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Épülő - és megújuló útburkolatok
Erősített aszfaltot kap a Sebronba vezető út és számos járdaszakasz
A gyakori tehergépjármű forgalom miatt kifejezetten erős szilárd
burkolatot kapott a
napokban a Sebron bekötőútja, amely hosszú
éveken keresztül a város
legkátyúsabb föld-kavics mellékútja volt.
A forró aszfalt terítésével és hengerelésével
foglalkozó szakemberek

előtt le a kalappal, nem
éppen irigylésre méltó
körülmények között, 38
fokos kánikulában és a
meleg időjáráshoz kivédhetetlenül társuló forró
aszfalt “gőzében fürödve” dolgoztak az elmúlt
napokban. A kivitelező
Via-Vomito Kft. munkatársai ottjártunkkor már
elkészítették az egyenletes, gyakorlatilag tükör-

sima kavics alapozást a
főút és a vasúti átjáró között, a fénysorompós átjárón túl pedig már hoszszan látható volt a már
elterített és lehengerelt
aszfalt közel száz méteres
szakaszon.
Az elvégzett munkát
megtekintette a város
polgármestere is, aki
elmondta, az út erős
melegaszfalt burkolatot

kap, hogy a megnövekedett teherautó és kamion
forgalmat is elbírja. Dobó
Zoltán arra kérte a közlekedőket, hogy az ideiglenes helyszíni útlezárások,
félpályás forgalom-elterelések ellenére legyenek
türelmesek, hiszen nekik,
értük készül a beruházás.
Az elmúlt napokban, hetekben egyébként a város
több pontján is dolgoztak

a szakemberek, jelenleg
több járdaszakasz “az
utolsó simítások” előtt
áll, többek között a régi
temető főbejárata és a kápolna közötti szakasz is.
Az aszfaltozási munkák,
ha az időjárás engedi,
nem állnak meg, a következő időszakban Diszel
és a Barackos városrész
kijelölt utcái kerülnek
sorra. /Töreky L./

2 TAP

ÖNKORMÁNYZAT - HÍREK

LCAI ÚJSÁG

Hamarosan újjáépülhet a híd
A kivitelező szándéka és
törekvése szerint, a vállalt határidő előtt, akár
a Pisztráng fesztivál kezdetére (szeptember 30.)
megújulhat az alsó Malom-tó veszélyessé vált,
hosszú ideje elbontott és
a közlekedők elől lezárt
fahídja- tudtuk meg a városházán, ahol a napokban technikai megbeszélést tartottak a témában.
A város önkormányzata 2021 szeptemberében
döntött az alsó Malom-tó
fahídjának felújításáról, a

beruházáshoz akkor 8.5
millió forint forrást biztosítottak. A híd azonban
nem készült el, a közbeszerzés nyertese ugyanis
nem teljesített. Ez volt a
legfőbb oka, hogy az eredeti elképzelésekhez képest
jelentős késést szenvedett
a projekt, hiszen új közbeszerzést kellett kiírni,
majd testület elé vinni annak eredményét. A törvényeknek megfelelően lezajlott új eljárásnak lett a
nyertese a cserszegtomaji
KRÁTERTEAM
Kft.,
amely nettó 9 millió 952

Hosszú ideje áll használaton kívül, most megújulhat
ezer forintért (bruttó
12.639.040 forint) vállalta a munkát. A híd
megépítéséhez szükséges

többletforrást az önkormányzat június 24-i testületi döntése biztosította. /Írás, fotó: tl/

A hangszerek királynője harsonásokkal érkezett a Malom-tóhoz
Az Orgonák éjszakája országos programsorozat
célja, hogy széles körben
mutassa be a hangszerek
királynőjét. Szombaton
este Tapolcán is megszólalt az orgona, igaz nem
csak úgy önmagában,
hiszen a királynőt “fúvós
alattvalói” is elkísérték
szép dallamokkal kikövezett észak- balatoni útjára.
Az orgona által nyújtott
különleges zenei élményt
általában csak a templom
falain belül élvezhetjük.
Azonban augusztus 6-án
a Filharmónia Magyarország több vándor orgonát
indított útnak, hogy minél több ember hallhassa a
hangszer kivételes hangját.

A Balaton északi partján
Kiss Zsolt és a Four Bones
harsona quartet közös

Néhány óra
leforgása alatt
három
észak-balatoni
helyszínen
mutatta be az
orgona hangjának
szépségét
a különleges zenei
formáció
koncertje varázsolta el a
zenekedvelő közönséget.
Szigligeti koncertje után
érkezett Tapolcára az al-

A hangszernél Kiss Zsolt, mellette a Four Bones Fotó: btb
kalmi zenei társulat, hogy
egy rövid koncert erejéig
a Malom-tónál sétáló, pihenő emberek előtt játssza
el igényes filmzenei, könynyűzenei repertoárját. A
hat órakor kezdődő hang-

verseny mindössze fél órás
volt, hiszen néhány órával
később már a Balatonfüredi Tagore Sétányon, majd
Balatonalmádi
rendezvényterén játszott a különleges zenei formáció. /tl/

Forgalmi változásokra kell
számítani jövő héttől
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét programjainak technikai előkészületei miatt hétfőtől
(augusztus 15) lezárják a
Kisfaludy utcát.
Barczáné Tóth Boglárka
a szervező Tamási Áron
Művelődési Központ vezetője lapunknak
elmondta,
már
vasárnap elkezdődik a
pro g r am s oro z at r a
való felkészülés,
a
közlekedési korlátozásokra kell számítani, hiszen érkeznek
a boros faházak és egyéb
építési elemek a helyszínre, megkezdődik a munka.

A tavalyi évhez hasonlóan
ezúttal is a teljes Kisfaludy utcát, illetve a „murvás
parkolót” jelölte ki a város
a rendezvények helyszínéül. Augusztus 20-án sem
lesz helyszínváltozás 2021es évhez képest, hiszen
a Templom dombon a
Szent István szobornál és a
templom
melletti
vadgesztenyefás
parkban
tartják az
ünnepséget és
a kenyérszentelést.
A nagy népszerűségnek
örvendő pörköltfőző versenyt idén is a Városi
Sporttelep árnyat adó fái
alatt rendezik meg. /tl/
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Solymosi Antal 3. danos Sensei lett
Solymosi Antal újabb
mérföldkőhöz érkezett
karate pályafutásában,
hiszen hosszú, kitartó
munkát követően sikeres
övvizsgát tett, így fekete
övét már három aranycsík ékesíti.
Az immár három danos
Senseinek nevelőedzője,
a szintén három danos
Kindl György lelket megérintő
gondolatokkal
gratulált. „ -3. dan, mit is
jelent? Elkötelezettséget!
Nekem a karatéban 46
évnyi tapasztalatom van,
amiből igen sok telt edzésvezetéssel is, amely révén
rálátást kaptam a kezdők
gondolataira,
céljaira.
Ahogy az új tanítványok
belépnek a terembe (dojoba), legyőzik félelmeiket –
„jól meg lesznek verve” -,
és látják azt, hogy a fekete
öveseket milyen tisztelet
övezi, a kezdő is ezt a reményt villantja fel magában.
Aztán hamar rájön, hogy
ez egy elképesztően hoszszú út, amit részben saját
magának a legyőzésével

Solymosi Antal
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Himnuszt és városindulót is
írt szeretett Tapolcájának
Dr. Görcsös Mihályné dr.
Takáts Gizella rubindiplomás pedagógus írói,
költői munkásságát sokan ismerik a városban,
a legtöbben azt is tudják,
hogy a kottaírást, a dalszerzést is nagy kedvvel
gyakorolja.

A siker önmagunk legyőzése nélkül nem jön el Fotó: h.f.
kell kiköveznie, de így is
küszködős, nehéz az előrejutás. Már aki előrejut! A
lemorzsolódás nagyon jelentős, hiszen a kyokushin
a legnagyobb, legkeményebb elvárásokat fogalmazza meg, várja el követőitől. Hozzávetőlegesen
5.000 kezdőből jut el egy
a 3. dan fokozatig, mert
ez egy 20-25 éves odaadó
munka eredménye, ezt pedig nagyon kevesen vállalják. Napi edzések, tanulás,
felkészülés, edzőtáborok
– idő, pénz, energia, amiből egyre kevesebb van az
embereknek. Anti 40 éve
lépett erre az útra. Rácsodálkozva arra, hogy a teste milyen feladatokat old
meg, ha a belső kényszer,
saját magának a legyőzése
erre sarkallja. Mert előre lépni azt jelenti, hogy
naponta az edzések során
lépjük át saját határainkat,
azokat a határokat, amiket
a félelem és a gyengeség
állított. Ahogy ezek a határok leomolnak, úgy ismeri
ki saját magát a karatéka
egyre jobban. Antiban

az akarat úgy nőtt, amit
a való életben, gazdasági
tevékenységeiben is maximális
erőbedobással
tudott érvényesíteni, mindent 100 %-osan végzett,
sok buktatón jutva át, soha
nem feladva. Pár éve ért
a célegyenesbe, mert a 2.
dan követelményeit teljesítve kinyílt a 3. dan ablaka, csalogatóan.
Anti ismét elkezdte kikövezni az utat a cél felé,
egyre nagyobb és keményebb kövekkel, de haladt,
folyamatosan haladt előre.
Munkája, edzései olyanok
előtt zajlottak, akik a megmérettetésben is bírálói,
így segítették, javították,
erősítették hitét, hogy
sikerülni fog. Sikerült!
Hamarosan felkötheted
a Sensei címet igazoló 3
aranycsíkos övet. Tudjuk
persze, hogy ez nem az út
vége, mert edzünk tovább,
bennünk már égő betűkkel világít a kyokushin jelmondata: Soha ne add fel!
Gratulálok Anti sensei!” –
zárta sorait Solymosi Antal
nevelőedzője. /hg/
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A közelmúltban elkészült,
fúvós kísérettel elképzelt
indulóját
természetesen
Tapolcának ajánlja a szerző, remélve, hogy a város
befogadja, megszereti és

a művet. A szerző nem
titkolja, azt szeretné, ha
szerzeményét a Járdányi
Pál Zeneiskola is befogadná és fúvós kísérettel adná
elő a jövőben különböző
rendezvények
alkalmával. Az induló mellett egy
Himnuszt is írt Tapolcának
Dr. Görcsös Mihályné dr.
Takáts Gizella, aki lapunknak elárulta, szerzeménye
augusztus 14-én, vasárnap
10 órakor és augusztus
15-én, hétfőn 18 órakor
felcsendülhet majd a vá-

A szerző nem csak könyveket, dalokat is ír
szívébe zárja a dalt. “Szent
György-hegy
bortermő
tája, Pannon szellő lebben
rája, Balaton-csókolta orca,
Szép vagy virágos Tapolca…” – eképpen kezdődik
a fülbemászó és lendületes
induló, amely Tapolca és
környékének adottságait,
legjellemzőbb természeti
kincseit veszi sorba és öltözteti szép dallamsorokba.
Akik Gizi néni legutolsó
könyvbemutatóján részt
vettek a városi moziban
azok már megismerhették

Fotó: tl

ros katolikus templomában. Íme a Tapolca Város
Himnuszának szánt zenei
mű szövege: ” Boldogaszszony templomának zengő
haranghangja áhítatra hív,
Gyermeket, ifjakat “ama
tudás vára” életre tanít,
Régi-új város porból újjá
éledt, Munka, tudás kincseivel bő lett, Áldjuk a teremtőt, az új életre keltőt,
Kérjük adjon városunknak
boldog új esztendőt, S kérjük adjon nemzetünknek
áldott új esztendőt”. /tl/

“Riskával” nyerhetünk a rendőröktől – Tapolcai ötlet a közlekedésbiztonságért
Tapolcai
kezdeményezés alapján, a balesetmegelőzés
jegyében,
nyereményjátékot
indított a Veszprém Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság és az Alföldi
Tej Kft. Érdemes játszani, hiszen „Riska tehén” grafikájával értékes
ajándékoknyerhetők
a
rendőröktől, ha beküldjük a tej vásárlását igazoló blokk kódját. A kampány 2022. augusztus
1-től október 31-ig tarttudtuk meg.
– Terveztem a közlekedőknek egy kampányt,
ami a támogatók segítségével most megvalósult.
Az Alföldi Tej Kft. Riska
tej családjának dobozain

a mai naptól különböző
baleset- megelőzési tanácsok találhatók, nyereményjátékkal párosítva.
Remélem célba ér az üzenet, az, hogy mennyire
fontos, életbevágó, hogy
betartsuk a közlekedési
szabályokat és figyeljünk
egymásra az utakon! Nem
csak másokkal történhet
baj, egy rossz döntés, egy
figyelmetlen pillanat életeket vehet el, és törhet
össze…– írta facebook
posztjában Juhász Kinga,
a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója. A már elindult
akcióról a police.hu is
beszámolt: ” A Veszprém
Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság az Alföldi Tej
Kft-vel
együttműköd-

ve, az ORFK-Országos
Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával, újszerű kampánnyal hívja fel
a figyelmet a szabályos és
biztonságos közlekedésre. Idén augusztus első
napjaitól „Riska” márkanév alatt forgalmazott
tejesdobozok egyedi grafikával ellátva kerülnek az
élelmiszerüzletek polcaira.
A dobozokon figyelemfelkeltő rajzok lesznek láthatók. A Tapolcai Városi
Balesetmegelőzési Bizottság kezdeményezésére az
Alföldi Tej Kft. az együttműködést vállalta a közlekedésbiztonság elősegítése érdekében, melynek
keretében két és fél millió
baleset-megelőzést támogató üzenetekkel ellátott,

limitált szériás tejesdobozt
gyárt, majd értékesít az
ország területén. A nyere-

ményjátékban résztvevők
már egy termék megvásárlásával, valamint a vásárlást igazoló blokkon
szereplő kód beküldésével
esélyt kaphatnak az értékes
ajándékok megszerzésére.
Az egyedi grafikával ellátott dobozos tejet vásárlók
között sportáruházba szóló értékes vásárlási utalványokat sorsolnak ki a rendőrök a nyereményjáték
befejezését követően- tájékoztatott a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Az ORFK-Országos
Balesetmegelőzési
Bizottság által támogatott
nyereményjátékkal
kapcsolatban
bővebb
információ
a
www.
hogymindenkihazaerjen.
hu oldalon található.” /tl/
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Járőrkutya emlékverseny Tapolcai Rajzbarátok mutatták be
a 20 éve elhunyt fiatal a Káli-medence szellemét a Kőfeszten
kolléga tiszteletére
Ifjabb Ruzsa Attila szigligeti körzeti megbízott
2002 nyarán, 23 éves
korában tragikus közlekedési balesetben életét
vesztette. Emléke előtt,
az elhunyt családjának
jelenlétében, hagyományosan a róla elnevezett
járőrkutya
emlékversennyel tisztelegtek kollégái a szigligeti sportpályán a napokban.
A
Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság
képviseletében
Anda
György főkapitány nyitotta meg az immár két
évtizede létező rendezvényt. Elmondta, Ruzsa
Attila 1998-ban került
a tapolcai rendőrkapitányság kötelékébe, példamutató hivatástudata,
szorgalma, kitartása vitte
előre a rendőri pályán.
Munkája során tanúsí-

– A képzett fiatal rendőr
Szigligeten kapott körzeti megbízotti feladatot,
emberi, szakmai hozzáállása, munkája ma
is példaként szolgálhat
a fiatalok előtt- méltatta a 2002-ben elhunyt
rendőr főtörzsőrmestert
a főkapitány. Balassa
Dániel szigligeti polgármester örömének adott
hangot, hogy amellett,
hogy immár sokadszor a
település adhat otthon a
rendezvénynek, az évről
évre egyre több nézőt,
érdeklődőt is vonz. A
verseny egyébként fegyelmező, ügyességi, őrző-védő gyakorlatokból
állt, a kiképzett rendőrkutyák és vezetőik többek között a szakszerű
és fegyelmezett pórázon
vezetésből, platóra ugrásból, menekülő ember
elfogásból és ugróaka-

A rendőrkutyák fegyelmezettségből is vizsgáztak Fotó: tl
tott megértő, empatikus
hozzáállása kivívta az
emberek, a lakosság szeretetét, bizalmát, miközben rendőrségen belüli
tanulmányait, köztük a
kutyavezetői és a körzeti megbízotti szaktanfolyamokat
kiváló
eredménnyel fejezte be.

dályok leküzdéséből is
“vizsgáztak”. Az Ifjabb
Ruzsa Attila Járőrkutya
Emlékversenyen hagyományosan a szakértő bírák mellett a közönség
is szavazhatott az általuk
legjobbnak ítélt rendőrrendőrkutya párosra.
/Töreky László/

Ifjabb Ruzsa Attila körzeti megbízottként, kutyás
rendőrként a legjobbak között volt
Fotó: tl

A Tapolcai Rajzbarátok (az első sorban ülnek) valódi örömélményt nyújtanak önmaguknak az alkotási folyamat során, kiállításaikkal pedig közönségüknek Fotó: tl
Kővágóörsön állította
ki festményeit és rajzait a Tapolcai Rajzbarátok Körének négy tagja,
Stankovics Béláné Anikó, Pálffyné Szabó Éva,
Mező Lászlóné Kovács
Julianna és Varga Károly “Káli-medence…
és más” - címmel a helyi
művelődési házban. Augusztus 15- ig látogatható kiállításuk elnyerte
a művészetkedvelő közönség és szakemberek
elismerését egyaránt. Az
alkotókat és alkotásaikat részletesen Hangodi
László
főmuzeológus
mutatta be az eseményen.
A közönséget, az alkotókat elsőként Csúri Ákos,
a Kőfeszt főszervezője
köszöntötte, aki Salgó Zitának, a Káli Kövek Közhasznú Alapítvány munkatársának adta át a szót.
A filmesztéta, művészettörténész köszönetet
mondott, hogy a Kőfeszt
befogadta az alapítvány
képzőművészeti klubjának rendezvényét, majd
méltatta a műkedvelő alkotókat és az általuk képviselt amatőr képzőművészeti mozgalmat. – Sokan
azt hiszik, hogy az amatőr
szó alacsony minőséget
jelent, pedig a képzőművészetben ez a szó korántsem negatívum, inkább
az őszinte, szenvedélyes,
eredeti, hiteles alkotási
folyamatot jelenti, ahol
a művész nem betanult

sémák alapján gondolkozik, a mű szívből jön és
valódi érzelmeket tükröz
vissza- hangsúlyozta. A
kiállítást a rajztanári diplomával és gyakorlattal
is rendelkező Hangodi
László nyitotta meg. A
Wass Albert Könyvtár és
Múzeum főmuzeológusa részben csatlakozva az
előtte szólóhoz, az amatőr
szó jelentését igyekezett
pozitív
megvilágításba
helyezni, rámutatva a szó
eredeti latin jelentésére,
amely a szerető, kedvelő
jelentést takarja. Az alko-

tókat, pályafutásukat és
munkáikat közelebbről
részletesen is bemutatva
rámutatott,
mindegyikőjük egyéni életpályát
mondhat magáénak, ám
az alkotás iránti olthatatlan vágy közös tulajdonságuk. – A Tapolcai
Rajzbarátok Köre egy
sokszínű, jókedvű közösség, amely hosszú ideje
alkot és mutatja be munkáit valódi örömélményt
kínálva az alkotónak és
kiállításaik látogatóinak
egyaránt- fogalmazott…
/Töreky L./

Hangodi László: Az alkotás iránti olthatatlan vágy jellemzi a kör minden tagját
Fotó: tl
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A VÁROS KITÜNTETETTJEI
Tapolcai Nevelésügyért
kitüntetésben részesült a
város napja alkalmából a
Tapolcai Kertvárosi Óvoda évek óta elismert intézményvezetője Horváth
Zoltánné.
Az indoklásban elhangzott, intézményvezetői teendőit hosszú ideje eredményesen látja el. Komoly
pedagógiai szaktudással,
kiemelkedő szakmai felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezik, melyet a
mindennapi munkájában
is kamatoztat. Munkavégzését az igényesség, színvonalas szakmai munka,
következetesség, körültekintés, gyermekszeretet és
gyermekek tisztelete jellemzi. Kiváló szakember,
energikus, nagy tapasztalatú, személyiség, aki személyes példamutatással,
emberséggel, a változások
iránti fogékonyággal vég-

zi feladatát. Elhivatottságát, gyermekek iránti
szeretetét dicséri, hogy
immár harminckilenc éve
a pályán van, ezalatt mindig önzetlenül végezte a
feladatait az intézmény
és a gyermekcsoportok
érdekében, de az óvodán
kívül is aktívan tevékenykedett.Horváth Zoltánné - Nyilasi Valéria 1964.
08.09-én született. Lakóhelyén, Taliándörögdön
végezte el az általános
iskolai tanulmányait. Az
óvónői hivatás iránti szeretetét már kisgyermek
kora óta belülről fakadóan hordozza magában.
Az általános iskolai éveket követően a pápai Türr
István Gimnázium és
Óvónőképző Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Ez az intézmény
alapozta meg a szakmai
tudását. 1982-ben érettségizett, két év szakmai

Tapolca adhat otthont a
jövő évi Hungaria Nostra
konferenciának
Átvette a jövő évi konferencia szervezési jogát
jelképező vándorbotot
a Ráday Mihály Városés Faluvédő Szövetségtől dr. Décsey Sándor, a
Tapolcai
Városszépítő
Egyesület elnöke, illetve
városunk önkormányzatának nevében Dobó
Zoltán polgármester Kiskunhalason július közepén.
A konferenciát idén szervező kiskunhalasi egyesületet Fülöp Róbert polgármester és Babud László
egyesületi elnök képviselte és adta át ünnepélyesen számunkra a vándorbotot- számolt be az
eseményről Dobó Zoltán
polgármester. - Megkezdjük a felkészülést, hogy mi
is legalább ilyen jó házi-

gazdái lehessünk a rangos
országos találkozónak jövőre! Ismételten szeretném megköszönni Varga
Károlyné Edit néninek a
kitartó, áldozatos munkát,
mellyel nem csak elősegíti városunk épülését-szépülését, hanem képviseli
érdekeinket a Ráday Mihály Város- és Faluvédő
Szövetségben. Erőfeszítéseinek hála városunkat,
önkormányzatunkat érte
az a hatalmas megtiszteltetés, hogy otthont adhat a
jövő évi Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség
Országos Találkozójának
és Szakmai Konferenciájának. A finanszírozásban
nyújtott segítséget pedig
köszönjük dr. Navracsics
Tibor országgyűlési képviselő úrnak - fogalmazott
Dobó Zoltán. /tl/

Balról: dr. Décsey Sándor, Fülöp Róbert, Dobó Zoltán
és Babud László
Fotó: helyszíni felvétel

ELISMERÉS
gyakorlat után - melyet a
tapolcai Május 1. úti óvodában szerzett - felvételt
nyert a Soproni Óvónőképző Intézet levelező tagozatára, ahol 1986-ban
szerzett oklevelet. 1996ban, a tapolcai óvodák
átszervezését
követően
áthelyezéssel a Kertvárosi
Óvodába került, amely a
mai napig a munkahelye.
2008-ban Tapolca Város
Önkormányzata ismét átszervezte a város nevelési,
oktatási intézményrendszerét, ezt követően már,
mint tagintézményvezető
folytatta munkáját. 2013ban sikerrel pályázta meg
a Tapolcai Kertvárosi
Óvoda óvodavezetői állását. Intézményvezetőként
azóta is eredményes, kimagasló pedagógiai, szakmai tevékenységet folytat.
Megbízatását mindig becsülettel, nagy szociális
érzékenységgel végezte a
családok érdekében. Vezetői tevékenységét szeretettel,
szorgalommal,

2022. augusztus 12.
lelkesedéssel, a gyermekek nevelése iránti elkötelezettséggel végzi. Kedves,
közvetlen személyiségével
mindenki számára példát
mutat. A szülőkkel és a
gyermekekkel egyaránt
kiváló kapcsolatot tart
fenn. Az óvoda közösségének megbecsült tagja,
aki lelkiismeretes tevékenységével folyamatosan
hozzájárul a gyermekek és
az intézmények sikeréhez.
Teszi ezt csendben, szinte
észrevétlenül, kérés vagy
utasítás nélkül, szerényen,
belső indíttatásból. Értékrendjében nagyon fontos
szerepet kap az óvodai
mindennapokban jelen
lévő játék, mint meghatározó és elsődleges tevékenység, amelyre véleménye szerint a legtöbb
időt szükséges fordítani,
mindezt a meghatározó jelentőségű esztétikus
óvodai környezetben. Kiemelt figyelemmel követi
a szabad játék tisztelete
mellett a gyermekek sze-

mélyiségének maximális kibontakoztatását, az
egyéni fejlesztés mellett
a tehetséggondozás megvalósítását, továbbá az
óvoda hátrányos helyzetű
gyermekekre gyakorolt
hatásának jelentőségét.
Életfilozófiája az, hogy a
gyermekek - élményekben gazdag környezet
biztosításávalboldog,
tartalmas, értékkel teli
gyermekkort tudhassanak
maguknak-állt egyebek
mellett a kitüntetett méltatásában.
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Ismét Magyar Bajnok lett Juhász Judit Az ország több pontjáról
Görögországban, Szaloérkeztek a strandröplabda
nikiben több kategóriában is megmérette maversenyre
gát Juhász Judit, a TVSE
sakkozója.

Július 12. és 18. között
Judit az U18-as magyar
lány válogatott tagjaként
Görögországban, a csapat Európa Bajnokságon ült asztalhoz, ahol
3. helyezést ért el. Majd
rapid, – ez 20-20 perces
játszmákat jelent-, egyéni EB-t rendeztek, ahol
a 7. helyen végzett. A túrát 22-én a Schnell, -5-5
perces játszmák-, Európa
Bajnokságával fejezték
be, ahol az 5. helyet szerezte meg. Július 24-én

Idén is megrendezték a
hagyományos
amatőr
strandröplabda versenyt
a Bauxit Sportcentrum
homokos pályáján, a
résztvevőket még az orkán erejű szél sem tántorította el.

Juhász Judit eredményei szép jövőt jósolnak Fotó: helysz.
Judit már Egerben, az
U18-as lány országos
döntőben szerepelt, ahol
sorozatban hatodik alkalommal lett Magyar Baj-

nok. Juhász Judit mozgalmas és eredményes
időszakon van túl, tudtuk
meg edzőjétől, Bodó Norberttől. /hg/

Nyári forróság, égető homok helyett hatalmas oldalirányú széllel és szálló
porral kellett megküzdeniük az amatőr strandröplabda versenyre nevező
csapatoknak, azonban a
körülmények nem szegték
kedvét és győzni akarását

döttek. Vegyes párosban
a Vass Judit – Hanzmann
Máté alkotta duó diadalmaskodott, második lett
az Apja Lánya (Kovács
Flóra, Kovács András) páros, míg harmadik helyen
a Passion in my passion
(Sekk Patrícia, Kosaras Dávid) formáció végzett. Női
párosban 1. lett a Sercli
(Kovács Rebeka, Bánhidai
Barka), 2. a Homár (Hámori Panka, Hámori Borka), 3. a Kringgegörlzz és
Sanyi (Vass Natália, Somogyi Diána).Férfi párosban a legjobb Rámszesz

Második alkalommal rendezett
utánpótlás tornát a Tiac

Bárány Ábelt választották a legjobb tapolcai játékosnak
Fotó: TIAC
Július utolsó hétvégéjén
került sor a tavaly hagyományteremtő céllal útjára indított nemzetközi
utánpótlás labdarúgótorna második lebonyolítására a Bauxit Sportcentrumban.
Három csapat fogadta el
a Tiac VSE meghívását.
A reggeli felhőszakadást

követően kérdésessé vált
a torna megrendezése,
azonban szerencsére az
eső sportolásra alkalmas
sebességre váltott, így elkezdődhettek a mérkőzések. A 2010-2011-es
korosztály részére kiírt
megmérettetésen a következő eredmények születtek: TIAC VSE-FC Ajka
2-3, Veszprém-DAC 1:1,

TIAC VSE- Veszprém 0:6,
FC Ajka-DAC 2:0, Veszprém- FC Ajka 8:1, TIAC
VSE- DAC 0:5.
Így kialakult a végeredmény, első helyen Veszprém csapata végzett,
második lett az FC Ajka,
harmadik a DAC, míg a
házigazda Tiac a negyedik
helyen végzett. Különdíjban részesült több játékos
is, így a torna gólkirálya
Vörös Norbert, a Veszprém játékosa lett. A torna legjobb kapusa címet
Mészáros Levente, ajkai
játékos kapta. A torna legjobb játékosának a DAC
focistáját, Ruzicska Dominiket választották. A legjobb tapolcai játékos Bárány Ábel lett. A bajnoki
szezonra kiváló felkészülési tornát várlátogatás,
a Tapolcai- tavasbarlang
megtekintése és balatoni
fürdőzés zárta. A rendezvényt meglátogatta Finta
Péter az MLSZ Veszprémi
Igazgatója is. /hg/

Élményekkel teli nap
Hátrányos helyzetű gyermekek tornáját rendezett
a Tiac VSE, a Bauxit Sportcentrum center pályáján.
VSE, a Bauxit Sportcentrum center pályáján. Devecseri, tapolcai és sümegi
fiatalok versengtek az elsőségért. A kispályás focimérkőzéseken a Devecseri SE
csapata bizonyult a legjobbnak, de a tapolcai gyerekek
sem vallottak szégyent.
A szervezők egész napos

programokkal készültek a
fociban elfáradt gyerekeknek. Az ebédet követően a
Szigligeti vár látogatása következett, majd a szigligeti
strandon regenerálódtak a
sportolók. A legjobb kapusnak járó díjat Farkas Milán
tapolcai játékos érdemelte
ki teljesítményével. Legjobb
mezőnyjátékosnak a szintén hazai Könczör Gábort
választották, míg a gólkirály a devecseri Vaspöri Kevin lett. /hg/

A párosoknak nem csak egymással, az időjárási viszontagságokkal is meg kellett küzdeni
Fotó: hg
a 8 férfi, 5 női és 4 vegyes
párosnak.
Érkeztek csapatok Budapestről, Érdről, Balatongyörökről, Sopronból és
Tapolcáról, akik mind a
legjobb helyezésért küz-

Akció közben a vegyespáros

Első alkalommal rendeztek labdarúgó tornát a
hátrányos helyzetű gyerekek számára Fotó: hg

(Kosaras Dávid, Molnár
Bence) lett, őket követte a Hanzmann – Kovács
páros (Hanzmann Máté,
Kovács András), harmadik
a Bazinga (Dániel Mátyás,
Pálmai Dániel) lett. /hg/

Fotó: hg
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SZÍNES

Házasságkötés
2022. 07. 29.
Novák Jázmin
Horváth Márk
2022. 07. 30.
Becker Barbara Dorottya
Siegl Ádám Alfréd
2022. 08. 06.
Fekete Józsa Judit
Lovász Barnabás
Pass Sándor és Tölgyes Zsolt adta át a tapolcaiak adományait a segítő szolgálat munkatársainak Fotó: helysz. f.

Tapolca ismét segített
“Amikor egyszerű dolgokat tesztek, amivel segítetek, a Szentlélek nektek is segít, hogy belül jó
érzésetek legyen. Tudni
fogjátok, hogy azt tettétek, amit Jézus tenne” –
ezekkel a szavakkal fejezték ki hálájukat Tapolca
Város Önkormányzata
és minden adományozó
városlakója irányába az
aknaszlatinai Szent Család Karitasz munkatársai.
A hála szavainak előzménye, hogy Pass Sándor
alpolgármester és Tölgyes Zsolt önkormányzati
képviselő július 28-án egy
kisteherautónyi
élelmiszer- és tisztálkodó szer
rakománnyal indult el a
magyar-ukrán határra, a
szállítmányt végül Tiszabecs településen adták át
az Aknaszlatináról érkezett
segítő szolgálat embereinek. Pass Sándor lapunknak elmondta, a tapolcai
gyűjtést a városi alapellátás
dolgozói bonyolították le,
akik a testvértelepülés jel-

zett igényei alapján állították össze a csomagokat. Az
autóba így túlnyomórészt
pelenkák, tisztálkodó- és
tisztító szerek, tartós élelmiszerek, konzervek, gyümölcslevek kerültek. Az
alpolgármester hozzátette,
a Szent Család Karitasz

A gyűjtést a város
alapellátásának
dolgozói
bonyolították le a
kárpátaljai
testvértelepülés
segítő
szervezetének
kérése alapján
munkatársaitól megtudták, hogy rendkívül nehéz
az élet jelenleg a kárpátaljai területeken, a férfiak
jelentős részét katonának
vitték, miközben a térségbe Kelet-Ukrajnából rengeteg menekült érkezett.
/Töreky L./
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