósításához pályázatot 
nyújtott be  „Gyermekorvosi és Védőnői Szolgáltatói Központ 
kialakítása Tapolca városában” megnevezéssel (azonosítószám: TOP-
4.1.1-15-VE1-2016-00016). A projekt teljes költsége: 88.575.953 Ft 
volt, ebből az igényelt támogatási összeg: 60.000.000 Ft, az önerő: 
28.575.953 Ft volt. A támogatási kérelem 2016.05.04-én érkezett be a 
Magyar Államkincstárhoz. A támogatás elutasításáról szóló értesítés 
2018.06.20-án érkezett meg.
Tervezés: Az elutasítást követően új helyszín került kiválasztásra. A ki-
választásnál elsődleges cél volt, hogy az épület szerkezeti és 
funkcionális átalakítása, korszerűsítése a rendelkezésre álló felújítási 
költség keretet ne lépje túl.  Így esett a választás a Berzsenyi u. 7. számú, 
2483/3 hrsz-ú ingatlanon lévő társasház földszintjére, ahol jelenlegi is 
gyermekorvosi rendelő működik. A gyermekorvosi rendelő, a szomszéd-
ságában lévő használaton kívüli rendelő, valamint ebben a tömbben lévő, 
az önkormányzat által bérbeadott, raktározásra használt helyiségek 
igénybevételével kerül kialakításra az új egészségügyi létesítmény. 
A tervezett létesítményben 2 gyermekorvosi rendelő váróval, betegek 
részére készülő vizesblokk, egy elkülönített rész a fertőző betegek ré-
szére, 1 védőnői tanácsadó és a rendelőkhöz kapcsolódó személyzeti 
szociális blokk kap helyet. 
A tervezett létesítmény alapterülete megközelítőleg eléri 300 m2-t.
Az átalakítás és felújítás tervdokumentációjának elkészítésére a TÉR-
METSZET építész és mérnökiroda Kft. kapott megbízást. A tervezés a 
gyermekorvosok többszöri bevonásával, szakmai tanácsaik figyelembe-
vételével, a hatályos jogszabályok betartásával készül.
Megvalósítás: A bérlemény visszaadását követően lehet elindítani a ki-
viteli munkákat. A piaci árak emelkedésére tekintettel a kivitelezés költ-
sége valószínűleg már eléri a közbeszerzési értékhatárt. Minden körül-
mény figyelembevéve a kivitelezés 2020-ban indulhat.

            Dobó Zoltán polgármester

Tapolca gyermekorvosi ellátásához 
kapcsolódó létesítmény fejlesztés



Elszántan készülnek
Rédli - Siklósi: Most már minden az Eb és a vb körül forog
Minden az Eb és a vb kö-
rül forog – fogalmazott 
Rédli András, aki Siklósi 
Gergellyel és a párbajtőr 
válogatott többi tagjával 
elszántan készül a nyári 
megmérettetésekre.

Jövő héten Düsseldorfban 
rendezik meg a vívó Európa- 
bajnokságot, majd egy hó-
napra rá, Budapesten a FIE 
vívó világbajnokságot, ahol 
a két Tapolcáról indult pár-
bajtőröző, Rédli András és 
Siklósi Gergely is pástra lép, 
csapatban Koch Máté és 
Berta Dániel, egyéniben pe-
dig előbbi versenyen And-
rásfi Tibor, utóbbin pedig 
Nagy Dávid egészíti még ki 
a válogatottat. - Elérkeztünk 
a finish-be. Lezártunk egy 
két hetes tatai edzőtábort, 
szerintem sikerrel, a felké-
szülés pedig olyan meder-
ben zajlik, ahogyan szeret-
nénk. Egy hetet még Buda-
pesten töltünk, aztán pedig 
várjuk, hogy megmutathas-
suk mit tudtunk. Reméljük, 
hogy a vb-re minél több ta-
polcai eljön majd szurkolni 
nekünk- árulta el Rédli. - Az 

előttünk álló versenyek kap-
csán célunk, hogy mindenki 
a lehető legjobban vívjon, és 
a legtöbbet hozza ki magá-
ból, egyéniben és csapatban 
egyaránt, de utóbbiban min-
denképpen - fogalmazott 
Siklósi. Megtudtuk, először 
szeretnének egy eredmé-
nyes Eb-t zárni. A siker ott 
kezdődik, hogy bejutnak a 

legjobb nyolcba, ha az meg-
van, esetleg néhány bravú-
ros meccset vívnak és érem-
mel térnek haza. Terveik 
közt ez szerepel, illetve egy 
hasonlóan sikeresen megál-
modott vb. Ha a versenyeket 
lejátszották, meglátják mit 
kell még tenni, teljesíteni a 
jövő évi tokiói olimpiához. 
Ehhez ez a két nyári kvali-

fikációs verseny elengedhe-
tetlenül fontos. Ez az idő-
szak a kemény munkáról, az 
elszántságról szól, pihenés 
majd csak a vb után jöhet 
szóba.
Mindketten a Budapesti 
Honvéd SE tagjai. András 
edzője Udvarhelyi Gábor, 
míg Gergőé Dancsházy – 
Nagy Tamás.                  (me)

Véget ért a 
bajnokság

Bronzéremmel zárta a 
bajnokságot a TVSE női 
együttese. Múlt hónap-
ban, az ünnepélyes díjki-
osztón az öröm, a nosz-
talgia és a búcsú érzése 
keveredett.

A Veszprém megyei Női baj-
nokság felsőházában a har-
madik helyen zárta a baj-
nokságot a tapolcai csapat. 
Az éremátadót megelőzően, 
a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban egy barát-
ságos edzőmérkőzéssel, 
28:24-es győzelemmel zár-
ták a sikeres szezont, ahol az 
ellenfél az Ősi Andreotti SE 
volt. A díjazást nosztalgikus 
pillanatok előzték meg. Bú-
csúzott a csapattól, de nem a 
kézilabdától Mikola Lídia és 
Rákos Róza Lujza. Antal 
Lászlóné edző egy szál vi-
rággal búcsúzott tőlük a csa-
pat nevében, majd megkö-
szönte Mikola Bernadett, 
Együtt a Kézilabdáért Ala-
pítványban végzett munká-

ját is. Gratulált a csapat, kö-
zépiskolai tanulmányaik be-
fejezéséhez Dolfinger Réká-
nak, Ruzsa Melisszának, to-
vábbá távollétében Németh 
Katának. A megjelent edző-
ket, Antal Lászlónét, Johné 
Sallai Ibolyát és Schneider 
Zsoltot is külön köszön-
tötték. A megható pillanato-
kat nosztalgikus video ösz-
szeállításokkal tették emlé-
kezetesebbé. Dobó Zoltán 
polgármester is szólt a csa-
pathoz és az edzőkhöz, majd 
gratulált a remek teljesít-
ményhez. A bronzérmet a ta-
polcai lányok Öcsi Tamás-

Újabb táncos érmek
A Basic Táncstúdió ismét 
gyarapította érmeinek 
számát. Lentiben méret-
ték meg magukat nemrég.

A táncstúdió színeiben, a 
VII. Lenti Táncversenyen 
arany minősítést kapott Kiss 
Virág szólókoreográfiája a 
Just a world, valamint Hoff-
man Sárával közös duójuk, a 
Nothing, továbbá a Pain-
tings Baráth Blanka, Kra-
vácz Barbara, Németh Kata 
és Tóth Szofi szereplésével. 
Ezüstminősítést kapott a 
Birds junior formáció, vala-

mint a Hattyúk gyermek for-
máció. Bronzminősítés ka-
pott Aranyodi Lara, Fazekas 
Dorka, Lovász Fruzsina elő-
adásában a Sellők. Harma-
dik helyezést ért el Németh 
Boglárka, Pálffy Maja és 
Steiner Anna műsorszáma, a 
Run, illetve a The Office, 
Ács Dorka, Csipszer Luca, 
Mohos Dorka és Szi-Andor 
Dóra szereplésével. Osváth 
Panna, Muzsi Janka és 
Szabó Eszter előadásában a 
Holiday a hatodik helyezést 
érte el. Felkészítő Fehér Bar-
bara és Folmeg Barbara. (m)

tól, a Veszprém Megyei Ké-
zilabda Szövetség irodave-
zetőjétől, a Magyar Kézi-
labda Szövetség Amatőr Ké-
zilabda Tanácsának tagjától 
vehették át. Az estét jó han-
gulatú fogadás zárta. A csa-
pat tagjai: Antal Anett, Bar-
cza Boglárka, Csillag Tün-
dér, Dombóvári Katalin, 
Dolfinger Réka, Földi Haj-
nalka, Janzsó Diána, Kond-
rák Sára, Mikola Lídia, Né-
meth Diána, Németh Kata, 
Péringer Martina, Pupos 
Lili, Rákos Róza Lujza, 
Ruzsa Melissza és Tölgyes 
Réka.                                (me)

A bajnokság utolsó, huszon-
hatodik fordulójában két he-
te, a Megyei III. osztály Déli 
csoportjában mérkőzött meg 
mindkét tapolcai együttes. A 
Diszeli SE 10:1-re kapott ki 
a Monostorapáti SE együtte-
sétől. Gólszerző Jokesz Ist-
ván. 
A TÖFC hazai pályán Zsi-
borács László, Nagy László 
(4) és Szabó Zoltán góljaival 
6:2-re győzte le a Kápta-
lantóti LKE-t. Edző Boczkó 
Gyula. Az öregfiúk a baj-
nokságot a tabella első he-
lyén zárták. Erről bővebben 
egy későbbi lapszámunkban 
olvashatnak.                    (me)

Kézilabdás bronzérem
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Siklósi Gergő (balra) és Rédli András a Tapolcai Városi Televízió vendégei voltak a 
napokban                                                                                                            Fotó: Májer Edit

Barcza Boglárka veszi át a bronzérmet Öcsi Tamástól

Arany minősítéssel jutalmazta a zsűri a Paintings ko-
reográfiát                                          Fotó: Helyszíni felvétel

Hazai pályán játszották 
utolsó meccsüket az öreg-
fiúk              Fotó: Májer Edit

Fotó: Májer Edit



Tizenötödik alkalom
Színvonalas pünkösdi vonós hangverseny a templomban 
Megtelt vasárnap a temp-
lom a Tapolcai Járdányi 
Pál Zenei Alapfokú Művé-
szeti Iskola vonószeneka-
rának hagyományos pün-
kösdi hangversenyén.

A Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Plébánia-
templom adott otthont ismét 
a vonósok koncertjének. Őri 
Jenő, a zeneiskola igazgató-
helyettese köszöntötte a 
szép számú érdeklődőt. 
Beszédében kitért arra, hogy 
idén tizenötödik alkalom-
mal hirdették meg a kon-
certet. Ez az esemény mindig 
kiemelten fontos a zenekar-
nak, hiszen az elmúlt egy év 
felkészülésének, próbáinak 
eredményét hallgathatja 
meg a nagyérdemű. A Ro-
mán Iván vezette zenekar - 
melyben a zeneiskola diák-
jai, tanári és volt növendékei 
is játszanak - idén is válto-
zatos, szívet melengető dal-
lamokkal örvendeztette meg 
a közönséget. Blahunka Ad-
rienn J. S. Bach Adagio mű-
vével kezdte meg a hang-

versenyt, majd felhangzott a 
legkisebbek, azaz a Tücsök 
Hegedűkórus előadásában, 
Takácsné Németh Magdolna 
zongora kíséretével, James 
A. Bland Arany Papucsok 
műve. A. Corelli Templomi 
szonátáját Balikó Laura és 
Fehér Zita szólaltatta meg, 
csembalón Takácsné N. 
Magdolna működött közre . 
J. S. Bach Pünkösdi kantá-
táját, az Ó, örvendj hív lélek 

áriát Májer Edit énekelte, 
Kovács Adrienne csellón, 
Takácsné N. Magdolna 
csembalón kísérte. G. Gol-
termann Románc című mű-
vét a Blahunka Flóra, Deli 
Eszter, Kovács Adrienne és 
Varga Eszter cselló kvartett 
szólaltatta meg. 
A vonószenekar előadásá-
ban elhangzott G. F. Händel 
zenekari szvit a Rodrigo cí-
mű operából, P. I. Csaj-

kovszkij 13 kis darab, va-
lamint A. Vivaldi G-dúr 
szimfóniája, Takácsné N. 
Magdolna csembalókísére-
tével. A magával ragadó 
hangversenyt pünkösdi da-
lok zárták, a Tücsök Hege-
dűkórus előadásában. 
Miután elhalkult a hosszan 
zúgó taps, Szakács Péter 
plébános is megköszönte a 
koncertet, s búcsúzott el a 
résztvevőktől.                 (m) 

Ismét dobogóra szólítot-
ták Cseh Angélát. Ezúttal 
a Szlovák Nyílt Judo Mas-
ters Bajnokságon reme-
kelt.

Külföldön, a nemzetközi 
mezőnyben is helytállt a 
TVSE - Simon Judo 
ÖSZDSE edzője. A közel-
múltban, Vágbesztercén 
rendezték meg a Slovakia 
International Tournament 
Open Master megmérette-
tést, melyen Ausztria, Cseh-
ország, Horvátország, Len-
gyelország, Magyarország, 
Szerbia és Szlovákia több 
mint száz versenyzője in-
dult. A Magyar Judomeste-
rek Clubja Flóri Miklós edző 
vezetésével, hat fővel képvi-
seltette magát, közöttük volt 
Angéla is, aki F3 – 63 kg-
ban indult a nők versenyé-
ben. Négy küzdelme során ő 
bizonyult a legjobbnak, és 
mindenkit maga mögé szo-
rítva lépett a dobogó tete-
jére. Felkészítője Simon Mi-
hály.                                 (me) 

Országos döntőben fociztak

-mailban elektronikus címünkre!
 tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs 
különösebb feltétel, csak annyi, 
hogy Tapolca szépsége köszönjön 
vissza róla. Egy címről csak egy 
képet küldjenek, rövid címmel, a 
szerző nevével ellátva. A legjobba-
kat hétről hétre közöljük. 

· A városi gyermeknapot június 15-ére halasztották időjárási okok 
miatt. A strandra tervezett programok változatlanok, a belépés in-
gyenes, ám a 900 fős létszámlimitet nem léphetik túl a szervezők.
· 2019. június 22-én 18 órai kezdettel a Tapolcai Musical Színpad 
gálaműsort ad Zenélő filmkockák címmel a Tamási Áron Mű-
velődési Központban. Jegyek az előadás helyszínén válthatók.
· 2019. június 22-én 14 órától Gasztro- és Családi Délutánt 
tartanak a tapolca-diszeli Kultúrház udvarán. A gyerekeknek 
kézműves foglalkozásokkal és légvárral készülnek.
· A TIAC VSE Labdarúgó edzőtábort szerveznek 7-14 éves 
gyerekek részére. Két turnust hirdetnek meg: 2019.06.17-21 és 
06.24-28 között. Jelentkezni a Facebook/tiacvse oldalon vagy a 
70/3762020 telefonszámon lehet.
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Szép koncerttel örvendeztette meg idén is a zeneiskola vonószenekara a közönsé-
get pünkösdkor                                                                                                  Fotó: Májer Edit

A dobogó 
tetejére állt

Rocketman – Nagyjából 
háromnegyed éve mutatták 
be a Freddie Mercury éle-
téről szóló Bohém Rapszó-
dia című mozit. Jó hírrel 
szolgálhatok a zenés filmek 
rajongóinak, hiszen egy 
évet sem kellett várniuk a 
következő, egy zenész éle-
tét bemutató filmig. A mo-
zikba maga Elton John ér-
kezik, ugyanis az ő életéről 
szól a Rocketman című 
film. Túlzás nélkül állítha-
tó, hogy Elton a popkultúra 
egyik legikonikusabb figu-
rája. A filmben a zenészt 
Taron Egerton alakítja, aki 
színészi munkája mellett az 
énekhangját is megcsillog-
tatja. A filmet, hasonlóan a 
Bohém rapszódiához, ze-
neszámok szövik át, ezen 
keresztül bemutatva Elton 
életét. A filmet a tapolcai 
moziban június 19-éig te-
kinthetik meg.            (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Szépen szerepeltek a Széchenyi labdarúgói az orszá-
gos döntőben is                                  Fotó: Helyszíni felvételTóth István

Tapolca szépsége

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el e-   

Az én városom...

A tapolcai Széchenyi Ist-
ván Baptista Középiskola 
fiú labdarúgó csapata is 
bejutott a Szakszerveze-
tek Országos Diák- Sport-
szövetsége Egyesület ál-
tal szervezett kispályás 
labdarúgó bajnokság or-
szágos döntőjébe.   

A múlt hónapban Budapes-
ten megrendezett XIII. Or-
szágos Szakképző Bajnok-
ság Kispályás Labdarúgó 
Döntőjén kilenc csapat küz-
dött, három csoportba oszt-
va. Hetsey Pál testnevelőtől, 
a fiúk felkészítőjétől meg-

tudtuk, a tapolcai együttes a 
Pécsi Pollack csapatát 3:1-re 
legyőzve, a Balmazújváros-
sal 1:1-es döntetlent játszva, 
végül rosszabb gólaránnyal 
nem jutott be a hármas dön-
tőbe. Mindkét mérkőzésen 
remek iramban, magas szín-
vonalon játszottak a fiúk, 
igazán kitettek magukért. A 
csapat tagjai Bicsérdi Sán-
dor, Fülöp Dominik, Geisz-
ler Tamás, Gulyás Szabolcs, 
Honti Dávid, Kirnbauer Ta-
más, Ladányi Bendegúz, Pet-
ró Lajos, Pongrácz Szabolcs, 
Vágusz Patrik és Zsámbéki 
Zoltán voltak.                  (me)

RENDEZVÉNYEK Tapolca

Angéla, mellette (balra) 
Simon Mihály felkészítő 
edző és Flóri Miklós, a 
Magyar Judomesterek 
Clubjának vezetője
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