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Megszólalt a csengő
Száztíz elsős kezdi meg tanulmányait a három intézményben
TANÉVNYITÓ -Szeptember másodikán megkezdődött a 2019/2020-as
tanév. Ekkor tartották a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tanévnyitó
ünnepségeit is.

Immár hagyományosan reggel háromnegyed nyolckor a
Kazinczy Ferenc Tagintézményben, negyedórával később a Batsányi János Tagintézményben,
háromnegyed kilenckor pedig a Bárdos Lajos Székhelyintézményben sorakoztak fel
iskolájuk udvarán a diákok,
pedagógusok. A gyerekeket,

A Bárdosban 48,
a Batsányiban 32,
a Kazinczyban 30
első osztályos kezdte
meg a tanévet
pedagógusokat, szülőket,
hozzátartozókat a Kazinczyban előbb Bodor Tamás tagintézmény-vezető, a Bárdosban Gál Attila intézményvezető-helyettes köszöntötte, majd mindkét
helyszínen, egy órányi elté-

A két első osztály tanulói ülnek a padokon a Bárdos Lajos Székhelyintézményben
tartott tanévnyitó ünnepségen
Fotó: szj.
réssel Bajner Imre igazgató
mondott beszédet.
- Úgy tűnik, a természet nem
hajlandó tudomást venni a
naptárról és most július közepének megfelelő időjárás
van. Bizonyára közületek is
sokan vannak, akik még tegnap is strandolással töltötték
az időt, s ma is meleg van, a

napi középhőmérséklet tíz
fokkal haladja meg az ilyenkor szokásosat. Mindez különösen nehézzé teszi ezt a
napot, hiszen tény, könynyebb elindulni egy borongós őszi reggelen az iskolába, mint ebben a verőfényben. De minden külső körülmény ellenére a mai napon

megszólalt a csengő, elkezdődött a tanév, amelyet remélem kipihenten, egészségesen és jókedvvel vártok mondta a gyereknek mindkét helyszínen Bajner Imre.
(Folytatás a 3. oldalon
„Oviból az iskolába”, valamint „Elkezdődött a tanév”
címekkel).
(szj)

Évforduló,
emlékezés
A napokban bányászati hagyományokat
ápoló szervezetek arról emlékeztek meg,
hogy ötven évvel ezelőtt költözött Tapolcára a Bakonyi Bauxitbánya
Vállalat
központja. Sokat köszönhet a város a bányászatnak, munkahelyeket, fejlődést, s
nem utolsó sorban a
várossá válást is. Az
már kevéssé szívderítő, hogy 2002-ben
kivonult innen a cég
központja, s ma csak
a hagyományok élnek. De nem csupán
a bányászváros státusz szűnt meg, hanem a „katonaváros”
megnevezés is 2005ben, a honvédség felszámolásával. Ezen a
területen is csak a hagyományőrzők ténykednek. Sovány vigasz, de általuk legalább a helyiek kollektív emlékezetében
megmarad valami...
Kérdés, hogy meddig.
Szijártó János

Bányász-napi koszorúzás
Ötven éve költözött Tapolcára a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat központja.
Az évforduló alkalmából
közösen emlékeztek, s
koszorúztak a bányászhagyományokat továbbra
is ápoló szervezetek.

Istvándi Lajos (jobbra), a szakosztály mostani vezetője köszönte meg a mai csapat nevében Paréj Józsefnek
a tapolcai sakksport érdekében végzett munkáját.
Mögöttük Lakos Nikoletta és Mádl Ildikó
Fotó: szj.

Ötven éves a szakosztály
Az idén ötven éves Tapolca
sakksportja. A kerek évforduló alkalmából közös ünneplésre hívták a szakosztály mai és korábbi versenyzőit, edzőit. Az alapítóknak,

Paréj Józsefnek és Fazekas
Györgynek külön köszönetet
mondtak az utódok, úgy a
sportág, mint a város részéről. (Írásunk a 2. oldalon „A
sakk...” címmel)
(szj)

ónál. A bányásznapi ünnep- tet a bauxitbányászatra. Kaségen Podányi Tibor nyu- nizsai József egykori igazgalmazott
bányamérnök gató emléktáblája a Városi
méltatta a hazai bányász- Panteonfalon, az irodaház
szakmát, amely mára sokat előtti „földszinti” tábla, a
vesztett jelentőségéből. Ta- Tamási Áron Művelődési
polca sem érintett már az Központ előtti Szent Borágazatban, csak a Bányász bála szobor, és a mellette álutca neve, két tábla és két ló Marton László-féle rácsA rendezvényen részt vett az művészeti alkotás emlékez- kompozíció.
(szj)
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Tapolcai Szervezete, a Tapolca és Környéke Bányászati
Hagyományápoló
Egyesület, a Bányász Szakszervezet Tapolcai Szervezete, valamint a Tanúhegyek
Egyesülete. A város képviseletében Dobó Zoltán koszorúzott a belvárosi irodaháznál lévő bauxitbányász-emléktáblánál, illetve Vasárnap koszorúztak a bányászhagyományokat ápoa Figurális rácskompozíci- ló szervezetek
Fotó: Helyszíni felvétel
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A sakk vidéki fellegvára Tapolca
(Folytatás az 1. oldalról)
A Tamási Áron Művelődési
Központban elsőként Dobó
Zoltán köszöntötte a megjelenteket. A polgármester úgy
fogalmazott, szerinte a sakk
nem csupán sport, hanem
egy nevelési eszköz is,
amelynek pozitív hatása az
élet szinte minden területén
érvényesül. Másrészt méltatta az elért nagyszerű eredményeket, amelyek Tapolca
számára komoly hírnevet
hoztak az elmúlt fél évszázadban.
Puskás Ákos, a TVSE elnökhelyettese arról szólt, hogy
az évtizedeken átívelő, kiemelkedő teljesítmény - Kovács Márta, Mádl Ildikó, Lakos Nikoletta - mellett nem
szabad azokról sem megfeledkezni, akik 1969-ben
megalapították a sakkszakosztályt. Fazekas György és
Paréj József neve e tekintetben ma is fogalom a hazai
sakkéletben, s az utódok
számára példaként szolgál
tevékenységük, úgy az utánpótlás-nevelésben, mint a
versenyzési lehetőség biztosításában.
Fazekas György arról beszélt, örömmel látja, hogy az
egykor Tapolcán sakkozó ifjak ma a sportág eredményes
csapatvezetői, edzői, játékosai. Külön kiemelte Paréj József kitartó munkáját, aki a
honvédségi támogatás megszűnése után is képes volt
egyben tartani a szakosztályt.

Dobó Zoltán (jobbra) méltatta az elért nagyszerű eredményeket, amelyek Tapolca számára hírnevet hoztak az elmúlt fél évszázadban
Fotó: Szijártó János
Paréj József, a maga sajátos,
humorral átszőtt stílusában
felidézett több régi, emlékezetes eseményt, fordulópontot a tapolcai sakk történetéből.
– Emlékszem 1969-ben, november 7-én, amikor a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom évfordulóját tartották
országszerte, mi, itt helyben
mást is ünnepelhettünk.
Konkrétan azt, hogy néhány
sakkszerető emberrel együtt
megalakítottuk a szakosztályt. Nagyon fontos momentum volt 1971. tavasza,
amikor Osváth András mester ellátogatott Tapolcára, s
találkozott az akkori Mereszjev SE játékosaival. Úgy
látta, hogy az akkori megyei

A közel negyven éve Tapolcán élő, 90 éves Rajkai Józsefnét köszöntötte
otthonában Dobó Zoltán
polgármester a minap.

Állatorvosi ügyeleti rend
09. 07-08. szombat-vasárnap
Dr. Ásványi Tamás 20/9217372
09. 14-15. szombat-vasárnap
Dr. Baranyi Dániel 30/6351560
09. 21-22. szombat-vasárnap
Dr. Ruzsa György 70/4138505
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20
között, kizárólag sűrgősségi, életveszély
elhárítása céljából vehető igénybe.

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

csapat érdemes a támogatásra, s neki köszönhetően még
ez év őszén nyolc erős mesterjelölt sakkozó katona vonult be Tapolcára, tovább
erősítve az együttest. Jelentős előrelépés volt, amikor
1974-ben megszereztük az
NB II-ben való szereplés
jogát - elevenítette fel a kezdeteket az alapító. A csapat
később a legmagasabb osztályban is szerepelt, illetve
számos kiválóságot adott a
sakkéletnek. Ebben közrejátszott az is, hogy a honvédség irányítottan Tapolcára vonultatta be sorkatonai
szolgálatra az ifjú sakkozókat, akik játékosként és edzőként is olyan nívót biztosítottak, amely alapján a

várost a sakk vidéki fellegvárának tartották. Paréj József, az idén nyolcvan esztendős nyugalmazott katona
elérzékenyülve mondott köszönetet a szintén nyugalmazott katonatisztnek, Fazekas Györgynek, aki - mint
mondta - mindig mellette
állt, s aki mindenben segítette, támogatta a szakosztályt.
Az ünnepi alkalmat megragadva Istvándi Lajos, a
szakosztály mostani vezetője fejezte ki háláját a mai
csapat nevében a két alapítónak, majd pezsgős koccintással, közös vacsorával,
az emlékek felidézésével
folytatódott az estébe nyúló
program.
(szj)

Rajkai Józsefné kilencvenedik születésnapja

Az idős hölgy kis Damjanich utcai házában, hozzátartozói jelenlétében fogadta
a város polgármesterét, aki
egy csokor virág kíséretében
a kormány születésnapi üdvözlő oklevelét adta át számára. Rajkai Józsefné Kisapátin született 1929. au-

INFORMÁCIÓ

A 90 éves
Rajkai Józsefnét
köszöntötte Dobó
Zoltán
polgármes
ter a napokban
Fotó: tl.

gusztus 8-án. A hetvenes
évek végén költözött Tapolcára, konkrétan egy kis
Damjanich utcai családi

házba, ahol jelenleg is él.
Életének jelentős részében
háztartásbeliként járult hozzá a családi munkamegosz-

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.

táshoz, egy rövid ideig dolgozott csak a korabeli Hableány étteremben. Részben
önellátó, ma már járókerettel jár, ugyanakkor élvezi
az állami idősellátás szolgáltatásait és gyermekei odafigyelését is otthonában-tudtuk meg a hozzátartozóktól.
Rajkai Józsefnének az évtizedek alatt egy fiú és egy leány gyermeke, öt unokája és
három dédunokája született.
Lánya sajnos négy éve elhunyt.
(tl)
Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Szeptember 9. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Szeptember 16. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Szeptember 23. 14.00-16.00

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:
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Tankerületi igazgató:
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Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
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állatok): 36 30/240-5054
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Oviból az iskolába
(Folytatás az 1. oldalról)
Bajner Imre igazgató beszédében még annyit kért a tanulóktól, hogy mindenki tegye meg azt, ami tőle telik,
így az év végén is elégedett
lehet gyerek, szülő és pedagógus. Szólt még a nyár folyamán elvégzett karbantartási munkákról, amelyeknek
köszönhetően idén is biztonságos, higiénikus környezetben folytatódhat az
oktatás. Külön köszöntötte a
legkisebbeket is, akik már a
pár nappal ezelőtti gólyatáborokban megismerkedtek
leendő iskolájukkal és tanítóikkal.

- Most már tényleg elmondhatjátok magatokról, hogy
iskolások vagytok - fordult
az elsősökhöz, akik a szokásokhoz híven ezúttal átvehették a „varázsceruzákat”.
A Kazinczy Tagintézményben a két első osztályban
összesen 30 tanuló, a Bárdos
Székhelyintézményben
a
két első osztályban 48 gyerek kezdi meg általános iskolai tanulmányait. A Kazinczyban Bodor Tamás arra
hívta fel a tanulók és szüleik
figyelmét, hogy szeptember
13-án családi napot tartanak
az intézményben.
(szj)
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Elkezdődött a tanév
Szeptember 2-án reggel a
Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Batsányi
János Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvű Tagintézményben is megnyitották
a tanévet.

A szülők, a pedagógusok, a
tanulók és az évnyitón megjelent önkormányzati vezetők előtt Baksa Júlia, a Bárdos Lajos Általános Iskola
intézményvezető-helyettese
mondott köszöntőt. A tanulóifjúság az akarat, a szorgalom és a fontos célok melletti állhatatos kitartás fontosságáról kapott szóbeli útravalót, az elsősök pedig
megtudhatták, hogy a gondtalan, játékos ovis évek a
mai nappal végetértek, de ez
a tény új és izgalmas jövőt,
élményeket, barátokat, de
mindennapi kötelességeket
is hoz majd az életükbe. A
végzősöket arra biztatta
Baksa Júlia, hogy rendszeres, lelkiismeretes tanulással
törekedjenek a félévi jó osztályzatok megszerzésére,
hogy sikeres felvételt nyerjenek abba középiskolába,
ami a szívük vágya, amit
A Kazinczy Tagintézmény udvarán is felsorakoztak a igazán szeretnének. A szülőket pedig arról biztosította
legkisebbek, akik most már nem óvodások, hanem
„igazi iskolások”
Fotó: szj. az igazgató-helyettes, hogy

Az elsősöket dr. Komjátiné Nyakó Györgyi tagintézményvezető köszöntötte, a „varázsceruzákat” Baksa
Júlia igazgató-helyettes adta át nekik
Fotó: tl.
a Batsányi tagintézmény meszelések, friss festést
gyermekközpontú, családias kaptak az osztályok, új fallégkört képes teremteni a fi- burkolattal látták el az ebédataloknak, akik tanulmánya- lőt és a folyosót, de többek
ikat befejezve, értékeket fel- között új interaktív- és mobil
ismerő, azokat megkülön- panellel is gazdagodott az
böztetni képes ifjakká vál- iskola.
nak az intézmény falai kö- Az tanévnyitó ünnepség alzött. - Bízzanak tanítóink- kalmából, ajándékként egy
ban, tanárainkban!- kérte a új, 200 ezer forint értékű defibrillátor készüléket veheszülőket az iskolai vezető.
Az igazgatóhelyettes az év- tett át a Batsányi iskola
nyitón mutatta be a tanári Dobó Zoltán polgármesterkar új tagjait is, akiknek sok től és Takács Gábortól a
sikert kívánt, de a nyár fo- TIAC VSE elnökétől. Az újlyamán elvégzett felújítási raélesztő készülék az intézmunkálatokról is beszélt. ményben zajló sportélet
Elhangzott, a tankerületi okán került az intézménybe,
központ támogatásával idő- illetve a tanulók, az itt dolre elkészültek a karban- gozók biztonságát, biztontartási és felújítási munkák, ságérzetét erősíti az idei tan(tl)
megtörténtek a tisztasági évtől.

Születésnapi köszöntés, múltidézés
Lovászt Gábort köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Tapolca polgármestere a napokban.

Dobó Zoltán egy csokor virág kíséretében a kormány
születésnapi üdvözlő oklevelét is átadta a nyugalmazott agrármérnöknek, aki
otthonában fogadta vendégét.
A beszélgetésből kiderült,
Lovász Gábor ma is aktívan
gazdálkodik szőlőbirtokán.
1929-ben született Raposkán, ahol alig egy hónapja
díszpolgári címet vehetett
át. Gazdálkodó család gyermekeként látta meg a napvilágot, volt is nagy öröm ahogy szüleitől hallotta -, hiszen három leány után nagyon várták már a fiúgyermeket. Keszthelyen tanult,
ott is végzett. 1954 szeptemberében indult a keszthelyi
Mezőgazdasági Akadémia,
ahol 1959-ben szerzett dip-

Lovászt Gábort otthonában köszöntötte kilencvenedik
születésnapja alkalmából Dobó Zoltán polgármester
néhány nappal ezelőtt
Fotó: szj.
lomát, mint mezőgazdasági
mérnök. 1956-ban, az októberi forradalomban a felkelő
diákcsoport élére választották. A forradalom leverése
után, mint elsőrendű vád-

lottat, 11 társával együtt bebörtönözték. Szerencséjére
jött a tsz-szervezés, ahol
nagy szükség volt az ifjú mezőgazdászok szakértelmére,
így ennek köszönhetően

előbb kiengedték, s felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
1959-től Taliándörögdön a
termelő szövetkezetben főagronómus lett, majd Raposkán tsz-elnök. 1963-ban
az Állami Földmérési és
Térképészeti
Hivatalban
dolgozott Veszprémben talajminősítőként, majd a Pápai Járási Földhivatalban
ugyanebben a munkakörben. 56-os múltja miatt csak
több évi ingázás után kapott
munkát lakóhelyén, Tapolcán a járási földhivatalban.
Innen ment nyugdíjba 1989ben. A rendszerváltás után a
helyi kisgazda párt elnökeként tevékenykedett, volt
önkormányzat képviselő, illetve a földrendező bizottság
elnökeként is dolgozott.
Szereti a szép és régi dolgokat, gyűjti is ezeket, sokan
ismerik különleges csutoragyűjteményét és a fazekasok
által készített „pálinka folatós” edényeit.
(szj)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Hét falura szóló mulatság
A 24. „Szent György-hegytől a Balatonon át a Lesencékig” szüreti felvonulás
Tavaly elmaradt, idén talán ezért is, különösen jól
sikerült. Történetében 24.
alkalommal rendezték
meg a „Szent Györgyhegytől a Balatonon át a
Lesencékig” szüreti felvonulást és a hozzá tartozó
szórakoztató és hagyományőrző programokat.

A pénteki és szombati rendezvénynapok
központi
helyszíne és idei fő szervezője Lesenceistvánd település volt. A pénteki nyitónapon Németh Iván hegyközségi elnök helyi szőbirtokokról szóló előadása és a
rendezvény egyik fő attrakciója, a Lesencei Betyár, illetve Répa Rozi verseny volt
terítéken a lesenceistvándi
közösségi háznál. A másnapi
felvonulás kora délután kezdődött, a jó szervezésnek
köszönhetően egy időben,
valamivel három óra után
értek az istvándi futballpályára a huszár hagyományőrző lovasok, a néptáncosok, a fúvószenekar, a helyi,
a raposkai, a hegymagasi, a
balatonedericsi, a nemesvitai, a lesencefalusi szekerek,
traktorok és utasaik, hogy
együtt ünnepeljék az idei
szüretet. A helyszínen felállított nagyszínpadon a korábbi évekhez hasonlóan a
résztvevő települések polHirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
DIGITALIZÁLÁS!

Családi felvételeit,
otthoni archívumát
ne őrizze VHS
kazettákon, hiszen
lassan már nem lesz
eszköz, amely
lejátszaná!
Digitalizálással
megmenthetők a régi
filmek,
hangfelvételek!
(Sérült kazettát nem
veszünk át!)
Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

06/87/412-289

Szombaton délután értek az istvándi futballpályára a huszár hagyományőrző lovasok, a néptáncosok, a helyi, a raposkai, a hegymagasi, a balatonedericsi, a nemesvitai, a lesencefalusi szekerek, traktorok és utasaik, hogy együtt ünnepeljék az
idei szüretet
Fotó: Töreky László
gármesterei gyűltek össze, száma, akik a szőlőből és a tötte az esemény helyi
köszöntőt hagyományosan borból szeretnének megélni, résztvevőit és vendégeit.
a rendezvénynek helyszínt akik perspektívát látnak a - Amikor ezt a rendezvényt
biztosító falu polgármestere világpiacon is versenyké- kitaláltuk, azzal a felelőségés fővédnökként a térség or- pes, minőségi magyar bor gel tettük, hogy azt majd
szággyűlési
képviselője előállításában. A most zajló gyermekeinknek és unokámondott. Fenyvesi Zoltán szüreti vigasság egy kiváló, inknak is át tudjuk adni öröprogramkínálattal kül. Nincs más célunk, hogy
szerint, a helyi gazdák nagy színes
reményekkel néznek a szü- rendelkező közösségépítő az itt élők találkozhassanak
ret elé, hiszen idén szép ter- rendezvény, amely képes egyszer egy évben, megvemés várható és belőle kiváló messze vinni ennek a vidék- regethessék egymás vállát,
nek és az itt termett jó borok- barátkozhassanak, örüljenek
borok születnek majd.
- Ezek a borok viszik jó hírét nak a hírnevét - adott hangot egymásnak. Támogatóink
a vidéknek és távlatokban véleményének az ország- segítségével és egy kis páMagyarországnak is. A sta- gyűlési képviselő. Tóth Csa- lyázati forrással, amivel
tisztikák ma azt mutatják, ba lesenceistvándi polgár- programjainkat megvalóhogy a borfogyasztás csök- mester mind a hét résztvevő sítjuk, az a célunk, hogy az
ken hazánkban, de nő azok település nevében köszön- itt élő embereknek örömet
Politikai hirdetés

szerezzünk és beleültessük a
szívekbe az összetartozás és
az együttműködés szellemét - fogalmazott Tóth Csaba, majd átadta az idei Lesencei betyár és Répa Rozi
választás győztesének járó
jutalmakat. Idén a Répa
Rozinak járó vándorkendőt
és a betyárkalapot, továbbá a
névre szóló oklevelet Gelencsérné Pem Katalin és
Gelencsér József lesenceistvándi páros nyerte el.
A megnyitót követően egymást váltották a színpadon a
helyi és vendég kulturális
fellépők, előadók. A települések műsorait koncertek
követték, játszott a Fonográf
Emlékzenekar, a Holdviola
Együttes, de az esti tűzijáték és a szüreti bál sem maradt el. Kiváló helyi és környékbeli pincészetek kínálták boraikat, amelyekhez remek ételek is társultak a kifejezetten kellemes nyári napon.
(tl)

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.
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A versenyzés élteti - Beszélgetés Pars Krisztiánnal
Augusztus 17-én, a tapolcai Dr. Papp Pál – Csermák József Kalapácsvető
Emlékversenyen tért viszsza a másfél éves eltiltása
és sérülése után Pars
Krisztián olimpiai aranyérmes kalapácsvető, ahol
egyből a dobogó második
fokán zárt. A megmérettetést követően lapunkkal
is megosztotta a felkészüléssel, a versennyel és a
terveivel kapcsolatos gondolatait.

- Igazából tíz hónapig nem
edzettem, kicsit megpihentem az elmúlt tizennyolc és
fél évet. Tavaly októberben
elkezdtem az edzéseket, de
sajnos decemberben, karácsony előtt pár nappal jött
egy sérülés, ami befolyásolta az egész idei évemet. Ez annak tudható be,
hogy megműttettem a térdemet, de nem azt műtötték
meg, amit kellett volna, így
valószínűleg egy újabb beavatkozás vár rám. Az idei,

októberi világbajnokságon
való szereplésem is ettől
függ, hogy be tudom-e vállalni, vagy inkább úgy döntök, hogy a jövő évi olimpiára koncentrálok - árulta el
lapunknak Pars Krisztián, a
szombathelyi Dobó SE
sportolója.
A júliusi országos bajnokságon tért volna vissza az
olimpikon, viszont részben a
versenyt félbeszakító, hirtelen jött viharos időjárásnak,
részben pedig sérülése okán,
az egészségét és a hosszú távú felépülését nem kockáztatva döntött úgy, hogy a tapolcai versenyre tesz fel
mindent. Így a Dr. Papp Pál –
Csermák József Kalapácsvető Emlékversenyen tért
vissza. Elmondta, kihozta
magából, amit tudott, még
úgy is, hogy a versenyt fájdalomcsillapítóval kellett
végigcsinálnia. Az ezt megelőző edzéseken bizakodó
volt, ha a térde nem akadályozta volna, akár a 7879-es eredmény is meglett

Pars Krisztián olimpikon a tapolcai versenyt követően
osztotta meg lapunkkal gondolatait
Fotó: Májer Edit
volna, de mindezek fényében, elégedett a tapolcai
eredménnyel (75,97). Hozzátette, nagyon jó lenne, ha
az egészsége rendben lenne,
és következne négy-öt olyan
verseny egymás után, ami
jól sikerülne.
Elmondta, ha egészséges,
napi öt, öt és fél órát szokott
edzeni, a többi időt regene-

rálódással, pihenéssel tölti.
Most, a sérülése miatt nagyon sok feladata van az edzőjével, de bízik abban,
hogy az olimpiára minden
rendben lesz, és jól tud szerepelni. - Egy sportoló
életében az olimpia a legfontosabb. Szeretném magam minél előbb rendbe
rakni, hogy neki tudjak állni

a felkészülésnek. Célom,
hogy bekerüljek a legjobb
hatba, vagy akár a dobogóra
- árulta el nekünk álmait a jövő évi, tokiói olimpia kapcsán. - Nagyon sokan kérdezik tőlem a mai napig,
hogy miért nem hagyom abba. Egyszerűen nem tudom.
Érzem magamban a lendületet, tudom, hogy még bármikor képes vagyok olyan
eredményt dobni, ami számomra fontos, amiért minden egyes edzésen és versenyen meg tudok küzdeni. Ez
visz előre, ez éltet. A versenyzés - vallja a sportoló.
Megkérdeztük, mivel tölti
szívesen szabadidejét. Lapunknak elmondta, szenvedélye a minőségi mozifilmezés. Nem, nem a legközelebbi filmszínházba látogat el, ha kedve támad megnézni egy új filmet, hanem
egészen a fővárosig autózik
az IMAX élményért. Neki
nem feltétlenül a film története a lényeg, hanem a látvány, az élmény.
(me)
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„Tapolcának fejlődnie kell!”
SPORTKONCEPCIÓ
Eredményes volt Szabó
Tünde, sportért felelős államtitkár és Bognár Róbert tapolcai polgármesterjelölt találkozója.

Bognár Róbertet Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának sportért
felelős államtitkára fogadta
hivatalában.
Szabó Tünde a tárgyaláson
elmondta, hogy a kormány
továbbra is elkötelezett a
sport ügye mellett, hiszen az
aktív testmozgás. a tömegsporttól a versenysportig,
minden formájában fejleszti
a testet, a lelket, hozzájárul
az
egészségvédelemhez,
erősíti az összetartozás érzését, és egyéni, illetve városi és nemzeti szinten is sikerélmények sorával gazdagítja a közösségeket.
Az államtitkár – aki kormányzati pályafutása előtt
úszóként és sportvezetőként
is az élmezőnyben szerepelt
– részletesen tájékozódott
Bognár Róbert kormánypárti polgármesterjelölt sportfejlesztési terveiről és kiemelten a tapolcai tanuszoda

Szabó Tünde és Bognár Róbert. Eredményes volt a sportért felelős államtitkár és a tapolcai polgármesterjelölt
közelmúltbeli találkozója
Fotó: Helyszíni felvétel
régóta igényelt megépítésé- kifejezetten előremutató és punknak Bognár Róbert. mány támogatására” - tette
biztató egyeztetésen va- “Tapolcának fejlődni kell. hozzá a kormánypárt polgárről.
„Ebben a konkrét témában is gyunk túl” - mondta la- Ehhez szükség van a kor- mesterjelöltje.
(x)
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Borászati birodalmat építettek
A Szeretem a Városom Egyesület elnöke, Bognár Róbert, a
Polgári Csevej programsorozatunk házigazdája, Varga Pétert
és fiát Mátét látta tegnap vendégül Tapolcán a Tó Presszóban. Péter mesélt nekünk, az elmúlt 26 évről és arról, hogyan
építette fel a borászati birodalmát.
Varga Péter és családja Budafokról került Badacsonyörsre.
Péter közgazdászként végzett
Budapesten majd a Hungarovin gazdasági igazgatójaként
széles körű ismereteket szerzett
a szőlő és a borkereskedelem
területén. A Hungarovin akkoriban már 80 millió palackot
palackozott éves szinten, ami a
KGST-be ment első sorban.
Ennek a munkának köszönhetően be tudta utazni a világot és
látta, hogy a szőlő- és a borkereskedelem hogyan működik
más országokban.
1993-ban megvásárolta a Badacsonyi Állami Gazdaság badacsonyörsi pincészetét.
„ Amikor lejöttünk ide a kérdés
egyértelműen eldőlt, hogy a borászati központunkat itt hozzuk
létre," mondta. Ekkor a legnagyobb nehézséget a 3 millió palackból álló raktár tartalmának
eladása jelentette. Ugyanis ha
nem sikerült volna eladni, a
pincészet csődbe megy. Szerencsére a pincészet túlélte a
vészterhes időket, és ma Magyarország legnagyobb, legkedveltebb, és piacvezető borászata. Miután megvásárolta a

Szüreti
felvonulás
Diszelben
Az idén is megrendezik a Tapolca-diszeli szüreti felvonulást - tájékoztatta lapunkat Bakos György, a településrész önkormányzati képviselője.
Mint lapunknak elmondta,
szeptember 14-én, szombaton
15 órakor kezdődik a hagyományos felvonulás a templomtól.
A menetben lesz kisbíró, nagybíró, mennyasszony, vőlegény
és természetesen vonulnak huszárok, iparosok, borlovagok
és motorosok is.
A műsorban az előzetesen kiadott tervek szerint a Basic
Táncstúdió, a Csobánc Népdalkör, a Batsányi Táncegyüttes,
Bódi Lajos és zenekara, a Tapolcai Musical Színpad és a
Monostorapáti Vegyeskar szerepel, illetve koncertet ad a
Rolling Band zenekar.
Az esti szüreti bálon a Fair zenekar játszik.

www.tapolcaiujsag.hu

Bognár Róbert Varga Péterrel és Varga Mátéval Fotó: Archív
borászatot, korszerű, modern ten több mint 2 millió prémium
szőlőfeldolgozót kellett építeni minőségű bort készítenek.
és a kapacitást növelni.Ennek Jelenleg 200 hektár szőlőültetköszönhetően a kezdeti 400 vényük van országszerte. Eb000 palackos értékesítés után ből 125 hektár a badacsonyi
dinamikus fejlődés követke- borvidék környékén, 20 hektár
zett, 2005-ben a Varga Pincé- Balatonaligán, 55 az Egri borszet összesen több mint 9 millió vidéken. A családi pincészet
palack bort és pezsgőt érté- termékei között természetesen
kesített, valamint a palackos megtalálhatóak olyan borküborok piacán piacvezetővé lönlegességek is, mint a badavált közel 7 millió palackos csonyi kéknyelű és a késői szüforgalmával. 2015-ben 17,8 retelésű badacsonyi olaszrizmillió kilogramm szőlőt dol- ling, valamint itt készítik a csagoztak fel, és 14,2 millió palack bagyöngye szőlőből az év első
bort értékesítettek, elsősorban primőr borát, mely minden
a hazai piacon. 2018-ban már évben, a szüret után Európában
20,5 millió kilogramm szőlőt elsőként kerül az áruházak
dolgoztak fel, 14,5 millió pa- polcaira. Az elmúlt években
számos nemzetközi borverselackot adtak el.
A borászat célja, hogy ne csak a nyen nyertek.
közép osztályú borok között A pincészet 2018-as árbevétele
tartsák őket számon, hanem a megközelítette az 5 milliárd foprémium kategóriában is. Ezért rintot, az alkalmazottak száma
egy új termékcsaládot hoztak 186 fő. Több mint egy évtizede
létre az Aranymetszés névre a Varga pincészet értékesíti hahallgató márkát, ami válogatott zánkban a legtöbb palackos
szőlőből, a borászat legjobb bort.
dűlőiből származó alapanyagHorváth Ernő
ból készül. Ma már éves szin-

A kampányhoz kapcsolódva
Tisztelt Egységben Tapolczáért
Egyesületi Tagok, Aktivisták!
Mostanra többedszer hallom
vissza városunkban, hogy
Önök azzal próbálják jó hírnevünket csorbítani, hogy a tulajdonomat képező Tapolca,
József Attila utca 2. szám alatti
ingatlan felújítási munkáit ellentételezés nélkül a város tulajdonában lévő gazdasági társasággal végeztettük el.
Ezennel nyilatkozom, hogy a
fenti ingatlanon történt felújítási munkálatokhoz az önkormányzat egyetlen cégének,
sem az ott dolgozó kollégáknak
nincs köze. Az ilyen tartalmú választókat megnyerni kívánó kinyilatkozásaik sértőek családomra, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőire és dolgozóira, illetve méltatlan az Önök polgármesterjelöltjére nézve is, hiszen az ő
tudta nélkül ezt nem tehettük
volna meg.

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

A kampány során mi nem a város pénzén kívánunk megnyerni magunknak egyesületeket,
szervezetek, választókat. Nem
kívánunk a választás során a jelöltek lejáratásában, a választók megosztásában semmilyen
formában sem részt venni gondolok itt Facebook-ra.
Úgy gondolom, hogy mára
minden jó érzésű embert zavar
a jelölteket célzó, a választókat
megosztani kívánó negatív
megnyilvánulás.
Véleményünk, hogy a választási kampánynak nem egymás lejáratásáról, hanem a leendő városvezetés előtt álló feladatokról,
tervekről, elképzelésekről kellene szólnia.
Ahogy korábbi Facebook bejegyzésemben is már írtam,
TISZTELD AZ
ELLENFELED!
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50 éves a Batsányi Kórus - 4.
Az előző részben a nyugatnémet utakról kezdtem írni.
Ezeket autóbusszal tettük meg.
Három út nagyon emlékezetes,
azt hiszem, mindannyiunk számára.
Az egyik attól lett emlékezetes,
hogy hazainduláskor, reggel az
Ikarusz autóbuszunk légféke
nem akart kiengedni. Teljes tanácstalanságban telt az idő.
Nem indult el, pedig még azzal
is próbálkoztunk, hogy az utazó
közönség megtolja! Az eredmény teljes kudarc… Szép látvány volt, amikor mindenki azzal volt elfoglalva, hogy teljes
erejével tolja a buszt. Hozzávetőleg másfél óra telt el, mire a
vendéglátók találtak egy hozzáértő szerelőt, aki a második
próbálkozásra megoldotta a
problémát.
Egy másik úton pedig a cél előtt
30 km-rel kaptunk egy defektet, és kiderült, hogy nincs mivel kicserélni a beteg kereket,
mert a pótkerék is defektes.
Egy kis faluban Stadthagen
előtt a két magyar gépkocsivezető nekiállt kereket szerelni és
javítani az úttesten… Nekünk
nem maradt más, mint jelezni,
hogy késni fogunk… A vendéglátóink közül néhányan eljöttek elénk és hogy ne tévedjünk el, a kerékcsere után bevezettek a városba.
Elmondható, hogy az utaink ezeket a kis bosszúságokat leszámítva, vagy ezekkel együtt,
nagy élményeket jelentettek,
kellemesen teltek és örömteli
véget értek egy kivétellel. Azt
az utat, amire most emlékezni
fogok, nagyon nehezen írom le.
Mindig, most is összeszorul a
szívem, amikor erre gondolok
vissza. Az egyik társunk - tenort énekelt - az indulás előtti
heteket kórházban, majd otthon, ágyban töltötte. Csak néhány nappal az indulás előtt engedélyezték számára a mozgást. Mégis el akart jönni velünk a több száz kilométeres út-

ra. Próbáltuk lebeszélni, mert
tudtuk, egy ilyen autóbuszos út
nagyon megviseli a szervezetet. A családja, a karnagyunk és
az egész csapat határozottan
azon volt, hogy a saját egészsége érdekében maradjon itthon. De ő ragaszkodott az úthoz. Váltig bizonygatta, hogy
elég erős, végig tudja csinálni.
Végül felszállt! Erőszakot nem
alkalmazhattunk! Nem tudtunk
mást tenni: igyekeztünk kényelmes helyet biztosítani számára. Az úton nem is látszott
rajta semmi különös. még a
megérkezésünkkor a vendéglátó családokhoz történő elosztáskor is minden rendben levőnek látszott. Másnap délelőtt
egy pihentető szabadtéri összejövetelen vettünk részt. Ekkor
és ott tudtuk meg, hogy a társunk este a vacsoránál rosszul
lett. Először csak a fáradtságára
gondoltak. Lefektették, de a pihenés nem használt! Ezért a
szállásadói kórházba vitték…
Délelőtt tizenegy óra körül
megtudtuk azt is, hogy minden
orvosi erőfeszítés ellenére a
szíve nem bírta tovább. Az
egész turné alatt mindenki
érezte a veszteséget, hiszen
hozzánk tartozott, aki elment...
A korábban lekötött fellépéseket teljesítettük, ám a ruhánkon
viseltünk egy kis fekete szalagot és az egész kóruson eluralkodott a gyász hangulata.
Még egy utazásunkról szeretnék írni. Ez annyira érdekes és
izgalmas volt, hogy részletesen
leírom az egészet. A finnországi utunkról csak annyit írok itt,
hogy csodálatos út volt. Életre
szóló emlékem marad.
Minden turnénk jól sikerült.
Az előbb leírt végzetestül eltekintve mindegyikről kedves
emlékeim vannak akárkik voltak a vezetőink, kísérőink és
bárki volt a Művelődési Ház
igazgatója. Később majd erről
is szót ejtek. (folyt. köv.)
Csaba Dezső

Élő osztály

Minden június első szombatján
találkozik az élő osztály,
úgy érkezünk, mint a zarándok,
s ahogy a randevúra vártunk,
bár évfolyamunk nyolcvanéves,
egyszerre megállnak az évek,
szavainkban mutáló hangunk
emlékének visszhangját halljuk,
élményeink rejtett kincstárát
tárja elénk a viszontlátás,
ifjúkorunk négy kurta éve
hosszabb itt, mint az egész élet,
s valamelyik híres diákcsíny
az időn át ide világít,
de nem fontos. mi ellenére,
Tisztelettel:
Lévainé Husvéth Mária minek a végén értünk révbe,
simítja a mosoly a ráncot,
kivetülnek a lágy vonások,
Továbbra is várjuk olvasóink
egy jellegzetes mozdulattal
írásait, ötleteit, észrevételeit a
azonosul a név az arccal,
tapolcai7nap@gmail.com evissza
adja a régi formát
mail címre. A beérkezett írások
a néhány ismert tulajdonság,
szerkesztett formában jelennek
a múlton túl. a jövőn innét,
meg újságunkban a terjedelmi
korlátok figyelembe vételével.
tálal a Janus arcú pincér,

mit is mondhatnánk azon kívül,
csak hogy közölünk hányan élünk,
ami megtörtént újra éled,
s el is hisszük, hogy megtörténhet:
az emlékezés szenvedélye
különös országot hoz létre,
épül egy múltszázadi város,
az ablakban városi lányok,
az egyik, aki már anyóka,
Roxán lenne a Cyránóban,
én meg én vagyok, hogy is mondjam,
úgy érzem semmit nem változtam,
járok az utcán oda-vissza,
vonatról a kollégiumba,
fiatal és boldog magányos,
hasonló a kiskatonához,
mindenki él. csak fentről bontja
tetőnk a szél, mint anyám írja,
érik a ropogós cseresznye,
vár a mező, nagyon siessek.
Ágh István
Kossuth- és József Attila-díjas költő
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Verseny ötödszörre
Strandröplabdával búcsúztatták a nyarat a sporttelepen
Ötödik alkalommal rendezték meg a nyárbúcsúztató Tapolcai Amatőr
Strandröplabda Versenyt
a Városi Sport – és Szabadidő Centrumban.

Augusztus utolsó előtti
szombatján, a Tapolca Kft.Csermák József Rendezvénycsarnok munkatársai ismét a sporttelep két homokos pályáján várták a lelkes
jelentkezőket a nyárbúcsúztató strandröplabda versenyre. A megmérettetés eddigi
történetében tavaly volt az
egyetlen év, amikor a Tapolcai Termálstrandon tartották meg a viadalt, idén ismét visszatértek a megszokott helyszínhez.
A versenyre kizárólag amatőr, nem igazolt versenyzők
jelentkezését várták, női,
férfi, illetve vegyes páros
kategóriákban. Nemcsak a
városból és környékéről voltak visszatérő és új résztvevők, de ismét ellátogatott
Tapolcára a lelkes székesfehérvári csapat is. Az idei
esztendőben – a tavalyi évhez képest - növekedett a je-

Ismét a sporttelepen rendezték meg az amatőr strandröplabda versenyt. A vegyes
páros kategóriában nyolc csapat versengett
Fotó: Májer Edit
lentkezők száma is. Négy nevű csapat szerezte meg. tott. A nyolc vegyes csapat
női páros mérkőzött meg a Hat csapat versengett a között a Café 69', azaz a
dobogós helyekért. Az férfiak viadalán. A dobogó Bölcsik Hajnalka és Szemearanyérmet végül a Reikort legfelső fokára a Fiúk, azaz rics András páros nem talált
Alexa és Pintér Eszter al- Pálmai Dániel és Dániel legyőzőre. Őket követte Tökotta Lányok, az ezüstérmet Mátyás, a második fokára a rök Györgyi és Vágenhoffer
a Radicsné Pőcze Ildikó és Mangó, azaz Gombkötő Márk részvételével a Vegyi
Török Györgyi összeállítású Richárd és Kovács András, a gyümi nevet viselő páros,
„HOPPÁ!, a bronzérmet pe- harmadik fokára pedig a Pis- majd a Gyarmati Zoltánné és
László
alkotta
dig a Kovács Aliz és Gyar- tikék csapata, azaz Nagy Szabó
mati Zoltánné alkotta ALGA Viktor és Szabó István állha- SZALAG nevű csapat. (me)
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Szeptemberi
túraterv
A TVSE Természetjáró
szakosztály szeptemberben
is várja túráira az érdeklődőket. 7-én, szombaton túra
a Velencei-hegységben, 11én, szerdán sétatúra a Padragkút- Lőrintei- tó útvonalon, 14-én, szombaton kirándulás a NagyvázsonyKab-hegy- Padragkút távon.
18-án, szerdán sétatúra a
Vállus – Nemesvita útvonalon, 21-én, szombaton kirándulás a Tapolca- Halastópuszta- Haláp-hegy- Zalahaláp útvonalon, 25-én,
szerdán sétatúra SümegUzsa, Erdésztelep, szeptember 29-től október 3-ig kirándulás Erdélybe, Toroczkóra. Részletek a Tapolcai
Természetjárók facebook oldalon.
(me)

Túra közben. A szakosztály szeptemberben is
várja túráira az érdeklődőket
Fotó: Helyszíni felvétel

Megkezdődött a foci
A Tapolcai Öregfiúk FC, a
Diszeli SE, valamint több
csapattal a TIAC VSE is
megkezdte a bajnokság
őszi fordulóit.

Amanda (balra) és Emília (jobbra) is két érmet szerzett a szombathelyi úszóversenyen
Fotó: KKSE

Amanda és Emília
újabb úszó érmei
Két tehetséges tapolcai
fiatal, Németh Emília és
Sipos Amanda is gyarapította úszóérmeinek számát nyár elején.

Júniusban Szombathelyen,
az V. Savaria Kupán mérették meg magukat a Keszthelyi Kiscápák SE színeiben
a tapolcai úszólányok. Németh Emília, korosztályában 200 m gyorson ezüst-,

míg 200 m hát versenyszámban bronzérmet szerzett. Sipos Amanda 100 m és
400 m gyorson állt a dobogó
harmadik fokára. A júliusban, Marcaliban megrendezett V. Somogy- Zalai régiós
körverseny IV. fordulóján
Amanda 50 m gyors versenyszámban bronzérmet
szerzett.
Edzők Szántó Kata és Csala
Tamás.
(me)

A Megyei III. osztály Déli
csoportjában augusztus harmadik vasárnapján a Nemesgulács- Kisapáti SE látta
vendégül a TÖFC csapatát
az első fordulóban. Tapolca
3:8-ra győzedelmeskedett
Szőcze Csaba négy, tovább
Horváth Csaba, Nagy László, Illés Péter és Horváth
Norbert egy-egy góljával.
Egy hétre rá, hazai pályán
1:2 arányban kaptak ki a
Monostorapáti SE-től. Gólszerző Szőcze Csaba. A Diszeli SE augusztus utolsó
vasárnapján kezdett az első
fordulóban, ahol a házigazda
Révfülöp NKSE-től 2:0-ra
kaptak ki. Szeptember első
napján egymás ellen mérkőzött meg a két tapolcai csapat, ezúttal Diszel volt a házigazda. 2:11-re az öregfiúk

győzedelmeskedtek. A diszeli Kiss András két gólt,
míg az TÖFC csapatából
Nagy Béla hat, Nagy László
három, Szőcze Csaba pedig
két gólt lőtt. Az öregfiúk
edzője Boczkó Gyula.
A TIAC VSE négy csapattal
kezdte meg a bajnokságot. A
Megyei I. osztályban menetelő férfi felnőtt együttes augusztus második vasárnapján 1:8-ra kapott ki hazai pályán a Tihanyi FC-től. Gólszerző Vers Máté. Egy hétre
rá 10:1-re a vendéglátó Ajka
Kristály SE-től kaptak ki,
gólszerző Péter Bence. A
harmadik forduló 2:4-es vereséget hozott hazai pályán
Tapolcának a Gyulafirátót
SE ellen. Gólszerző Péter
Bence és Szabó Nándor. Vasárnap 1:4-re győzedelmeskedtek a házigazda Sümeg
VSE felett. Gólszerző Szabó
Nándor, Péter Bence, Péber
Kornél és Szabó Bálint.
Edzőjük Dobján Krisztián.
Az U19-es együttes augusz-

tus negyedik szombatján
3:0-ra győzte le hazai pályán
Gyulafirátótot, Illés Bálint
kettő, valamint Csonka Tamás egy góljával. A vasárnapi, Sümeg elleni mérkőzés
félbeszakadt. Edzőjük Dobján Krisztián. A Megyei U16
Nyugati csoportban a TIAC
2:8-ra kapott ki szombaton,
hazai pályán a B.Tomjai SE
Bonvino együttesétől. Gólszerző Berzsenyi Bálint és
Lendvai Márk. Edző Kiss
János. A Megyei U14 Nyugati csoportban a TIAC csütörtökön, lapzártánk után
kezdte meg bajnokságot. (m)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

06/87/412-289
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Zenés nyárbúcsúztató
Vidám partival zárta a strandszezont szombaton a kedvelt városi fürdőhely
SZEZONZÁRÁS - Ingyenes belépővel, koncertekkel és játékparkkal kedveskedett a látogatóknak
a Tapolcai Strandfürdő a
hétvégén.

Zárultak a kapuk, őszi, téli
pihenőre tér a két éve működő létesítmény. Az üzemeltető kérésünkre röviden
értékelte a szezont. A tapolcai fürdő területén tartott
és pályázati bevételből finanszírozott szórakoztató
rendezvények közül a Nyárbúcsúztató Party volt a harmadik idén, korábban a
gyermeknapot és a Strandok
Éjszakáját tartották a helyszínen.

Az idei nyáron
kevesebb lett a
bevétel, mint
tavaly ilyenkor

Már szombaton délelőtt kilenc- tíz órától elkezdődött az élet a tapolcai strandon.
Sokan éltek az ingyenes belépés lehetőségével
Fotó: tl.

Szasza, majd a Badrock
Projekt lépett színpadra. A
családokat, elsősorban a
gyermekeket gondtalan fürdőzés, óriás játékvár és faEzúttal délelőtt tíz órától a nyűvő játékpark várta a metapolcai Új Idők zenekar dencék melletti szabad teadott koncertet, később Dj. rületen. Az alkalomból rövid

Csonka Gábor
Fejre állt világ

A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
hogy Tapolca szépsége köszönjön
Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta- vissza róla. Egy címről csak egy
polcáról szép, közlésre alkalmas képet küldjenek, rövid címmel, a
képet készítenie, kérjük küldje el e- szerző nevével ellátva.
-mailban elektronikus címünkre!
A legjobbakat hétről hétre kötapolcai7nap@gmail.com
zöljük.

2019.08.17.
Balogh Henrietta
és Kovács Zsolt

Online újságunk

időjárás miatt sok olyan időszakunk volt idén, amikor
kevesen látogattak el hozzánk, ugyanakkor volt három olyan napunk, amikor a
tavalyi nyár legjobb napjaihoz képest is kiugróan jó
látogatószámot és bevételt

Tapolcai népdalosok sikere Budapesten

Az én városom...

Házasságkötés

szezon értékelésre kértük az
üzemeltetőt. Mint megtudtuk, a strand idén a jegyvásárlások alapján megközelítőleg húszezer látogatót fogadott, ami jelentősen kevesebb bevételt jelent a tavalyinál. - A hektikus nyári

könyvelhettünk el. Tavaly
nyáron nem voltak sem kiugrások, sem rendkívül kevés bevételt jelentő nyitvatartásaink, akkor 200-300
látogatót fogadtunk napi
rendszerességgel. Idén a rekord egyébként augusztus
19. volt, akkor 945-en váltottak fürdőbelépőt a pénztárunknál, de a nyár első két
hónapjában sajnos nem volt
ritka a mindössze negyvenötven fős napi látógatószám
sem - tájékoztatott Gáspár
András.
Az üzemeltető Tapolcai Városgazdálkodási Kft. igazgatója továbbra is büszke rá,
hogy a tapolcai fürdő vízminősége - a mérések szerint, és leginkább a kiváló
szűréstechnikának köszönhetően - világszinten is a
legjobbak között van.
- A fürdőzők jelentős többsége minden szempontból
dicsérte a létesítményt és
elégedett volt a személyzet
munkájával és segítőkészségével is - árulta el az ügyvezető igazgató.
(tl)

2019.08.24.
Kalmár Zoltán és
Mohos Nikolett
2019.08.24. (Gyulakeszi)
Váron István Gábor
és Nagy Mónika

www.tapolcaiujsag.hu

Immár 10. alkalommal
rendezték meg augusztus
24-25-én Budapesten a
Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált, amelyen ezúttal kínai és magyar kórusok vettek részt. A kétnapos kulturális eseménynek az Újpesti Rendezvénytér és a Duna Pláza
adott otthont. A Kócs Ida
vezette Tapolcai Csobánc
Népdalkör értékes díjjal
tért haza a nívós rendezvényről.

budapesti Duna Plázában, a sikeres szereplést! Nagyon
szépszámú közönség előtt büszke vagyok rájuk! volt lehetőségünk bemutat- hangsúlyozta Kócs Ida. A
kozni. Csodás élménnyel kétnapos fesztivál egyéblettünk gazdagabbak, egy- ként látványos díjátadó gálárészt, hogy ilyen rangos val zárult, ahol fellépett az
nemzetközi eseményen ve- Ars Nova Énekegyüttes, Tihettünk részt, másrészt ha- mi Chen énekesnő és Nédó
zafelé megcsodálhattuk a Olga hegedűművész. A végyönyörűen kivilágított Bu- gén pedig a teltházas rendapestet - árulta el az énekes, dezvényközpont együtt éneaki a segítőknek is köszö- kelt magyar és kínai népdalokat. A mostani 10. fesznetet mondott. Köszönjük a lehetőséget és tivál abban különbözött az
a segítséget a fenntartónk- előzőektől és nyújtott még
nak, a Tapolca Kft-nek és különlegesebb zenei élA nemzetközi fesztivál kere- egy Anonim adakozónak is. ményt, hogy ezúttal nagyon
tében kínai és magyar kó- Végül, de nem utolsó sorban sok hagyományőrző kórus
(tl)
rusok szólaltatták meg a két megköszönöm a lányoknak lépett színpadra.
nemzet zenei motívumait.
Összesen tizenhat kórus lépett fel, előadásaikban felcsendültek a tradicionális kínai és magyar dallamok, de
más nemzetek harmóniáját
is megidézték a fellépők.
Kócs Ida lapunknak elmondta, népdalkörük is részt
vett a Muzsika Hídja/ The
Bridge of Music nemzetközi
kórusfesztiválon, ahonnan A tapolcai Csobánc Népdalkör is részt vett a Budapesezüst kupával tértek haza. - ten megrendezett Muzsika Hídja Nemzetközi FesztiA délelőtt folyamán a válon
Fotó: Helyszíni felvétel

