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A magyar kultúra napján
ÉRTÉKEINK Helyi művészek szép alkotásaiból nyitottak kiállítást a Tamásiban
A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg
január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének.
Mindezt Kovács Melinda, az
est házigazdája mondta el
bevezető szavaiban a Tamási
Áron Művelődési Központban rendezett városi ünnepségen, majd a közönség Bárdos Lajos Nemzeti fény című művét hallgathatta meg a
Tapolcai Kamarakórus és a
Járdányi Pál Zeneiskola
előadásában. A művet Bárdos Kölcsey Ferenc hexameterére írta. A kultúra napi
ünnepség jó alkalom a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékek bemutatására.
Ennek jegyében helyi művészek, a hagyományok iránt
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A magyar kultúra napján Török Attiláné karnagy vezetésével énekelt a Tapolcai
Kamarakórus a Tamási Áron Művelődési Központban. A szép számú közönség hallhatta Dobó Zoltán polgármester ünnepi beszédét és Németh István Péter költő gondolatait Fotók: Szijártó János
elkötelezett mesterek alko- ták meg az érdeklődők. sítani. Mint kifejtette, maga deni, s ha szükséges harcolni
tásaiból nyitottak kiállítást Dobó Zoltán polgármester a magyar kultúra a magyar- érte a végsőkig. Németh
az aulában. Varjas Imréné beszédében azt hangsúlyoz- ságra jellemző szokások, a István Péter tapolcai költő
gobelinjeit, Németh László ta, hogy a kultúra szó jelen- keresztény hitvilág, az élet- előbb Kölcseyről szólt, majd
egyedi ruhadarabjait, Gyev- tése csak pozitív tartomány- filozófia, az írásbeliség és a a magyar kultúra végtelen
nár Kálmán, Gyevnár Juli- ban értelmezhető, hiszen teremtett értékek összes- kincsestárába kalauzolt.
anna és ifjú Gyevnár Kál- csak a teremtéssel, valami jó sége, amelyet mindig és (Folytatás a 3. oldalon Him(szj)
mán és kerámiáit csodálhat- létrehozásával lehet azono- minden áron meg kell vé- nusz, ami... címmel)

A látogatók központja
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
nagy érdeklődés mellett
nyitotta meg a „Tapolcaitavasbarlang Látogatóközpontot” a napokban.

ír
t

ten kezeli ezek védelmét.
Azonban nem csak védeni,
de bemutatni is kötelességünk e csodákat, ahogy az
jelen esetben a tapolcai Tavasbarlangnál is megvaló-

sult a korszerű, minden
igényt kielégítő, közel 300
millió forintos uniós támogatással bíró látogatóközpont (Folyt. a 3. oldalon Felszín alatti... címmel) (szj)

Az ünnepélyes átadáson
Puskás Zoltán, a Balaton- MS*.
w
felvidéki Nemzeti Park
*ll. ,
Igazgatóság igazgatója köv.‘ ••-•*•
1
szöntötte a meghívott venf
dégeket, a projekt megvalósításában résztvevő szakembereket, a cégek képviselőit.
- Az élő természeti értékek
védelme mellett fontos számunkra az élettelen természeti értékek védelme is.
Idetartoznak a barlangok, a
források, a víznyelők. A
Balaton-felvidék kifejezetten gazdag ezen értékekben, Megnyílt a Tavasbarlang látogatóközpont. A tapolcai
így igazgatóságunk kiemel- lakosok február végéig ingyen léphetnek be Fotó: szj.
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Kifizetik a tartozást
A Deák Jenő Kórház már
rendezte adóssága egy
részét a Tapolcai Diák és
Közétkeztető Szolgáltató
Kft., valamint a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft.
felé.
Erről az intézmény főigazgatója tájékoztatta lapunkat.
Dr. Lang Zsuzsanna elmondta, a két önkormányzati tulajdonú cég számára, a
legutóbbi megállapodásnak
megfelelőn, utalták a kintlévőség első részletét.
- A város önkormányzata és
a kórház vezetése a közelmúltban több témát érintő
tárgyalást folytatott. Ekkor
hangzott el, egy korábban
írásban is benyújtott javaslat
a részünkről a kintlévőségek
rendezése, illetve ütemezése

kapcsán. 2014. december
31-ig 11,5 millió forintot
már átutaltunk a közétkeztetőnek, a fennmaradó 29,2
millió forintot pedig ez év
március 31-ig rendezzük. A
Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. felé fennálló 34,5 millió
forintos lejárt szállítói tartozásunkból már az idén átutaltunk 13,7 millió Ft-ot, a
fennmaradó lejárt tartozásunkat március 31-ig kifizetjük - fejtette ki a főigazgató. Tájékoztatójában szólt
arról is az intézmény vezetője, hogy az ajkai Magyar Imre Kórház jelenleg, ideiglenesen - azaz a közbeszerzési
eljárás sikeres lebonyolításáig - végzi a betegélelmezést. (Írásunk folytatása a
2. oldalon Közös az érdek
címmel)
(szj)
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Lapunk
vendége
a héten:
Kozma Henrik
A 2-es számú választókörzet képviselője sürgős városi feladatnak
tartaná annak felülvizsgálatát, hogy vajon milyen okokra vezethető
vissza a lakosság létszámának drasztikus fogyatkozása.
Ugyanis
amíg a kilencvenes évek
elején húszezres városként lehetett Tapolcát
definiálni, addig ma alig
12-13 ezren élnek itt.
Ezt a tendenciát sürgősen meg kellene állítani,
illetve fordítani. Lényeges lenne a közbiztonság javítása, a rendelkezésre álló törvényi
eszközök alkalmazásával. A közeljövőben lakossági fórumot is szeretnék tartani a problémák megismerése, illetve azok kezelése céljából. A fizető parkolás a
mai napig megosztja a
lakosságot, midenképpen foglalkozni kell vele. Bár rendelet szabályozza a kutyatartást,
mégis gyakran látni utcán, közterületen szájkosár nélkül sétáltatott
harci kutyát. Jó lenne a
tulajdonosokkal megértetni, hogy vannak bizonyos keretek, szabályok, amit mindenkinek
be kell tartani. Aztán a
közlekedési táblákat is
érdemes lenne átnézni,
több helyen vannak logikátlanul elhelyezett
sebességkorlátozó táblák, amelyeket az észszerűség jegyében módosítani lehetne. Országos, de súlyos városi
probléma is munkahelyek hiánya, ebben is
sürgősen lépni kellene,
hiszen ez nyilván összefügg a lakosság létszámának fogyásával. A
Tavasbarlang kapcsán
az a véleményem, hogy
az abból származó bevételből a városnak is jár, s
ennek érdekében meg
kell mozgatni mindent.

2015. JANUÁR 28.

ÖNKORMÁNYZAT

Közös az érdek

INFORMÁCIÓ

KÓRHÁZ Az aktív ellátásra nagy szükség van

8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az
aktív ellátást visszaállíthassuk, hiszen éppen ennek megszüntetése okozta azokat a finanszírozási
gondokat, amelyek oda
vezettek, hogy a kórház
nem tudta kifizetni a fűtést
és az étkeztetést.

W

A

íLJIíY/

Fogadóórák:

" y

A

*<

Dobó Zoltán polgármester

fSV

minden páratlan héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
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Az akítv ágyak leépítése
ugyanis magával hozta a
finanszírozás csökkenését,
ezzel szemben a költségek
nem apadtak. Mindezt Dobó
Zoltán polgármester jelentette ki tájékoztatójában. A
két önkormányzati tulajdonban lévő cég kintlévőségével kapcsolatban elmondta,
hogy mindeképpen örömteli
dolog a kórház adósságának
rendezésére
vonatkozó
megállapodás. - A probléma
megoldására irányuló tárgyalás után úgy álltunk fel
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Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
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Rig Lajos alpolgármester

l

minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig

|4

0
A kórház március végéig rendezi tartozásait Fotó:Szijártó
az asztaltól, hogy a kórház
vezetése átérezte a mi nehézségeinket, illetve jeleztem a kórház vezetése felé,
hogy mi is értjük az ő problémáikat. Bízom abban,
hogy az ígért ütemezés szerint történik meg az adósság
törlesztése, ami akár egy

hosszabb távú, baráti együttműködés alapja is lehet hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, az intézményre, ellátásra szükségük
van az itt élő embereknek, és
ezt az illetékes minisztériumnak megfelelően kezelnie kellene.
(szj)

Ebtartók Újabb rendelkezés
figyelmébe Új rendelkezés lépett élet- vehető igénybe egységesen.
be a települési hulladékkal
kapcsolatban, tájéAz állatok védelméről és
koztatta
lapunkat Dobó
kíméletéről szóló törvény
Zoltán
polgármester.
alapján a tartás helye szerint
illetékes települési önkormányzat ebrendészeti fela- Az önkormányzat 2014.
dataik elvégzése érdekében, szeptember 26-án fogadta el
illetve a veszettség elleni a települési hulladékkal kapoltás járványvédelmi vonat- csolatos helyi közszolgálkozásaira tekintettel három tatásról szóló 10/2014.
évente legalább egy alka- (IX.29.) önkormányzati renlommal ebösszeírást végez. deletét.
Ezúttal március 31-ig! Bő- Az új önkormányzati renvebben erről az interneten, a delet 2015. január 1-jén
lépett hatályba, az elfogawww.tapolcaiujsag.hu -n!
dott önkormányzati rendelet
olvasható a város honlapján
(www.tapolca.hu) és immár
online városi újságunkban
is (www.tapolcaiujsag.hu)
elérhető. Amint az kiderült,
2015. január 1-jétől az
Vr 1 alábbiak szerint változnak a
lakossági hulladékgyűjtés és
/
hulladékszállítás szabályai:
A lakossági hulladékgyűjtés
során az igénybe vehető
gyűjtőedények űrtartalma a
'
•v
következők szerint alakul:
Az egy háztartásban egyedül
vagy ketten élők számára 60
liter, a hárman élők számára
80 liter és a háztartásban
négyen vagy többen élők
EkJ
számára 120 liter űrtartalom

Az ingatlanhasználónak a 60
vagy 80 liter mennyiségű
települési hulladék után fizetendő közszolgáltatási díj
alkalmazásának igénybevételére irányuló kérelmét a
közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni. Igénybevételre csak
az jogosult, aki a Közszolgáltató felé lejárt határidejű
díjhátralékkal nem rendelkezik. A jogosultságot igazolni kell a közszolgáltató
felé és rendelkezni kell a
megfelelő gyűjtőedényzettel.
A 60 vagy 80 liter menynyiségű hulladék után fizetendő közszolgáltatási díjat
a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától számlázza a közszolgáltató.
A települései hulladékszállítással összefüggő tájékoztatással kapcsolatos bővebb
információkat, továbbá az
érvényben lévő rendelet
egészét, valamint minden
más, egyéb közérdekű,
hivatalos
önkormányzati
közleményt újságunk internetes oldalán találhatnak
meg olvasóink.
(szj)

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 8.00-12.00 óráig
és 13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Tel: 112, 87/412-322
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Felszín alatti csodák
BEMUTATÓ Tapolcaiak február végéig ingyenesen látogathatják
1

Dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter
úgy fogalmazott, hogy nekünk elsősorban kötelességeink és nem elvárásaink lehetnek a természettel szemben.
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- A nemzeti parkokról pedig
elmondható, hogy az ember
élő lelkiismeretét is jelentik.
A nemzeti parkok számában,
működésében megmutatkozhat az ember és természet közötti harmónia, vagy
annak hiánya. Mi magyarok
büszkék lehetünk, hiszen hazánkban tíz nemzeti park
van, területük mintegy félmillió hektár - hangsúlyozta
a miniszter. Majd hozzátette,
természeti kincseinket évente mintegy másfél millióan
keresik fel. 2015 közepéig
több, mint 78 ezer hektáron
állítják helyre a leromlott
élőhelyeket, és 51 ezer hektáron biztosítják a szükséges
infrastrukturális feltételeket.
A beruházás avatását Polgárdy Imre, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke és
Takács Szabolcs, a Veszp-
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A látogatóközpont ünnepélyes átadása. Középen dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ollóval a kezében a szalag átvágásakor
Fotó: Szijártó János
rém megyei kormányhivatal kormánymegbízottja is
üdvözölte, dr. Márfi Gyula,
a Veszprém Főegyházmegye
érseke pedig megáldotta a
létesítményt.

Himnusz, ami örök
Vastaps a kultúrának, a szép muzsikának
A Himnusz velünk él - fogalmazott Németh István
Péter a magyar kultúra
napján a Tamási Áron
Művelődési Központban.
- Imánk, amelynek helye
volt, van és lesz az ünnepi
pillanatokban a csillárok és a
csillagok alatt, de ott kell
lenniük személyes, bensőbb
magunkban is. Veszélyben
és örömben egyaránt. Annak
idején Rákosi Mátyás pártfőtitkár megbízta Illyés
Gyulát és Kodály Zoltánt,
hogy egy másik, optimistább, amolyan új-istenes
istentelen himnuszt szerezzenek. Kodály megjegyzése
erre annyi volt: „Minek új?
Jó nekünk a régi himnusz.”
Barátainak azzal toldotta
meg a mester és Illyés az elhárítást, hogy aki át meri írni
a Himnuszt, annak száradjon
le a keze. A tapolcai költő
szívet melengető ünnepi
gondolatai után a Tapolcai
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Kiemelkedő színvonalat
produkált a Járdányi Pál
Zeneiskola minden fellépője. Tóth-Rompos Patrícia és Zavaczkiné Fehér
Éva a képen Fotó: Szijártó
Kamarakórus, majd a Járdányi Pál Zeneiskola tanárai
mutattak be nagyszerű zenei
műveket a színpadon, kiemelkedő színvonalon. A
közönség vastapsa nem maradt el. A kultúra tapolcai ünnepe a szép kiállítások közös
megtekintésével zárult. (szj)

A Tavasbarlang-látogatóközpontot a tapolcai lakosok
lakcímkártyájuk felmutatásával február végéig ingyenesen látogathatják - tájékoztatta lapunkat a Nemzeti

park munkatársa, Kopek Annamária. A lehetőség az
újonnan átadott létesítmény
megtekintése mellett a barlangi csónakázást is magába
foglalja.
(szj)
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Rövid hírek
n TÉLŰZŐ ÜNNEP

- A negyedik Tapolcai
Téltemető - Télbanyaűző
Maskarádé,
töpörtyűsütő és forralt
borfőző verseny február
14-én, szombaton a Fő
téren a Tapolca Kft-Tamási Áron Művelődési
Központ szervezésében, a civil szervezetek
együttműködésével kel
életre. Az esemény a
maskarák felvonulásával veszi kezdetét, a
Hotel Peliontól induló
menet a város utcáin keresztül a Fő térig vonul
majd. A parádén kiválasztják a legszebb
egyéni és csoportos jelmezeket. A Télbanyaűző Maskarádén máglyán, a régi népszokást
felelevenítve kiszebábégetéssel búcsúztatják
az idei telet.
(szj)
n TÚRÁZÁS - A Tapolca VSE Természetjáró
szakosztály
szombati túrája Révfülöp-Ecséri templomrom-Kővágóörs-Fülöphegy-Tapolca (kb.13
km). Találkozó a tapolcai autóbusz-állomáson
7.45-kor.
(szj)

Ételfutár igény szerint
két darab három részes ét- mint a szociális étkeztetést
hordó szükséges névvel, egy központi konyha lássa
szállítási címmel ellátva. A el. Ez napi 2300 adag étel elkiszállítás során elhűlt ételt készítését jelenti. - "Azzá
fogyasztás előtt legalább 65 leszel, amit eszel" motCelsius fokos hőmérsékletre tónkra építve stratégiánkat a
kell melegíteni. A vállalko- 34 fős, szorosan összekovázás a modern gasztronómia csolódott csapatunk szívvel
minden követelményének és lélekkel valósítja meg,
megfelel. A folyamatos fej- hiszen csak így sikerülhet a
Erről az önkormányzati tu- lesztés lehetővé tette, hogy a nagy létszámú vendégkört
lajdonban lévő cég ügyve- városi óvodák, oktatási in- kielégítenünk - hangsúlyoz(szj)
zető igazgatója, Mezőssy tézmények ellátását vala- ta Mezőssy Tamás.
Tamás tájékoztatta lapunkat. Amint azt megtudtuk, az
eddigi tevékenység bővítéseként immár szója-, cukor-,
tojás-, tejmentes menüvel is
0
kiszolgálják az igényeket,
]
•
de az is bátran keresheti őyj
ket, aki lisztérzékeny, eset>
r/
leg epe- és májkímélő, pé>r
pes, vagy éppen a fehérjeszegény ételeket fogyasztu
'
..
hat. A beérkezett megrenV,
deléseket hétköznapon 11 és
f
13 óra között teljesítik, hétvégén és munkaszüneti
napokon nincs szolgáltatás. Mezőssy Tamás: Kielégítjük a speciális igényeket, senA heti megrendelés esetén kinek nem kell lemondania a finomságokról Fotó: szj.
A diétázóknak és ételallergiában szenvedőknek sem kell lemondani
az ízletes, finom fogásokról. A Tapolcai Diák-, és
Közétkeztető, Szolgáltató
Kft. kompromisszumok
nélkül kínál étkezési lehetőséget.
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Re - Akció
Koncertsorozat indult a
VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási
Központban. Előbb a
Rock-inger zenekar csapott a húrok közé, majd
a Babos- Piller Duó
folytatta a sort.

Ih <
Bertha Diána: Mivel rokonom is játszik a Rockinger zenekarban, ezért
nem volt kérdés, hogy
eljöjjünk párommal a
koncertre. De ettől függetlenül is itt lennénk,
hiszen kulturált helyen
szórakozhatunk.
Kun Dávid: Munkából
jöttem, nagyon jól érzem magam, biztosan itt
leszek legközelebb is.
Istenes Erzsébet:
Nagyon régen volt ilyen
Tapolcán.
Örülünk a
kezdemé;
nyezésnek. Amellett,
hogy lehetőséget nyújt a
helyi zenekaroknak a
közönség is jól szórakozik. (Havasi Gábor)

KRÓNIKA

2015. JANUÁR 28.

Könyv és fotótárlat
ÉRTÉKTÁR A természeti és a történelmi örökség bemutatása
Ahogy a beszédes szójáték is utal rá (KönyvTÁRlat), Hangodi László
egy monográfiával, míg
Farkas Attila a tavalyi év
legjobban sikerült „tanúhegyes” fotóival lepte
meg az érdeklődőket. A
rendezvénynek a Wass
Albert
Könyvtár
és
Múzeum adott otthont.

illírt if jK’ ’r i

H

ílfffel

i

A szép számú érdeklődőt a
kulturális intézmény igazgatója, Décsey Sándor köszöntötte, majd méltatta Farkas
Attila munkásságát. Utalt a
fotós természet és szűkebb
pátriája- a környék tanúhegyei iránti szeretetére, amelyek alkotásai gerincét képezik. Farkas Attila lapunk
kérdésére válaszolva elmondta, hogy a kiállítás
anyaga felkérésre készült
ebben a témában, ezért is
kapta a „Szeretett vidékünk”
címet. - A 2014-es tájképeimből válogattam, ezen a
tárlaton 22 fotóm látható,
tanúhegyek témára fókuszálva. A jövő év elején Székesfehérváron mutatkozom
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Farkas Attila (balról), Décsey Sándor, Hangodi László és Takács Péter Fotó: Dancs
be sziluett és makrófotóimmal, de a környékünkhöz
mindig hű leszek, mert kimeríthetetlen a téma.
A rendezvény második
részében Hangodi Lászlót
köszöntötte Takács Péter,
Monostorapáti polgármestere abból az alkalomból,
hogy az elismert történész,
muzeológus immár tizenegyedik önálló könyvével

örvendeztette meg a nagyérdeműt. Az almádi monostor
címet viselő munkájáról a
következőket nyilatkozta a
szerző: - A könyvem az almádi monostor monográfiája. Egy teljes, komplex háztörténet, amelyben keresztmetszetet nyújtok mindarról, amit tudni lehet a mai
napig erről a bencés apátságról, amit valaha és bárhol

írtak, jegyeztek róla. Takács
Péter polgármester hangsúlyozta, hogy önkormányzatuk mindent megtesz azért,
hogy a helyi értékeket ápolják, őrizzék és bemutassák.
Utalt rá, hogy a középkori
épület maradványait monostorapáti illetőségű civilek
tartják rendben. A település
nevében is őrzi a bencés
apátság emlékét.
(di)
=i

Rock-inger

Tapolcai zenekarok
Ízig, vérig rockerek. Ez az
első gondolat, ami az ember eszébe jut, ha leül a
Rock-inger tagjaival beszélgetni.

Hiszen szerencsére vannak
fellépéseik, ráadásul olyan
helyeken is ahol már megfordultak korábban is, viszszahívják őket, mert jók,
mert őszinték.
Arra a kérdésemre, hogyan
és mikor alakult a zenekar
meglepő választ kapok, azt
mondják 2000 környékén.
Igaz akkor még Diablura
néven zenéltek, saját dalokat
játszottak, metál stílusban,

azonban a csapat gerince
nem változott, csupán a közönség igénye, ezért váltottak és úgy döntöttek, hogy
ismert slágereket gyúrnak
rockingeressé. Ez a váltás
meghozta a hőn áhított sikert
A próbahelyen találkoztam a
és áttörést, hiszen egyik
fiúkkal. Kemény ütemek,
feldolgozásukkal bekerültek
zúzós gitárszólam és összeegy tehetségkutató műsorba,
téveszthetetlen énekhang
ahol heteken keresztül a taszűrődik ki a VOKE belső
polcai Tóth Gabi mentoráludvarára, ahol a zenekar a
ta őket. A versenyen való
következő koncertre készül.
szereplés teljesen tudatos és
átgondolt volt részükről.
Mindannyian dolgoznak a
zenélés mellett és inkább azt
az utat választották, hogy a
biztos megélhetést nyújtó
i
-7
állásuk mellett, a műsor réf‘%
vén kapott ismertséget meglovagolva
zenélnek tovább,
>
ugyanúgy,
mint ahogy eddig
•
is tették, szívvel lélekkel.
Pénteken a Batsányi Művelődési és Oktatási Központban csaptak egy hatalmas
TRock-inger bulit és hamaro*5?-?
san újra hallunk róluk, hi-v
szen
ismét nagy dobásra kéSzívvel, lélekkel játszik a Rock-inger, a napokban a VOKE színpa(hg)
dán csaptak egy hatalmas bulit a közönség örömére Fotó: Havasi szülnek.
UJ
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Heti Ötlet
Pócsi Béla díszmadár-tenyésztő
a madarak téli etetéséről
A vadon élő madarak ete- jat, a faggyút, a „cinke-gotése, az első fagyok beáll- lyót”, a sajtot. A magevő
tával, november elejétől madarak kaphatnak köakár március végéig is lest, fénylenmagot és repeltarthat hazánkban. Ne cemagot. A balkáni gerle a
feledjük az etetést folya- búzát és a kukoricát is elmatosan egész télen át vé- fogadja. A lágyevő rigófégezzük, hiszen ha váratla- lék tápláléka a gyümölcs,
nul abbahagyjuk, a nappal a főtt tojás, a reszelt sárgaelfogyasztott táplálék, a répa vagy a sajt. A faágakkistestű madaraknak (pél- ra felszúrt almát a rigók és
dául cinegék) csak arra az itt telelő csonttollúak is
elég hogy egy fagyos éj- nagyon szeretik. Láthaszakát át tudjanak vészel- tunk az etetőknél szén- és
ni. Ha másnap csak üres kékcinegét, verebet, ököretetőt találnak, a követke- szemet, fenyő- és erdei
ző fagyos éjszakát már pintyet, kenderikét, tengenem élik túl. A friss víz licet, meggyvágót, csuszbiztosítása is ugyanolyan kát, fakopáncsot, süvöltőt,
fontos mint az eledel. A vagy elvétve áttelelő vövízbe szőlőcukrot is tehe- rösbegyet. Fagyok idején,
tünk! Energiadús elede- madarak százezreinek élelek: vékony héjú fekete tét menthetjük meg, a téli
napraforgó, kendermag, etetéssel, amit tavasszal
pörköletlen földi mogyo- meghálálnak. Akkor majd
ró, dióbél. Az állati erede- örülhetünk, hogy süt a
tű zsiradék is kiváló táplá- nap, nyílik a virág, s
lék, nagyon szeretik a há- énekel a madár!

2015. JANUÁR 28.
0 TAPOLCAI ÚJSÁG
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A hirdetések tartalmáért
nem
vállalunk felelősséget!

MÉG ÚJABB HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEKI

Cégeknek
vállalkozásoknak:

Hirdetés

2015. FEBíBÍ
SZOMBBj

TéLBANPM-!
MASKI-
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3+*l
bevezető akció:
Január 28 és február 13
között 3 db lekötött
megrendelés esetén
1 megjelenést
ingyenesen biztosítunk!
Részletekről kérdezze
munkatársunkat!

töpörtyi
orra
_Joző V

E-mail: tapmedia.hirdetes@gmail.com

Tel.: +36-30/500-6454

Kiszeb,

_Kp
készíti

TÉLBANYAÚZÓ

fánkfa

MASKARÁDÉ

15.00 Maskarák felvonulása
Hotel Pelion- Ady E. u. Deák F. u. - Fő tér

.Jk a Fő téren
JELMEZÉT˙ , 0|C

Utcai karnevál

18.00 Máglyagyújtás

TAPOLCAI ÚJSÁG -

SZOLGÁLTATÁS - HIRDETÉS

Kiszebaba égetés

Tapolca, Kossuth u. 9.

Farsang Farka elengedés

A rendezvényre kedvezményes
kölcsönzési lehetőségek:

Befejeződtek a hulladéklerakók
rekultivációs munkái
Az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 3,43 milliárd
forint európai uniós és hazai támogatást
nyert el a régió 33 felhagyott szeméttelepének rekultiválására (biztonságba
helyezésére). A projekt az Európai Unió
támogatásával,
a
Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg. A társulásnak a projekthez önrészt nem kellett biztosítania.
A Társulás 158 településének 33 régi
hulladéklerakó telepének rekultiválása
történt meg a 2014 októberéig a projektnek
köszönhetően. A rekultiváció eltérő műszaki
megoldásokkal
zajlott
a
különböző
lerakóknál, attól függően, hogy milyen
régen hagytak fel az adott szemétteleppel,
milyen a hulladék összetétele. A teljes
projekt
során
mintegy
390
ezer
négyzetméter felületet állítottak helyre, ami
több mint 3 millió köbméter hulladékot
tartalmazott.
Átadásra került hulladéklerakók:
LOT1: Gyepűkaján, Kiscsősz, Nagyalásony,
Pápasalamon,
Szentimrefalva,
Zalameggyes, Zalaszegvár, Apácatorna,
Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa,
Nemeshany, Veszprémgalsa, Nyárád,
Csabrendek, Nagypirit, Ukk, Pápa.
LOT2:
Bakonybél,
Bakonynána,
Balatonalmádi, Balatonfüred, Balaton-

rendes, Devecser, Felsőörs, Kapolcs, Lovas, Magyarpolány, Nemesgulács, Noszlop, Somlóvecse, Tapolca-Zalahaláp.
A projekt eredményeként megszűnik a 33
lerakó környezetében élő lakosok közvetlen
érintettsége, a rendezetlen lerakók okozta
tájképi zavaró hatás, a hulladék szél általi
széthordása, és a kellemetlen bűzhatás. Jelentős mértékben csökken a lerakók környezetében található felszíni és felszín alatti
vizek, sérülékeny vízbázisok, ivóvízbázisok, valamint földtani közeg veszélyeztetése. A fejlesztés eredményes végrehajtása
mentesíti az önkormányzatokat, és azokon
keresztül a társadalmat a későbbi jelentős
környezetszennye-zések kockázatától, az
esetleg csak évek múlva jelentkező talaj, ill.
felszín alatti víz szennyezés veszélyétől, és
nem utolsó sorban az utólag elvégzendő
kármentesítési költségektől.
A közeli természeti területekre, illetve egyéb
védett értékekre a projekt kedvező hatást
gyakorol.
(x)
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MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Lapunk terjesztésével kapcsolatos
észrevételeit javaslatait az alábbi
telefonszámon jelezheti:
06/20/358-3295

Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
8300 Tapolca, Stadion u.
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Szeretne egészséges, helyben készült meleg ételt fogyasztani?
Diétázóknak, ételallergiában szenvedőknek sem kell lemondani
az ízletes, finom fogásokról.
Cégünk kompromisszumok nélkül kínál étkezési
lehetőséget az alábbiakból,

E

NORMÁL ÉTREND MELLETT MÉG:
Cukormentes Liszt érzékeny

- Tojásmentes -- Szójamentes
•Tejmentes
- Epe-májkímélő

-

Pépes

-

0UD

A beérkezett megrendeléseket hétköznapokon 11-13 óra

to&$)

MD 0

között tejesítjük, hétvégén és munkaszüneti napokon a
szolgáltatás szünetel.

Megrendelés: 87/321-290; 30/9793-423
vagy a szállítónál
Heti megrendelés a tárgyhetet megelőző csütörtök 12 óráig.
Pótrendelés és lemondás a szállítást megelőző
munkanapon 10 óráig lehetséges.
Védjük a környezetünket! -megrendelés esetén 2 db 3
részes éthordó szükséges névvel, szállítási címmel ellátva.
Általunk biztosított ételdobozért felárat számítunk!

Erzsébet utalványt elfogadunk!

m te

Tapolca Városi
Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
január 29 – február 4.
csütörtök – szerda

18:00
Mortdecai
(Mortdecai)
Színes, szinkronizált
amerikai akció-vígjáték
Hossz: 106 perc
Rendező: David Koepp
Szereplők: Johnny Depp,
Olivia Munn, Gwyneth
Paltrow, Aubrey

Fehérjeszegény

Aktuális választékunk weboldalunkon:
WWW.kozetkeztetO.hu tekinthető meg!

Moziműsor

16:00
Parkoló
Színes, magyar film
Hossz: 92 perc
Rendező: Miklauzic
Bence
Szereplők: Lengyel
Ferenc, Szervét Tibor,
Pokorny Lia

info@kozetkezteto.hu

nu••

pai Unió

rópai Regionális
jlesztési Alap

a Fő téren
Tapolca Város Önkormányzata
Tapolca Kft Tamási Áron Művelődési Központ
a civil szervezetek

5
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00.3QlTombolasorsolásTfödíi: hévízi pihenés két fő részére
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Szeretettel várunk Mindenkit!

I

:Wl

Belépőjegy: 4000 Ft
Asztalfoglalás és jegyértékesítés a
Városi Moziban (8300 Tapolca, Fő tér 1.) és a helyszínen,
a Csermák József Rendezvénycsarnokban
További információ: +36 30/565-1130
Támogató: Tapolca Város Önkormányzata
Szervező: Tapolca Kft. Csermák József
Rendezvénycsarnok

20:00
A mindenség
elmélete
(The Theory of
Everything)
Színes, szinkronizált
angol életrajzi film
Hossz: 123 perc
Rendező: James Marsh
Szereplők: Eddie
Redmayne, Felicity
Jones, Tom Prior

6
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KÖZÉRDEKŰ

Olvasóink írták Olvasóink írták Olvasóink

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban,
(természetesen a terjedelmi
korlátok figyelembe vételével) és internetes lapunkban a
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Mesék a könyvtár névadójáért
2015. január 8 és 22 között
lódó rejtvényeket oldhattak
az intézmény névadójának
meg. A felolvasásokhoz tarVtiszteletére naponta hangzott
tozó
beszélgetéseken és já*
fel a meseszó Wass Albert
tékos
foglalkozásokon több
Lsü
|
1
4
Erdők könyve és Tavak
mint 300 gyerek és az őket
könyve című köteteiből.
kísérő felnőttek vettek részt,
A 15 óvodás és kisiskolás
akik nemcsak egy történettel
v'O
www
csoport tagjai elmondhatták
lettek gazdagabbak, de fel'
véleményüket a mesék szefedezhették a könyvtár polJ
replőiről: Csupafejről a jég*
cain Wass Albert többi könymadárról, Csámpásról, a
vét is. A folytatás sem várat
rucafiúról, Mátyásról és az
magára, hiszen könyvtárunk
őzről, az éjjeli pávaszemről,
is csatlakozott az országos
>˙
és a hollóvá vált testvéreit
Wass Albert felolvasóesthez
r-73
megmentő lányról, vagy az
február 20-án, amelyre szeerdő postásáról: a harkályretettel várunk minden kedról. A foglalkozások végén a
ves érdeklődőt.
gyerekek kézműveskedhet- Több, mint háromszáz gyerek vett részt a könyvtár
tek, vagy a témához kapcso- által szervezett programsorozaton
Wass Albert Könyvtár és Múzeum
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Hirdetés

brQl PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Tapolca Város Önkormányzata
pályázatot hirdet:

-

r

alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség
(volt Hús bolt) bérleti
jogának megszerzésére.
A pályázatról bővebb felvilágosítást
nyújt a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatalának Városfejlesztési és
Üzemeltetési Irodája Krámli Attiláné
vezető-főtanácsos (87/511-150,
06/30/601-4447), ahol a fenti pályázat
2015. február 16-ig benyújtható.

Hirdetés

Dobó Zoltán polgármester

&

KIáRUSíTáS

A GYENGÉD GYÓGYMÓD

HHOVEH TÉU AWJBÖiL

\

20-30%

Craniosacralis
kezelések
www.craniomed.hu

EGYES TERMÉKEKBŐL $0%

06-30-369-000-2

Akció Január 19-től február 28-ig
RÉSZLETEK AZ ÜZLETBEN
Készlet erejéig!

TEL: 06-30/2263*193
TAPOLCA, Nagyköz u. 7
APEH UDVAR
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

wm,PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet:

I. A Tapolca, Vörösmarty u. 15/4. szám alatt lévő 62
m2 alapterületű szociális
II. Fő tér 7. szám alatt lévő 112,85 m2 alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiség
(volt Óra Ékszer bolt) bérleti jogának megszerzésére
A pályázatról bővebb felvilágosítást nyújt a Tapolcai Közös
Önkormánzati Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési
Irodája Krámli Attiláné vezető-főtanácsos (87/511-150,
06/30/601-4447), ahol a fenti lakás pályázata 2015. február 06-ig,
a nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázata
2015. február 04-ig benyújtható.
Dobó Zoltán polgármester

2015 | 01 | 30.

Európai Unió
Kohéziós Alap

NAGYBOLDOGASSZONY
RÓMAI KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet:

u.7/5. sz. alatti 14,20 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére.

I. A Tapolca, Deák F.

///PANNON˙

A Pannonjob Kft. veszprémi
partnercégéhez keres 3 műszakba

könnyű fizikai munkára
(csomagolás) Tapolcáról, illetve
Tapolca-Veszprém útvonalról
(Tapolca-Diszel, Monostorapáti,
Kapolcs, Taliándörögd,
Vigántpetend, Pula, Nagyvázsony,
Tótvázsony).

II. A Tapolca, Deák F. u.7/18. sz. alatti 15,20 m2 alapterületű nem lakás

SAJTÓKÖZLEMÉNY

III. A Tapolca, Deák F. u.7/19. sz. alatti 22,30 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére.

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK˙'"
A NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

-

IV. A Tapolca, Deák F. u.7/22. sz. alatti 124,42 m2 alapterületű nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére.

A beruházás a Környezet és Energia Operatív Program „Épüle¬
tenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítá¬
sával kombinálva” c. konstrukciójának keretében 2014.05.01.
és 2015.01.31. között az Európai Unió támogatásával, a Kohé¬
ziós Alap társfinanszírozásával valósult meg a Veszprémi Ér¬
sekség tulajdonát képező 8300 Tapolca, Templomdomb 6.
szám alatti Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános
Iskola épületében.

V. A Tapolca, Fő tér 4/4. sz. alatti 129,30 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére.
VI. A Tapolca, Fő tér 19. sz. (húsbolt) alatti 83,10 m2 alapterületű nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére.

Juttatások: 604 Ft bruttó alap órabér,
műszakpótlék: 15/50%, hétvégi
pótlék, munkaruha, ingyenes céges

VII. A Tapolca, Kazinczy tér 17. sz. alatti 20 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére.

járat Veszprémig.

Vili. A Tapolca, Kossuth L. u.l. sz. alatti 56 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére.

Jelentkezni (8-16 óráig) a

A pályázatokról bővebb felvilágosítást nyújt a Tapolcai Közös Önkormány¬
zati Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodája Krámli Attiláné
vezető-főtanácsos (87/511-150, 06/30/601-4447), ahol a fenti helyiségek

06-20/216-5610- es
telefonszámon lehet.
(nyilvántartási szám: 4376-4./2003.)

pályázata 2015. január 30. napjáig benyújthatók.

Dobó Zoltán polgármester

my,- m.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

SZÉCHENYI

céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére.

betanított munkásokat

A Tamási Áron Művelődési Központ
tisztelettel meghívja

m
Tv

Pillanatok a megyéből
Veszprém Megye Természeti
Értékei Képekben
természetfotó kiállítás megnyitójára

2015. február 02-én 17.30 órára.

w

*-

A

I. Kazinczy tér 5. szám
alatt lévő 55 m2

Tapolca, Nagykőt utca, az Apeh udvarban
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Köszönt: Aczél Gergely a MME Veszprém

Megyei Helyi Csoport elnöke
Élménybeszámolót tart: Szenthe Zoltán természetfotós
Í r Kiállítók:Novák László,Dr. Nagy Lajos, Hencz Péter,
Ifj. Vasuta Gábor,Szenthe Zoltán,Kovács András
j

f

A kiállítás 2015. február 13-ig tekinthető meg.
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Az „Épületenergetikai fejlesztések a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskolában” KEOP-5.5.0/B/12-2013-0302 azo¬
nosítószámú projekt támogatása 83.250.422,- Ft. A támogatás
mértéke a projekt elszámolható költségének a 85%-a, a fennmara¬
dó önrészt pedig a pályázó, a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola biztosította.
A fejlesztés keretében - az épület hőtermelő képességének javítá¬
sa céljából a következők valósultak meg: az épület külső oldali
hőszigetelése, nyílászáró csere, fűtési és világítási rendszer kor¬
szerűsítése, napkollektoros és napelemes rendszer, hővissza¬
nyerő szellőzés kiépítése.
A projekt eredményeképpen a szén-dioxid kibocsátása
23,08 tonna/év-re csökken, illetve igen nagymértékű, 392,929 GJ
fűtési energia takarítható meg.
A projekt szemléletformáló erejének következtében - a projekt el¬
sődleges célcsoportját képező - tanulók és intézményi alkalma¬
zottak nyitottabbá válhatnak a megújuló energia felhasználásá¬
nak irányába, hiszen közvetlen környezetükben tapasztalhatják
meg annak működését, előnyeit.

-

A katolikus iskola energetikai megújulása a legkorszerűbb kö¬
vetelményeknek megfelel, így nagyszerű körülményeket bizto¬
sít az eredményes oktatás és nevelés számára.

2015. JANUÁR 28.

SPORT

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Februári programok
KÍNÁLAT A rendezvénycsarnokban soha nincs uborkaszezon
Gazdag tél végi programokat kínál a Csermák
József Rendezvénycsarnok, tájékoztatta lapunkat
Illés Zsófia sportszervező a napokban.
Amint azt megtudtuk, január
31-én reggel 9 órakor téli
ruhabörze kezdődik, február
elsején 08.30-kor utánpótlás
teremlabdarúgó torna. Február 4-én 10 órakor vegyescikk vásár, ötödikén 17 órakor Hogyan segítenek a
gyógygombák a beteg embereknek? címmel Csizmadia Beáta gyógynövénydoktor, természetgyógyász,
terapeuta előadását hallgathatják meg az érdeklődők.
Hatodikán lesz a VIII. Sportgála - díjátadó ünnepség és
városi sportbál, hetedikén a
Batsányi János Gimnázium
és Kollégium szalagavató
ünnepség és bálja.
Február 14-én a II. Tapolcai
Rhodius amatőr felnőtt tollaslabdaverseny,
másnap
Focifarsang meghívásos teremlabdarúgó torna kezdődik. Február 21-én rendezik

Rövid hírek
n ÚJ
ELNÖKÖT
választottak. Január 19én tartotta közgyűlését a
Tapolca Városi Sportegyesület, melyen új
elnök került megválasztásra. A TVSE új
elnöke Ács Lajos. (ae)

KOSÁRLABDA A megyei férfi kosárlabda-bajnokság 3. fordulóját rendezték Tapolcán a Csermák József Rendezvénycsarnokban. A tapolcai fiúk
ezen a versenynapon a
két legerősebb csapattal
mérkőztek,
mindkét
mérkőzésüket elveszítették. Eredményeik:
Pápai
Kosárlabda
Alapítvány - Tapolca
SE 65:38, Tapolca SEPápa KC 39:57.
(ae)
n
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A csarnokban mindig történik valami. A képen a közelmúltban megrendezett női
focitorna résztvevőinek egy csoportja. Nyolc csapat indult, az ajkaiak nyertek
meg az első Novák Dezső
labdarúgó emléktornát az U13-as korosztály részére
(résztvevők: Bajai Labdarúgó SE, Dunaújváros PASE,
Ferencvárosi Torna Club,
Szeged 2011, Szombathelyi
Haladás, TIAC VSE).
Február 22-én körzeti kupát
bonyolítanak a megye III. és
IV. osztályokban játszó csa-

patok számára. Február 28án Kft. Kupa, március elsején a Tapolca VSE- Győri
Audi ETO KC női kézilabda
mérkőzés (16.00 junior) várja az érdeklődőket.
Illés Zsófia a Tapolca Kft.
által működtetett Csermák
József Rendezvénycsarnok
állandó programjaira is felhívta a figyelmet. Eszerint

Ismét pályára lép az irányító
Újra a Tapolca VSE női
kézilabda szakosztály felnőtt csapatát erősíti Antal
Anett, a csapat irányítója,
aki 2014. augusztusában
egészséges, Kristóf nevű
kisfiúnak adott életet.
Azóta nem játszott, most
kezdett el edzeni a rutinos, korábban junior magyar válogatott kézilabdázó.

7

teljesítményt nyújtani, és valamilyen szinten példát mutatni az ifjúságnak. Sokan
elmentek a csapatból, amit
nem igazán értettem, és sokan kihátráltak a csapat mellől, ami nagyon elszomorító
- mondta Anett.
Majd megjegyezte, hála és
köszönet jár annak a maroknyi embernek, akik nem adták fel, és keményen dolgoztak időt, fáradtságot nem saj- A 2013-as őszi bajnokság- nálva a női kézilabdáért Taban játszottam utoljára, az polcán. - Nagyon hiányzott a
utolsó három meccset már csapat, és maga a kézilabda.
várandósan vállaltam, nem
akartam cserben hagyni a
csapatot. Ennyi kihagyás
után nagyon jó volt újra mozogni, bár azért futottam és
t*
tornáztam otthon, mert szükségét éreztem. Persze az a
mozgás nem ugyanaz, mint
közösségben edzeni, éppen
ezért nagyon vártam, hogy
eljöjjön ez a pillanat. Sok az
új arc nekem, és nagyon fiatalok a jelenlegi csapattár- Antal Anett visszatér a
Fotó: ae.
sak, így nagy kihívás lesz jó pályára

Természetesen nyomon követtem a bajnokságban való
szereplésüket, és bízom abban, hogy tudok segíteni a
csapatnak. Nagyon kellene
pontot, pontokat szereznünk, és azon leszünk, hogy
bebizonyítsuk magunknak
és mindenkinek, hogy a
tapolcai női kézilabdának
van létjogosultsága. Miután
augusztusban megszületett
második gyermekünk Kristóf, így sajnos a meccseken
kívül csak heti egy edzést tudok vállalni, amelyre azonban hozom a kislányomat,
Noémit is, aki ugyan még
csak öt éves lesz májusban,
de már belekóstolt a kézilabdába. Fél éve járunk szivacskézire Pápán, amit nagyon
szeret, és egyre ügyesebb. Jó
lenne, ha ő is versenyszerűen tudná űzni ezt a sportot.
Én pedig mindent megteszek annak érdekében, hogy
eredményesen szerepeljünk
a bajnokságban és erre
biztatom társaimat is. (ae)

zenés kondicionáló tornát
tartanak hölgyeknek minden
hétfőn és szerdán, de van zenés szobakerékpár torna
(Spinning Club) minden hétköznap, valamint ingyenes
frissítő masszázs február 5én és 19-én, illetve a szauna
is az érdeklődők rendelkezésére áll minden hétfőn és
pénteken.
(szj)

n PÁRBAJTŐR - A
veterán vívók országos
bajnokságán Gauland
Zsófia a Balaton Vívóklub színeiben újoncként indult, s mindvégig
magabiztos, kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtva, kategóriájának
legfényesebb érmét, az
aranyérmet nyerte meg
végül.
(ae)

Hetedik helyen
Az első hat között szeretnének végezni
A TIAC megyei I. osztályban játszó labdarúgó
csapat a tavaszi folytatást
a hetedik helyről várhatja.
Lajtai Roland, a TIAC edzője a napokban rövid értékelést adott csapata őszi teljesítményéről.
Elmondta, hogy a bajnokság
megkezdése előtt , a nyári
felkészüléskor komoly játékosmozgás volt. Érkeztek
labdarúgók magasabb osztályból, de tehetséges fiatalok is a tapolcai tartalékból.
A felkészülés alatt jól összeszoktak a fiatalok a rutinosabb, tapasztaltabb társakkal, eredményes felkészülési mérkőzéseket játszottak, ennek ellenére az első
hét fordulóban gyenge mutatókat produkált a gárda. A
nyolcadik játéknap mintha
egy fordulópont lett volna a
csapat életében, egy bravúros győzelem Ugodon, majd
onnan egy jó széria indult,

ami a bajnokság befejezésére a hetedik helyet jelenti.
Arra a kérdésemre, hogy
milyen célokat tűzött ki a
vezetés a bajnoki évadot
illetően a csapat elé, az edző
úgy fogalmazott, hogy szeretnének az első hat hely valamelyikén végezni. Ennek
érdekében a téli felkészülési
időszakban további erősítésekre gondoltak.
Elégedett Patus Imre befejező csatár teljesítményével,
aki 15 góljával a megyei I.
osztály góllövő listáján
jelenleg a harmadik helyen
áll. Összességében mindig
volt egy-egy húzó ember,
aki a terheket a hátára vette,
aki sokat tett a többiekért, s
így jól kiegészítették egymást.
A felkészülés február elején
kezdődik, amikor az alapozás időszakában kell megszerezni azt a kondíciót, ami
elég lesz a még jobb tavaszi
teljesítményhez.
(ae)
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Otthon
kapták el

Kilencvenöt évesen

Elfogták a rendőrök
azt a 25 éves tapolcai
férfit, aki ellen még
2014 júniusában zaklatás vétsége gyanúja
miatt indult büntetőeljárás, mivel az utcán
megfenyegette egyik
ismerősét.

KÖSZÖNTŐ A város önkormányzata figyel az idős emberekre
Otthonában köszöntötte
iqL ]

Molnár Tibor rendőr főtörzszászlós, Bene Róbert zászlós körzeti
megbízottak és járőrtársaik 2015. január 6-án
10 óra körül vonultak az
egyik tapolcai családi
házhoz ahol elfogták
O. Attilát, majd előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságon. A 25
éves gyanúsított ellen
2014. június 11-én tett
feljelentést egyik ismerőse. A sértett éppen egy
utcai zöldségesnél vásárolt, amikor a férfi
társával odalépett hozzá
és korábbi nézeteltérésük miatt megfenyegette
őt - tájékoztatta lapunkat
Nagy Judit megelőzési
főelőadó.
(szj)

VÁROSI TV
Tapolca Városi Televízió
Telefon: +36 87 412 289
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.
Műsor: 01.28 - 02.04
(minden nap 8 és 18 órakor,
hírmagazin ismétlés minden
nap 12.30, 21.30)
Krónika:
- új szolgáltatás a városban Tapolcai Ételfutár
könyvbemutató
és
fotókiállítás a könyvtárban
107 rendőrségi magazin
Programajánló

Varga Jánosnét, 95. születésnapja
alkalmából
Dobó Zoltán polgármester, Rig Lajos alpolgármester és Sólyom Károly
önkormányzati képviselő.

A kedves, idős hölgy nagyon
örült a látogatóknak, akik
egy csokor virággal, Tapolca
város borával és a miniszterelnök üdvözlő levelének
átadásával fejezték ki tiszteletüket.
Manci néni süteménnyel
kínálta vendégeit, majd régi
történetek mesélésébe kezdett, amelyek bár több évtizeddel ezelőtt estek meg,
mégis olyan élénken élnek
emlékezetében, mintha a közelmúlt eseményei lennének. Szeretettel gondolt
vissza szeretteire, férjére és
szüleire.
Tapolcán született és azóta is
itt él, bár két gyermeke
messzire került, ő mégis hű
maradt, - ahogy fogalmazott -, ehhez a csodálatos
városhoz. Fiatalon egy ügy-
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Varga Jánosnét kilencvenötödik születésnapján köszöntötték
védi irodában dolgozott,
majd férjhez ment és attól
kezdve, az akkori kor szokásaihoz illő módon háztartást
vezetett, gyermekeit nevelte. Majd később a Vasutasok
Szakszervezete Batsányi Já-

*

hogy a város bizonyos pontjain a megváltozott utcanév
mellett miért kell éktelenkedni a régi táblának is.
Megint mások ugyancsak az
utcaneveket jelző táblák
nehezen láthatóságát kifogásolták. Kérjük, továbbra
is jelezzék észrevételeiket és
ezzel együtt várjuk az illetékesek válaszait is!
(di)

Magyar kultúra napja ünnepi műsor közvetítés
felvételről
Egészségérték
magazin:
Jóga órák és természetjárás az
EFI iroda szervezésében.

Fotó: Havasi Gábor

nos Kultúrotthonban tevékenykedett adminisztrátori
munkakörben, amelynek
férje volt az igazgatója.
Az átélt két világháborúról
mély fájdalommal beszélt és
amint azt kifejtette, azért

imádkozik, hogy soha többé
ne történhessen ilyen szörnyűség. A napi teendők elvégzésében Marika segíti,
aki összességében életvidám, hálás asszonyként
jellemzi Manci nénit. (hg)

Online újságunk

Gólyahírek

www.tapolcaiujsag.hu

Online újságunk legolvasottabb írásai a Tavasbarlanglátogatóközpont avatásához
kapcsolódtak az elmúlt héEzúttal többen is az utcanévten. A megnyitóra is sokan
táblákkal kapcsolatos észrekíváncsiak voltak, de még
vételekkel kerestek meg,
többen arra levélváltásra,
állítottak meg az utcán. A
amit azt gerenált, hogy a
lakosok egy része azért adott
megnyitó során nem köhangot
nemtetszésének,
szöntötték a helyi lakosságot
képviselő tapolcai polgár'˙->:
mestert, Dobó Zoltánt és a
TANÚHEGYEK
/íí/í/Cj
korábbi
polgármestert,
UTCA
Császár
Lászlót
sem, aki a
CA.
központ alapkőletételében is
tevőlegesen részt vett. A
.Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság részére
íJB eljuttatott írásunkban erről
Az utcanévtáblákkal kapcsolatban a láthatóságot és a
érdeklődtünk. A válaszból
régi táblák kintlétét kifogásolták Fotó: Dancs István
kiderült, hogy szervezési
hiba történt csupán, amiért
az igazgatóság elnézést kér.
Lapterjesztés
Házasságkötés
Egyúttal azt is jelezték
számunkra, hogy a tapolcaiak
február végéig ingyeneRadócz Ildikó Judit és Stein Lapunk terjesztésével kapsen
látogathatják a közponcsolatos
észrevételeit
a
lenti
Róbert 2014. december 22telefonszámon jelezheti:
tot.
Ezzel kapcsolatos íráén házasságot kötött. Sok
sainkat
is megtalálhatják, olboldogságot kívánunk!
06/20/358-3295
vashatják az interneten. (szj)
-Ví

Minket érdekel:
- Megnyílott a Tavasbarlang
Látogatóközpont
- Bemutatjuk a Rockinger
zenekart

i

MÖ

SZEM - PONT
Nagy öröm számunkra,
hogy kedves olvasóink
egyre aktívabbak sorozatunkat illetően.

__
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Polgár Ákos vagyok, január 21-én 8 óra 13 perckor
születtem 48 centiméterrel,
2,86 kilogrammal. Szüleim:
Polgárné Hegedűs Ágota és
Polgár Zoltán.
Török Lotti vagyok, január 22-én születettem 3,95
kilogramm súllyal és 55
centiméterrel. Szüleim: Móricz Réka és Török József.

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 38 - 40 - 46/db
Burgonya: 120-140 Ft/kg
Sárgarépa: 180-200 Ft/kg
Zeller: 340 FT/kg
Vöröshagyma: 200 Ft/kg
Paprika: 880 Ft/kg
Paradicsom: 740 Ft/kg
Uborka: 680 Ft/kg
Körte: 440 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 280 Ft/kg
Mandarin: 320-380 Ft/kg
Citrom: 480 Ft/kg
Banán: 410 Ft/kg

