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„Nem csak egy zeneiskola”
A Tapolcai Járdányi Pál
Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola fennállásának 50 ( 50+1) éve
és a zeneoktatás terén
elért eredményei egy
kiváló jubileumi gálakoncertben sűrűsödtek össze május 20-án
este, a Csermák József
Rendezvénycsarnokban. A nagy érdeklődés mellett megrendezett jubileumi gálát
az ünnepi gondolatok
és kitüntetések átadása mellett, az oktatási intézmény vonós-,
ütős- és fúvószenekari
produkciói tették zenei
téren felejthetetlenné.
A rendezvény jelentőségét és népszerű-

ségét jól jellemezte,
hogy azt, a sok száz
helyi zenekedvelő, továbbá a város önkormányzatának
vezetői, képviselői mellett
megtekintette számos
testvériskola vezetője,
méltatta dr. Navracsics
Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője, Szűcs Attila, a
Balatonfüredi Tankerületi Központ szakmai
vezetője és Uher Bertalan, a Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola
igazgatója, a Magyar
Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnökhelyettese
is. ...a cikk olytatása a
4. oldalon

Tisztelgés hőseink emléke előtt
Dobó István várkapitány
szobrának megkoszorúzásával, majd Szatmári
Jánosné
nyugalmazott
pedagógus, önkormányzati képviselő tiszteletére faültetéssel kezdődött
Dobó Városrész Napja
az elmúlt hét szombaton, amit később színes,
változatos
programok
sokasága követett a nap
folyamán. Másnap, a
Magyar Hősök Napján a
temető melletti katonai
emlékparkban koszorúzásokkal tisztelgett a város a háborúkban elesett
katonák emlékműveinél.
Horváth Gábor, a városrész önkormányzati képviselője, a Tapolcai Hon-

Faültetés a Dobó városrész napján
véd Kulturális Egyesület
elnöke köszöntötte a Dobó
szobornál
összegyűlt
ünneplőket.
Elmondta,
Dobó István nevét 1965.
május elsején vette fel a
lakótelep, korábban erről

Fotó: tl

májusfa állítással emlékeztek meg, később a Hősök napjával egy időben
megszervezték a városrész
ünnepét. ...Folytatás a 3.
oldalon Koszorúzások...
címmel...

Fél évszázados jubileumot
ünnepelt a Járdányi iskola
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Ütemterv szerint haladnak a belterületi útjavítások
A Juhász Gyula utcai
parkoló elkészülte után,
gőzerővel elindult a
munka az Egry József
utca felső részén, amelynek aszfaltozását azóta
befejezte a Via-Vomito
Kft.
A
munkálatok
ütemterv szerint haladtak, gyakorlatilag nincs
késésben a kivitelező- tájékoztatott a város alpolgármestere.
A Tapolca belterületén
zajló útjavítások második
állomásán Puskás Ákos
lapunknak
elmondta,
korábban több mint 300
méter hosszban raktak le
szegélyköveket, később
szintbe helyezték az akna
fedőlapokat, később pedig aszfaltozás zajlott az
Egryben. A felújítások kö-

vetkező állomása a Fazekas utca, ahol hasonlóan
a korábbi helyszínekhez,
a régi aszfalt felmarásával
kezdett a kivitelező, majd
ott is szegélykövezés és az
utca egy részének aszfaltozása volt a menetrend.
Az építőipari cég ezután
több tapolcai járdaszakasz
felújításába kezd, később
pedig olyan utcákba vonul át, ahol nincs szilárd
burkolat, ilyen a Barackos városrész, illetve többek között a diszeli Mező
Imre utca is. Puskás Ákos
kérdésünkre hozzátette, a
jövőben is igyekszik megragadni minden olyan
támogatási, pályázati lehetőséget a város, amely
további belterületi utcák,
utcaszakaszok felújítását
teszi lehetővé. – Az elmúlt

Aszfaltozási munkálatok az Egry József utcában Fotó: tl
néhány évben drasztikusan megnőtt a gépjármű
forgalom, ezt megsínylették az utak. Nem feltétlenül ilyen megterhelésre
készítették őket, ahogy a

parkolók korábbi men�nyisége sem tudja már
fedezni a megnövekedett
gépjármű számból adódó
igényeket- mutatott rá az
alpolgármester./Töreky/

Nem emelkednek az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérleti díjai - döntött a testület
Legutóbbi nyilvános ülését május 27-én tartotta
Tapolca Város Képviselőtestülete. A napirendek
túlnyomó többségét különösebb viták nélkül fogadták el a képviselők, de
számos kérdés, hozzászólás hangzott el a testületi
tagok részéről napirenden
kívül is.
A polgármester és alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól szóló beszámolót
tárgyalta elsőként a testület. A képviselői kérdések
és a polgármesteri, alpolgármesteri válaszok között
szóba került a Gyulakeszi
úti benzinkút közelmúltbeli rekultivációjakor elbontott “barokk képoszlop”, a
diszeli temetői “fedett szín”
megépítése, az NHSZ-t és a
rendőrséget is érintően az
illegális szemétlerakás helyi
problémaköre, a Navracsics
Tibor miniszterrel, országgyűlési képviselővel folytatott polgármesteri egyeztetések tartalma, a tapolcai
körforgalmak aszfaltjának
állapota és számos pályázattal kapcsolatos kérdés
is elhangzott. A válaszokat
követően egyhangúlag elfogadta a testület a napirendi
pontban foglaltakat.
A
2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása volt a
testület elé került következő
előterjesztés. Az elmúlt év

költségvetésének összegzése, a város gazdasági helyzetének pontos kimutatása
kérdésében nem merültek
fel viták, azt ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadták a képviselők. Schönherrné Pokó
Ildikó pénzügyi irodavezető beszámolójából kiderült,
hogy annak ellenére, hogy
2021-ben a járványhelyzet miatt született törvényi
előírásoknak megfelelően
az önkormányzatok nem
tudtak helyi adókat emelni és a kiadások területén
már az árak emelkedésével
kellett számolni, a likviditását mindvégig képes volt
megőrizni a város önkormányzata, vállalásait teljesíteni tudta. A bevételeket
95 százalékban realizálta az
önkormányzat, fejlesztési
forrásokhoz pedig mintegy
654 millió forint értékben
jutott hozzá. Ezekből a két
legnagyobb: a csapadékvíz elvezetés megoldására
és az útrekonstrukcióra
fordítható összeg volt. Ös�szesen 1 milliárd 210 millió forint pénzmaradványa
keletkezett az önkormányzatnak, melyek azonban
kötelezettségekkel terheltek voltak, azok nagy részét
2022-ben megvalósítható
feladatokra
fordították.
Az önkormányzat végül 4
százalékos vagyongyarapodást könyvelhetett el. Ös�szegzésképpen a pénzügyi
iroda vezetője elmondta,
“a 2021-es év gazdálkodása

stabil volt, biztonságos, a
vagyont megőrizve és gyarapítva tett eleget a város
kötelezettségeinek”. Az önkormányzati tulajdonban
lévő helyiségek, üzletek
2022-es bérleti díjáról szóló
előterjesztést is egyhangúlag fogadták el a képviselők. Dobó Zoltán elmondta, a jelenlegi bizonytalan
világgazdasági helyzetben
a város ebben a gazdasági
évben nem kíván bérleti díjakat emelni, ezzel is támogatva a helyi vállalkozókat.
Egyhangúlag megszavazta
a testület a TOP_PLUSZ1.1.1-21-VE-1 kódszámú,
jelenleg benyújtás előtt álló
„A tapolcai Városi Piac fejlesztése” elnevezésű pályázat konzorciumi formában
történő megvalósítását. A
pályázat a piac hátsó részének felújítását, fedetté
tételét, téliesítését célozza- hangzott el. Szintén támogatásukról biztosították
a képviselők a Kertvárosi
Óvoda székhelyintézményében az óvodai csoportszám emelését, eszerint hat
csoportot indíthat idén az
intézmény. A bizottságok
korábban kivétel nélkül
támogatták, ezúttal négy
igen, négy nem és négy
tartózkodás mellett nem
kapott elegendő támogatást Pass Sándor alpolgármester delegálása az NHSZ
felügyelő
bizottságába.
Ezzel a napirendi ponttal
kapcsolatosan az ülésen
nem hangzott el bővebb in-

doklás, sem érdemi információ. Támogatást kapott
a teljes testülettől a 2021-es
belső ellenőrzésekről szóló éves jelentés elfogadása,
amelynek teljes anyaga,
hasonlóan a testületi ülésen előterjesztett egyéb
napirendi pontokhoz, a
tapolca.hu oldalon olvashatók. Vegyes ügyek keretében számos kérdést és véleményt fogalmaztak meg a
képviselők. Többek között
szóba került az alsó tó híd
felújításának elhúzódása (a
közbeszerzés nyertese nem
vállalta a korábban megadott összegért, új közbeszerzést kellett kiírni) , az
illegális szemétlerakásból
fakadó problémák kezelése (a polgármester szerint
az rendőrségi hatáskör),
a polgármesteri szabadság kiadásának korábban
már felmerült kérdése és
a Malom-tó meghibásodott szökőkút szivattyújának problémája, sokmilliós pénzügyi vonzatának
kérdései is. Az ülést teljes
terjedelmében rögzítette a
városi televízió, az megtekinthető, visszanézhető a
Tapolcai Média facebook
oldalán. /tl/
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25 szakma egy térben- segítség a pályaválasztásban A jövő olvasóit jutalmazták

a könyvtár gyermekrészlegén

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara május 25-én a Csermák
József Rendezvénycsarnokba invitálta Tapolca
és környéke pályaválasztás előtt álló általános
iskolás tanulóit, hogy
közvetlen közelről megismertesse őket azokkal
a szakmákkal, amelyek
megyénkben is elsajátíthatók és később biztos
megélhetést nyújthatnak
a fiatalok számára.
A kamara partnerei közül
számos tapolcai vállalkozás is fontosnak érezte a
részvételt, ahogy a helyi
és környékbeli tanintézmények is. (Révfülöpről
és Nagyvázsonyból is érkeztek a szervezők által
ingyenesen
biztosított
buszokkal
diákcsoportok) A kamara nem először szervezett Tapolcára
kétkezi szakmákat népszerűsítő rendezvényt. A
korábbi események is a
mostanihoz hasonló nagy
érdeklődés mellett zajlottak, közös jellemzőjük
pedig az interaktivitás. A
diákok ugyanis nem csak

A gazdaságnak karosszériásokra is szüksége lesz Fotó: tl
nézhették a szakmákra jellemző tárgyakat és mozdulatokat, hanem maguk
is bekapcsolódhattak a
fodrász, az épület asztalos, a kisgyermekgondozó, a karosszéria lakatos,
a cukrász, a szobafestő,
vagy éppen a klímaszerelő
munkájába. Számos szakmacsoport, mintegy 25
szakma tudta - ha nem is
a maga teljességében - de
megmutatni azt, hogy mit
is jelent kozmetikusnak,
ápolónak, fűtésszerelőnek
vagy autószerelőnek lenni.

A megye több városából
érkezett cégek, iskolák
mellett, több tapolcai vállalkozás is részt vett az eseményen, mint azt megtudtuk, a munkaerőhiány, az
utánpótlás elmaradása sokakat érzékenyen érint, a
szakmunkásképzés fejlesztése és népszerűsítése ma
már az iskolák, a kamara
és az érintett vállalkozások
közös érdeke. Talán az is
bátran kimondható, hogy
a gazdaság és az egész társadalom számára létfontosságú ügy. /Töreky L./

Koszorúzások, faültetés, jótékonysági futam

Katonai hagyományőrzők és a város képviselői koszorúznak a helyi áldozatok emlékhelyeinél
Fotó: tl
...Folytatás a címoldalról...
Koszorút helyezett el a
névadó szobránál a MH
központi Kiképző és
Nyilvántartó
Parancsnokság 15. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda
nevében Csatári Zsanett
százados, Thurzó Albert
törzszászlós,
valamint
a Tapolca és Környéke
Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke, Nacsa Ferenc
nyugállományú
törzszászlós. A város képviseletében Dobó Zoltán polgármester és Puskás Ákos
alpolgármester koszorúzott. A Tapolcai Honvéd

Kulturális Egyesület koszorúját Horváth Gábor
elnök, mint a választókerület önkormányzati
képviselője helyezte el a
hős várvédő mellszobránál. A koszorúzást közös faültetés követte, a
szervezők ugyanis ezzel a
gesztussal kedveskedtek
a városrész egyik korábbi
képviselőjének, Szatmári
Jánosné Marika néninek,
aki örömmel fogadta a
különleges elismerést és
maga is rész vett a facsemete elültetésében. Szatmári Jánosné egyik nagy
érdeme, hogy abban az

időben, amikor a városrész helyzete nem éppen
a legrózsásabb volt, szívvel-lélekkel és legfőképpen eredményesen képviselte a helyiek érdekeit.
Dobó Városrész Napja
később
szórakoztató,
hagyományőrző programok sokaságával folytatódott. Többek között
főzőverseny, filmvetítés,
katonai hagyományőrzők
harci jelenetei, egyenruha-, fegyver-, felszerelés
kiállítás, rendőrségi- és
katasztrófavédelmi bemutató tette egyedivé,
különleges
hangulatú
eseménnyé a hajdani katonai lakótelep ünnepét.
Egy külön programmal,
a Tapolcai Jótékonysági
Nagyfutammal pedig az
autóversenyzés kedvelőit
invitálták a laktanyába
a szervezők. Ezúttal a
közelmúltban Tapolcán
balesetet szenvedett két
fiatal, Bodó Lívia Rozália
és Szita Dávid támogatásra fordítják a rendezvény bevételeit. Vasárnap
a város önkormányzatának képviselői, katonai
hagyományőrzők, civil
szervezetek helyezték el
koszorúikat a régi temető
melletti emlékparkban,

Nagy érdeklődés mellett zajlott az elmúlt
héten a ” Szülőföldem
szép határa” című idei
könyvtári olvasópályázat eredményhirdetése
a Wass Albert könyvtár
gyermekrészlegén, ahol a
nagyobb nyereményeken
kívül is rengeteg kedves
ajándék talált gazdára.
Az esemény gyermek és
felnőtt résztvevőit dr.
Décsey Sándor, a szervező intézmény igazgatója köszöntötte, majd
Vasáros Ferencné Márti
néni könyvtárossal közösen, kedves szavak kíséretében díjakat, jutalmakat
osztottak és sorsoltak ki
az ifjú könyvbarátoknak.
Megtudtuk, a feladatok
között szerepeltek szövegértésre irányulók, kutatni kellett a Magyar Értelmező Szótárban, vagy
éppen Tatay Sándor Kinizsi Pál című művében.
Voltak olyan kérdések is,
amelyek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz
kapcsolódtak, amelyekre
a válaszokat az ügyes kutatók akár az internetről
is levadászhatták, de volt
keresztrejtvény és könyv-

tárhasználat is a feladatok
között. A felsősök versenyében híres magyarok
és a hungarikumok is
szerepeltek, betűhálót készítettek, totót töltöttek,
bizonyíthatták, hogy mit
tudnak a nemzeti értékekről. Újdonság volt, hogy
idén online is be lehetett
kapcsolódni a pontgyűjtő
versenybe, a beküldési határidő március vége volt.
A második osztályosok
csoportjában Katona Zsófia végzett az élen, a 2. helyezett Kurkó Enikő lett, a
3. helyet holtversenyben
Puskás Máté és Sohár Lili
szerezte meg. A harmadik osztályosoknál Kiss
Csanád lett az első, Sellyei
Boldizsár a 2., míg a 3.helyen, szintén holtversenyben Gmózer Noé Sára és
Tapasztó Anna osztozott.
A negyedikesek korosztályában Molnár Vivien állt
az élre, Varga Sára a 2.,
Németh Dzsesszika pedig
a 3. helyezett lett. A felsősöknél Szabó Anna Mária
győzött, Pék Dóra a 2., Hegyi Dorka pedig 3. helyet
vívta ki magának a könyvtár hagyományos és kifejezetten népszerű szellemi
versenyében. /tl/

Gyertek gyerekek a strandra!
A Tapolcai Termálstrand (részben a városi sporttelep) ad otthont a gyermeknapi rendezvényeknek június 5-én. Streetball megmérettetés, színpadi produkciók sora, játékpark, kézműves foglalkozások, falmászás
és óriás sakk is várja a fiatal és felnőtt tapolcaiakat.
A programok 10 órától kezdődnek a Streetball Bajnoksággal a Bauxit Sportcentrum területén, a strandon 10 óra 30 perckor pedig a Mintagyerek Zenekar
lép színpadra. 13 órától ugyanitt a tapolcai Bárdos
iskola diákjainak, később a Batsányi Néptáncegyüttes, majd az Acro Dance csoport műsorait
tekinthetik meg a jelenlévők. 14 órától Panna-Bál
Buborék Mesekoncert és Móka tündér játszótér
várja a gyerekeket. A városi gyermeknap programjai a 17 órától kezdődő Panna-Bál Bűvészkoncerttel folytatódnak és érnek véget.
a világháborúk magyar,
német, orosz, amerikai
emlékműveinél, bazalt
kőoszlopainál a Magyar
Hősök Emléknapján tartott városi megemlékezésen. Hőseinkről, a háborúk áldozatairól való
megemlékezés fontosságáról Horváth Gábor önkormányzati képviselő, a
szervező Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
elnöke osztotta meg gondolatait az eseményen. A
nap programjai a hősök
tiszteletére celebrált misével folytatódtak a katolikus templomban. /tl/
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... Folytatás a címoldalról...
A közönséghez, a Járdányi
volt és jelenlegi növendékeihez, pedagógusaihoz elsőként Dobó Zoltán szólt, aki
köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt
ötven évben az oktatási
intézményt létrehozták, ott
tanítottak, vagy bármilyen
szempontból, de segítették
az intézmény fennmaradását és működését. A polgármester szerint, Tapolca
újbóli várossá válásával
szinte egyedős zeneiskola
tette lehetővé, hogy a helyi gazdasági, társadalmi
és sport teljesítményekhez
hasonlóan, a zeneművészet
területén is babérok teremjenek Tapolcán. – Nem volt
egyszerű a kezdet, de most
mégis itt állunk rengeteg
idő és erőfeszítés után, mely
mögött emberek sokasága,
zenepedagógusok,
helyi
családok, gyermekek vannak. 50 év alatt több mint
száz tanár tanított a város
zeneiskolájában és több
ezer gyermek tanult itt, de
az intézmény sokkal többet adott annál, minthogy
kizárólag zeneiskolaként
tekintsünk rá. Az itt tanuló
növendék megtanult alkalmazkodni, alkalmazkodott
a kottához, a zenésztársai
játékához, számos zenei
szabályhoz. A sok szabály,
a gyakran megterhelő gyakorlás végén mindig csoda
született- fogalmazott a

kori gimnáziumi igazgatónak is nagy szerepe volt az
iskola létrejöttében. – Ma
már elmondhatjuk, hogy
két teljes generáció nőtt fel
a helyi zeneiskolának köszönhetően egy minőségi
zenekultúrában… Nekünk
magyaroknak talán fontosabb a zene, mint más
nemzeteknek, hiszen ha
meg akarjuk értetni magunkat a világban, olyan
kommunikációs
csatornákhoz kell nyúlnunk, amit
mindenki ért, hiszen nem
bízhatunk abban, hogy idegenben, magyarul megszólalva eredményt érhetünk
el. Nem véletlen, hogy a világ zeneirodalmának olyan
nagy számban adtunk híres
zeneszerzőket, zenészeket.
Fontos, hogy gyermekeink értsék, műveljék a zene
nyelvét és legyünk büszkék
rá, hogy ilyen erős zeneiskolai hálózattal kevés nép
büszkélkedhet. Bízom benne, hogy a tapolcai zeneiskola továbbra is a térség
kultúrájának fontos szereplője lesz, ami előmozdítja azt az igényességet és
életminőséget, amely valóban érdemessé teszi élni
az életet. Boldog születésnapot!- zárta köszöntőjét
dr. Navracsics Tibor. Péni
Béla, aki 2006 óta igazgatója a Járdányi zeneiskolának, elsőként a köszönet
hangján szólalt meg. Megkülönböztetett szeretettel

Péni Béla igazgató díszoklevelet vehetett át
polgármester, aki mindenkit arra biztatott, hogy érezze meg ezt a csodát, ami
által egy éretlen gyermekből zeneművész lesz, egy
olyan szakember, aki képes
szórakoztatni, érzelmeket
közvetíteni, elvarázsolni
hallgatóit. Dr. Navracsics
Tibor országgyűlési képviselő személyes emlékeinek
felelevenítésével kezdte köszöntőjét. Elmondta, azon
szerencsések közé tartozik,
akik hajdanán Tapolca zeneiskolájában tanulhattak,
ráadásul büszkeséggel tölti
el, hogy Borsányi Gábor
mellett, édesapjának, az ak-
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Fotó: tl

és tisztelettel említette az
iskola alapítói mellett, Takácsné Németh Magdolna
nevét is, aki 1971-től, tehát
az alapítás évétől növendékként, majd 1980-tól
mint tanár vesz részt az
intézmény életében. Az
idén 41. zeneiskolai tanévét megkezdő igazgató
az iskola történetéről szólva elmondta, hogy az első
tapolcai zeneiskola alapító
tanárai, Borsányi Gábor,
Csonka Gyuláné, Dolinka
Erzsébet, László Árpád,
Martos Katalin, Puskás
Lajos, Reindl Gabriella és
Tóth Gyöngyvér voltak.

Az ütősök is bemutatkoztak és nagy sikert arattak Tóth Péter tanár vezetésével Fotó: tl
A gimnázium épületéből
1982-ben költöztek át az I.
számú általános iskola (ma
Bárdos iskola) épületébe,
ahol aztán 1988-ig működött az intézmény. Járdányi
Pál zeneszerző nevét ebben
az évben, a Kendeh Gusztáv igazgató vezetésével a
jelenlegi épületbe költözéskor vette fel az intézmény.
Péni Béla ünnepi gondolatai zárásaként, egy volt növendék levelét olvasta fel,
aki arról vallott, hogy az ott
töltött kilenc év alatt, számára az iskola a világ közepévé, második otthonává
vált és képes volt átsegíteni
az élet nehézségein. A levél
írója reményét fejezte ki,
hogy a jövőben még sokakban fog mély nyomot hagyni az intézmény, leginkább
a zenetanulás mellett ott
megtapasztalható szeretet
miatt… Az 50 éves jubileumi ünnepségen Uher
Bertalan, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetsége elnökhelyettese
az elnök üdvözletét tolmácsolta Budapestről, majd
átadta a szövetség díszoklevelét Péni Béla igazgatónak. – Kívánjuk, hogy még
számtalan éven keresztül
oktathassanak Tapolcán
megszámlálhatatlan tehetséget, de elsősorban azt,
hogy még sokáig átadhassák a zene örömét és
az együttmuzsikálás lehetőségét- fogalmazott a
szövetség elnökhelyettese.
Péni Béla igazgató, Tapolca
díszpolgára, mint a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
karnagya és művészeti
vezetője, 39 éves odaadó,
lelkiismeretes, magas szintű zenekarvezetői tevékenységéért a szövetségtől
a „Magyar Művészetoktatásért” Plakett elismerését
is átvehette. A jubileumi

koncert az iskola Román
Iván vezetésével működő
vonószenekarának előadásával indult. Elsőként Mozart: Sinfonietta című művének első tételét játszották
el, majd Vivaldi G-dúr hegedűversenye következett
Király Emőke szólójátékával. Kókai: Kis verbunkos
zenéje volt a következő
felcsendülő vonós darab,
majd a közönség egyik
nagy kedvence, Morricone
A Profi filmhez írt híres
dallama aratott nagy sikert.
A zenekar műsora Weiner
Leó Divertimentojánek két
tételével, a „jó alapos csárdás” és a „róka-tánc” remek előadásával és az érte
járó nagy tapssal ért véget.
A vonósok a Tóth Péter
művésztanár vezetésével
működő ütőegyüttesnek
adták át a színpadot, illetve annak előterét. Nebojsa
Jovan Zivkovic: Trio per
Uno című darabját adták
elő elsőként, majd Leonard Bernstein: West Side
Story-jának Amerika című
részletét. Végül Jeff Smith:
Inkodo című ütőhangszerekre írt művével, a dobosok harcra hívó vérpezsdítő ritmusaival aratták
le a közönség elismerését
az ütősök. A jubileumi est
minden bizonnyal legjobban várt zenei produkciója

a Péni Béla karnagy vezetésével működő fúvószenekar előadása volt. Johann Sebastian Bach: „Már
nyugosznak a völgyek”
című korálját hallhatta tőlük először a közönség. Az
előadás azonnal megmutatta a zenekar tudását, felkészültségét, bebizonyítva,
hogy a fúvósok is tudnak
fennkölt dallamokat játszani. Steven Reineke: Pilatus
– Mountain of Dragons (A
sárkány hegye), majd Jacob de Haan: Concerto d’
Amore című darabjának
interpretációja pedig egy
szemernyi kétséget sem
hagyott afelől, hogy minden vitán felülálló nagyszerű zenei minőséget kapott
a tapolcai zeneszerető közönség a nagyzenekartól.
A tartalmas és rendkívül
ízletes zenei tortára végül
tejszínhabként felkerült a
ABBA blokk is, a Dancing
Queen, a Mamma Mia, a
Fernando, a The Winner
takes it all, amely fúvós változatban is talán örök közönség kedvenc marad. A
vastaps, az ováció a jó előadásokon, a kitűnő hangzáson túl, az idén 50+1 éves
Járdányi Pál zeneiskola fél
évszázados teljesítményének is szólt a város rendezvénycsarnokában.
/Töreky László/
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Robottechnikával megújulva
folytatja a Stark Patika
Ünnepélyesen újranyitott és bemutatta új,
automatizált gyógyszerkiadó rendszerét a Stark
Patika. A beruházás,
mint azt megtudtuk,
nem jár dolgozók elbocsájtásával, de egyszerűbbé,
hatékonyabbá,
biztonságosabbá teszi az
értékesítés, a raktározás
folyamatát, gyorsabb kiszolgálást tesz lehetővé
és több hasznos idő juthat a betegekre is.
Az eseményre meghívott
szépszámú vendéget Stark
Borbála gyógyszerész, a
patika tulajdonosa, vezetője köszöntötte, aki az üzlet múltjáról, történetéről,
de izgalmas jelenéről is
megosztotta gondolatait.
Elmondta, a kor színvonalának megfelelő patikarobot üzembe állítása,
személyes, régi álma volt.
– Az elhatározástól a megvalósításig hosszú volt az
út. Számos patikában jártam, tájékozódtam, sok
kollégával beszélgettem
mire kialakult a végleges
koncepció. Az átalakítás
során végig az lebegett a
szemem előtt, hogy egy
olyan gyógyszertárat hozzak létre, amely egyszerre
felel meg a mai kor igényeinek, de közben egy olyan
hellyé is váljon, ahova jó

Stark Borbála: Egy olyan patikát szerettem volna létrehozni, amely megfelel a kor igényeinek ...
Fotó: tl
betérni. Tudjuk, hogy hivatásunkra, a beteg emberek támogatására, arra
az egészségnevelő, felvilágosító munkára, amit mi
adhatunk, mindig szükség
lesz- fogalmazott a tulajdonos, aki családjának,
munkatársainak és beruházáson dolgozó mestereknek is megköszönte a
támogatást és a beruházás
során felmerülő nehézségek elviselését. Stark Borbála lapunknak elmondta,
a világszínvonalú és népszerű medirobot mintegy 50 millióba került.
Az automatizált rendszer
az unióban egységesített, egyedi azonosító kód
alapján, minden fontos

információt tud a bevételezett termékről és a teljes
raktárkészletről. Többek
között ismeri a gyógyszertári áru mennyiségét,
lejáratának időpontját és
mindezekről azonnali információt ad, tehát javul
a gyógyszerbiztonság és a
jövedelmezőség is használatával. A Stark Patikába
betérők mostantól azzal
szembesülnek, hogy a
gyógyszereik kiváltása során, a kiadó személy végig
velük marad, a gép viszont
dolgozik. Az emberi tévesztés esélye gyakorlatilag megszűnik, így a beteg
biztosan a megfelelő készítményt kapja.
/Töreky L./

Csapatépítő nőklubosok a Véndek-hegyen
A Nőklub csapatépítő ös�szejövetelt tartott Bálint
György és Bálint Györgyné birtokán, egy közeli
Véndek-hegyi tanyán a
napokban. A programra
meghívta a város egyik
legnagyobb és legaktívabb civil szervezete Tapolca polgármesterét és
alpolgármesterét is.

Az esemény nem rendkívüli - ahogy Varga Károlyné Edit elnök asszony
fogalmazottminden
évben fontosnak tartják,
hogy egy-egy kötetlenebb
összejövetelt is tartson az
egyesület, ahol jó hangulatú beszélgetésekkel, kirándulással, játékos szellemi
vetélkedőkkel erősítik a
kapcsolatokat, az összetartozás érzését. – Nagyon
örültünk annak, hogy ezúttal olyan szép számmal
sikerült
összejönnünk,
hogy bizony fejtörést okozott már az is, hogy ennyi

TAP
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Sokan vettek részt a nőklub vidám összejövetelén Fotó: h.f.
embernek hogyan tudjuk
majd megoldani a főzést
és egyebeket… Programjaink között szerepelt,
hogy csapatunk azon tagjai, akik még nem látták a
Véndek-hegyi haranglábat, egy kirándulás keretében megtekinthessék azt.
Helyismereti játékunk is a
haranglábbal és a kiapadt
Szentkúttal
kapcsolatos
volt. Megfőztük és ebédre megettük az itt készült
gulyást, pogácsasütő ver-

senyt, továbbá Tapolcával
és környékével foglalkozó
helytörténeti vetélkedőt
szerveztünk, de táncoltunk
és mulattunk is- árulta el
az elnök asszony, aki hozzátette, legközelebb június
elsejére terveznek közös
programot, hiszen ellátogatnak tagjaikkal Zalahalápra, hogy megtekintsék a
nemrégiben megnyílt települési értéktárat és Szakonyi Sándor helyi fafaragó
alkotásait. /tl/
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Ovisoknak ajándék - játszótérré
alakult át a plébánia udvara
A Szent Erzsébet Óvoda kicsinyeinek önfeledt
kacajától volt hangos a
plébániakert a közelmúltban, ugyanis a szülői
tanács évközi munkájának eredményeként, egy
gyermeknapi ajándék játszótérré alakulhatott át a
kert egy része.
Zöldy Andrásné, az óvoda
vezetője elmondta, hogy
a szülői tanács korábban
számos akciót szervezett,
többek között naptárakat
készítettek, adventi vásárt
rendeztek, a bevételeket
pedig teljes egészében a

most megvalósult gyermeknapi ajándék játszótérre fordították. A szülőkkel, óvónőkkel közösen
megvalósított programok
már egy idő óta nagy népszerűségnek örvendenek
az intézményen belül, hiszen így nem csak a szülői
értekezleteken, hivatalos
rendezvényen lehet együtt
az édesapa, az édesanya,
az óvodai dolgozó és a
gyermek, hanem közös
kirándulások, közösségi
rendezvények kötetlen, kifejezetten kedves, jó hangulatú miliőjében is- tudtuk meg. /tl/

A kicsikről és szüleikről szólt ez a játékos nap Fotó: km

6

TAP

LCAI ÚJSÁG

HAGYOMÁNY - IRODALOM

2022. június 3.

Öt település népdalköre találkozott Együtt a vasutas klubok
Nyolc testvérklub részvé- aki lendületével, tenni akaés dalolt a diszeli kultúrházban
telével rendezte meg a he- rásával meg tudta győzni a
A vendéglátó Kócs Ida
vezette Csobánc Népdalkör meghívására, a balatonfüredi Kék Balaton
Népdalkör, a Papkesziről
érkezett Sorstárs Népdalkör, a Halászi Dalkör és a
Zalaszántói Pávakör jött
el a Tapolca-Diszel megújult kultúrházába, hogy
részt vegyen a hagyományos, immár 18. alkalommal megrendezett Pünkösdi
Dalostalálkozón
szombaton.

A rendezvényt, illetve a
magyar népdalkincs megőrzését és továbbadását dr.
Navracsics Tibor miniszter,
országgyűlési képviselő és
Dobó Zoltán polgármester
is méltatta az énekcsoportok produkcióit megelőzően. A jó szórakozást ígérő
kulturális hagyományőrző
eseményen a város önkormányzata nevében Dobó
Zoltán köszöntötte a jelenlévőket. A polgármester a magyar népdalkincs
kultúrahordozó szerepéről
fogalmazott meg gondolatokat, rámutatott, a magyar
nép öröme, bánata mindennapjai
tükröződnek
vissza dalainkban, melyek
arra is jók, hogy az élet nehézségein túllendítsék azokat, akik eldalolják őket.

lyi vasutas nyugdíjas klub
a hagyományos regionális
találkozóját a VOKE Batsányi János Művelődési
Központban a hétvégén.

Testvér dalárdáikkal együtt a Csobánc népdalkör Fotó: tl
– Köszönet mindazoknak,
akik a népdalokat megőrzik és eléneklik nekünk,
hiszen ők népünk történelmét és kultúráját mentik át az utókornak-fogalmazott a városvezető. Dr.
Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési
képviselője is a népdalok
jelentőségéről beszélt, mint
fogalmazott, ezek a dalok
visszahozzák a múltunkat
a jelenbe, évszázadokat
kötnek össze az időben.
– A mában pedig új életet adunk népdalainknak,
hogy azokat átörökíthessük
gyermekeinknek. Népdalok, népszokások, kultúra,
ezek közösséget megtartó
és közösséget erősítő erők,
nemzeti önazonosságunk
alapjai, amellyel úgy tudunk európaiak lenni,

hogy magyarok és helyiek
maradhatunkhangsúlyozta a miniszter. Tóth
Bálint, Diszel önkormányzati képviselője örömét fejezte ki, hogy a Pünkösdi
Dalostalálkozó átvészelte
az utóbbi évek nehézségeit, miközben egy minőségében magasabb szintet képviselő helyen tud
megvalósulni. A képviselő
köszönetet mondott a szervezőknek és jó szórakozást
kívánt minden résztvevőnek. Kócs Ida, a vendéglátó daloskör vezetőjeként
köszöntötte a jelenlévő
balatonfüredi,
halászi,
papkeszi és zalaszántói
énekcsoportokat, majd elsőként a Zalaszántói Pávakör tagjait kérte a színpad
elé, hogy adják elő repertoárjukat.../Töreky L/

A résztvevőket Németh
Mária, a klub közelmúltban megválasztott elnöke
köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy az idei találkozó Borsi Sándorné Anna,
a Vasutas Nyugdíjasklubok
Országos Szövetségének elnökhelyettesének megtisztelő részvételével zajlik. Elmondta, a nyugdíjasoknak,
életüknek ebben a szakaszában már nem az anyagi
javak felhalmozására, hanem élmények gyűjtésére
van szükségük, melyre a
klubok szervezett programjai és a mostani találkozó is
jó alkalom. Havasi Gábor, a
nyugdíjas klubnak otthont
adó intézmény igazgatójaként szólt a jelenlévőhöz,
arra kérte őket, hogy egy
perc néma felállással emlékezzenek Tóth Ferencné
Editre, a vasutas nyugdíjasok elhunyt helyi vezetőjére. – Edit ha élne, nagyon
örülne, hogy ilyen sokan
eljöttek erre a rendezvényre
és biztosan nagyon örülne
annak is, hogy a klubot ma
egy olyan ember vezeti Németh Mária személyében,

tagságot, hogy vele érdemes
tovább folytatni. Mária tervez és olyan programokat
valósít meg a klub javára,
amely értéket ad és közvetít. Örömmel mondhatom,
hogy a tapolcai klubtagok
létszáma nem csökkent az
elmúlt időszakban, ami
nagyon szép eredmény az
országosan csökkenő számokat figyelembe vévehangsúlyozta Havasi Gábor. A találkozó vendége
volt Magyar Péter, a MÁV
START helyi vezetője is, aki
elmondta, hogy az elmúlt
néhány évben olyan fejlesztések történetek a vasútnál,
amely a nyugdíjas szervezetek életét is pozitívan
befolyásolja. Elhangzott,
a menetrendek ma már
azt is lehetővé teszik, hogy
több, látnivalókban gazdag
települést, várost érintően,
egy-egy napos kirándulásokat szervezzenek a klubok úgy, hogy átszállások
nélkül, estére vissza is tudjanak térni oda, ahonnan
elindultak. A köszöntőket,
beszédeket követően, a regionális találkozó színes
kulturális programokkal,
előadásokkal folytatódott,
elsőként a Tapolcai Musical
Színpad fiataljainak produkcióit tekinthették meg a
jelenlévők. /tl/

Németh János - Batsányi Párizsban (részlet) (1. rész)
1811. áprilisának második
felében, egy holdvilágos
este egyenes tartású, magas, délceg termetű férfi
lépkedett elgondolkodva a
Luxembourg-palota környékén. Ahogy elhaladt
a kovácsoltvas kapu előtt,
az őrt álló katonák alig
látható mozdulattal tisztelegtek felé. Ismerték már
ezt a középkorú embert,
gyakran sétált erre, rendszeresen itt visz el az útja.
Nem tudják kiféle, miféle,
csak azt látják, azt érzik,
hogy nagy álmokat, nagy
terveket hordoz a fejében,
és nagy fájdalmat hordoz a szívében. Bandukol
az úton, szinte gépiesen,
egyenletes tempóban, határozott léptekkel, mégis
céltalanul. Sétája csak azt
a célt szolgálja, hogy fájdalmasan hordozza sötét gondolatait, melyek a
belsejében kavarognak. A
katonák kíváncsian néznek utána, tekintetükkel
megköszönve, hogy kicsit
mozgalmasabbá tette az

unalmas szolgálatot.
Közben a férfi ballagott
tovább, majd a sarkon
elfordult a Notre Dame
székesegyház irányába.
Ahogy a templom elé ért,
önkéntelenül megállt, és
keresztet vetett. Mindig
lenyűgözte ez a csodálatos
építmény, az isteni nagyság, és az emberi tudás
monumentális szimbóluma. Ekkor két katona
lépett oda hozzá. Talán
gyanúsnak tartották, hogy
mit keres itt ilyen későn
egy férfi egyedül az utcán,
de lehet, hogy a keresztvetés keltett bennük ellenszenvet. Bár Napóleon
megkötötte a konkordátumot a pápával, és a katolikus vallást újra szabadon lehetett gyakorolni,
de a forradalom évei nem
múltak el nyomtalanul. A
járőröző gránátosok elkérték az úr iratait, mire
Ő nyugodtan átadta azokat. Az őrmester érdeklődve olvasta a papírokat.
Látta, hogy emberünket

Batsányi Jánosnak hívják.
Nemzetisége magyar, nős,
gyermektelen. Ideiglenesen Párizsban él. Aztán
meglátott egy érdekes iratot. Az állt benne, hogy a
császár életjáradékot ad
Bacsányi Jánosnak, aki a
„homme de lettres”, azaz
költő, a betűk embere.
Azonnal vigyázzba vágta
magát, visszaadta az okmányokat, majd barátságosan megjegyezte: - Bocsásson meg Monsieur!
További jó utat! Gombolja
be a kabátját! Hűvös szelek
fújnak a Montmarte irányából. Vive le empereur!
Éljen a császár!
Batsányi ballagott is tovább, a Pere Lachaise
temető közelében lévő
szerény kis lakása felé.
Közben gondolatai tovább kavarogtak. Eszébe
jutott a nap, amikor eljött Bécsből, ide a fény
városába. Két éve történt,
késő ősz volt. Eljött, mert
tudta, hogy őt fogják gyanúsítani a proklamáció

lefordításával. Pedig nem
ő volt, Márton professzor
fordította magyarra, látta
a fordítást, barátja Maret,
Napóleon
államtitkára
megmutatta neki. Az államtitkár gyanakodott,
na meg aztán meg is ígérték a tanár úrnak, hogy a
munkájáért cserébe magyar hadifoglyokat engednek szabadon,a francia
fércmunkáért nem akart
fizetni. Pontos volt a fordítás, alig kellett kiegészíteni. De ki hisz majd neki.
Amúgy is régóta készül

a keresztje, hogy megfeszítsék. Itt volt az alkalom. 1809. novemberében
vonultak ki a franciák
Bécsből, velük ment Ő is.
Bízott egy jobb életben,
bízott Maret segítségében.
Tudta, hogy amint lehet,
felesége is utána jön majd.
Amikor
visszanézett
Bécsre, a Stephanskirche
tornya szomorúan integetett felé, mintha tudta
volna, hogy utolsó istenhozzádot mondanak egymásnak.
... Folytatása következik...

A városunkban évről évre megrendezett Batsányihét rendezvénysorozat egyik fontos, elmaradhatatlan
eseménye, a költőházaspár sírjánál zajló koszorúzás,
megemlékezés. Németh János, a Bárdos Lajos Általános Iskola székhelyintézményének pedagógusa,
ezen a napon egy Batsányi életéről szóló elbeszéléssel
ajándékozta meg a jelenlévőket. Arra kérte a tapolcai
temetőben őt hallgatókat, hogy képzeletben menjenek vissza 200 évet a múltba, menjenek el Párizsba,
a Diadalív árnyékába… / Németh János 2022. május
13-án elhangzott, Batsányi Párizsban című elbeszélését két részletben tárjuk olvasóink elé, a folytatást a
június 17-én megjelenő Tapolcai Újságban olvashatják majd./
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Vívósikerek a Diákolimpián
Az év legnagyobb vívó
eseményét
rendezték
Budapesten, a Hungexpo területén. Közel
3.000 versenyző mérte
össze tudását a háromnapos Diákolimpián.

A tapolcai különítmény, Sajcz Lőrinc, Sajcz Miksa és
Kovács Luca eredményesen zárta az országos versenyt
Fotó: helyszíni felvétel
A keceli Városi Sportcsarnokban
találkoztak az ország legjobb
grappling versenyzői. A
Diákolimpián három tapolcai harcos is tatamira
állt.
Kemény harcokban, az ország legjobb küzdősportolói mérték össze tudásukat
a grappling szabályai szerint. 92 iskolából érkeztek
nevezések az ország minden szegletéből, Tapolcát
Kovács Luca, Sajcz Lőrinc
és Sajcz Miksa képviselte.

A Brazil Jiu-jitsu sportág sportolói, a ZR Team
Farkasok sportszövetség
tagjai, Sümegi Molnár
Gábor edző tanítványai.
Sajcz Lőrinc 42kg-os kategóriában 4. helyezést ért
el, testvére Sajcz Miksa a
46kg-os versenyzők között
3. helyezett lett, mindketten a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Iskola
színeiben versenyeztek.
Kovács Luca a Bárdos Iskola hírnevét öregbítette,
aki szintén bronzéremmel
térhetett haza. /hg/

A párbajtőrözők versenyszámaiban a Tapolca
Vívóklub fiataljai is szép
számmal képviseltették
magukat és több érmet is
hazahoztak.
Egyéniben, lány párbajtőr
I. korcsoportban Bicsérdi
Kamilla aranyérmet, fiú
párbajtőr II. korcsoportban Puskás Máté bronzérmet szerzett, míg Cserép
Dorina IV. korcsoportban
az ötödik helyen végzett.
Csapatban Cséri Sára és
Cséri Bence egyaránt a
keszthelyi Vajda János
Gimnázium csapatát erő-

Puskás Máté bronzéremnek örülhetett Fotók: h. f.

Bicsérdi Kamilla korcsoportjának legjobbja lett

sítette és a szépen csillogó ezüstérmet szerezték
meg. Sára csapata az V.
korcsoportban, míg Bence csapata a VI. korcsoportban érte el ezt a szép
sikert. A tapolcai Batsányi

János Gimnázium lány
csapata a 4. helyen végzett a VI. korcsoportban.
A csapatot Kovács Fanni,
Kovács Bianka, Konkoly
Evelin és Szalma Sára alkotta./hg/

Balatonkerülő futóink
A MyWay elnevezésű
Balaton kerülő ultrafutó
verseny a görögországi
Sparthatlon mintájára,
240 km hosszú és 3000
méteres szintkülönbséget foglal magában, ami
nagy kihívás a futóknak,
ezen a versenyen indult
több Tapolcai Trappoló
is.

A futók különböző távokon versenyezhettek, 240
km-n egyéni és 2-3-4 fős
váltókban, de volt 160 km,
100 km, 80 és 50 km-s
táv is. A verseny lényege,
hogy minden indulónak
ultra távot kell teljesítenie.
A versenyen a Tapolcai
Trappolók is rajthoz álltak, sőt a lebonyolításban

is segítettek. 240 km-n
egy 3 fős női (Balogh
Szabina, Vajainé Szabó
Beatrix és Nagy Hajnalka
Tünde) és egy 4 fős férfi
(Bodó Norbert, Deák József, Szennyai Dorián és
Hegedűs János) csapat indult. A nők 24:41:33-as, a
férfiak 21:09:50-as idővel
a dobogó második fokára
állhattak. Nagy Miklós a
100 km-es távon folytatta
a Myway “hagyományt”
és 9:35:13-as idővel összetettben szintén a második
helyen végzett. 100 km-n
indult Szi-Márton Ildikó,
aki élete első 100 km-t futotta és a 9 fős női mezőnyben a 6.-ik helyen ért célba.
Karay Gabriella 50 km-n
indult és 13. lett. /hg/

A női és férfi csapat is ezüstérmet szerzett

Fotó: h. f.

Két telt házas előadással zárta az évet a Basic Táncstúdió a Tamási Áron Művelődési
Központban. A gálaműsor témáját az Adams Family adta, a Galád család szereplőit
Simonyai Lujza, Pap Lívia és Németh Ádám testesítették meg, míg a 160 fős tánckar
látványos koreográfiákkal tette felejthetetlenné az estet. /hg/

Veszprémi tűzoltók nyerték a versenyt
A városi sporttelep adott
otthont a megye hat hivatásos tűzoltó parancsnoksága
csapatának,
hogy
sportversenyen
döntsék el egymás között, ki megy tovább az
országos megmérettetésre. Tavaly Pétfürdő vitte
el a pálmát, idén viszont
a veszprémi hivatásosok
lettek a legjobbak a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezésében zajló rangos versenyen.
Ezúttal Badacsonytomajról, Ajkáról, Pápáról, Balatonfűzfőről, Pétfürdőről
és Veszprémből érkeztek
hivatásos csapatok, a versenyen sem önkéntes, sem
önkormányzati tűzoltók

nem vettek, vehettek részt.
A tűzoltó csapatok tagjai
saját házibajnokságaikon
választódtak ki, így elvileg minden résztvevő
parancsnokság a legjobbjait hozta el a tapolcai
versenyre. A küzdelem

hagyományosan a klas�szikus kismotor fecskendő szerelés, váltófutás és
akadálypálya futás versenyszámokból állt, a tűzoltók csapatban és egyéniben is megküzdöttek
egymással. /Írás, fotó:tl/

Az akadályok legyőzése sport és felkészülés is egyben
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Házasságkötés
2022. 05. 14.
Virág Klaudia
Szórádi Sándor
2022. 05. 17.
Bokros Bernadett
Pallanki József
2022. 05. 21.
Rauch Marcell
Nagy Nóra Roberta
2022. 05. 28.
Horváth Kinga
Offenbek Dávid
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A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek elérhetőségeinken.
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