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Ünnepség kitüntetésekkel
VÁROSNAP Igazi zenei csemegét kaptak a résztvevők a mostani rendezvényen
Kitüntetések átadásával
és felejthetetlen zenei
produkciókkal tették emlékezetessé az idei város
napját.
Az újbóli várossá nyilvánítás 49. évfordulóján Dobó
Zoltán polgármester köszöntötte a résztvevőket a
Tamási Áron Művelődési
Központban. Ünnepi beszédében szólt az elődök örökségéről, illetve arról a közösségről, amely várossá kovácsolta Tapolcát. Kiemelte,
hogy a település mindig kivette részét az országos eseményekből, folyamatokból,
osztozott a tragédiákban is.
Hangsúlyozta,
lényeges,
hogy az itt élők tudjanak
örülni egymás sikerének,
boldogulásának és az együtt
elért eredményeknek.
A polgármester beszéde után
kitüntetések átadása következett. Posztumusz díszpolgári címet adományozott az
önkormányzat dr. Nádori
László professzornak. A kitüntetést a professzor özvegye, dr. Nádori Mariann

Tapolca Városért kitüntetést vehetett Dobó Zoltán
polgármestertől dr. Csonka
László orvos és Őri Jenő
zeneiskolai tanár
Fotók: Szijártó János

vette át. Tiszteletbeli polgár
címet kapott Ritva Mäkelä, a
Finn - Magyar Baráti Kör elnöke.
Tapolca Városért kitüntetésben részesült Dr. Csonka
László nyugalmazott sebész
főorvos és Őri Jenő a Tapol-

cai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató-helyettese.
Tapolca közművelődéséért
kitüntetést vehetett át Horváth József nyugalmazott
rendőr alezredes, próza- és
versíró. Tapolcai közszolgá-

latért kitüntetést vehetett át
Dénes Emil a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Adócsoportjának vezetője,
és Bakler Zoltán rendőr százados, a Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztályának volt veze-

tője. Tapolcai Egészségügyért kitüntetésben részesült dr. Egyedné Busa Márta
főműtősnő.
(A további kitüntetettekről
írásunk folyatásában a 2.
oldalon olvashatnak Ünnepi
muzsika címmel)

Megszépült az iskola
ják a gyerekeket. A csapat- felfestésére és a lépcsőházi
építő program részeként a dekoráció frissítésére. A pekarbantartók szakmai irá- dagógusok szorgos munkája
nyítása mellett sor került az és lelkesedése mellett az akévek óta halogatott föld- ciót pénzügyileg is támogatszinti tantermek ajtófesté- ta a Szülői Munkaközösség,
sére, az udvar KRESZ-pá- illetve több vállalkozó is seugróiskoláinak gítette a kezdeményezést. (s)
Az idén azonban gondoltak lyájának,
egy merészet, és a csapatépítés széleskörű környezetszépítő-karbantartó akcióvá
nőtte ki magát. Az április elsejei program célja a betonrengeteg közepén épült iskola élhetőbbé, szebbé, otthonosabbá, természetközelibbé tétele volt. Amint azt
megtudtuk, a pedagógusok a
Közalkalmazotti Tanács vezetésével virágosítási akcióba kezdtek, amelynek eredményeképpen immár az
iskola udvarán és az épület Nem áprilisi tréfa: Rendhagyó csapatépítő-karbantarelőtt is új virágpalánták vár- tó napot tartottak a Kazinczy Iskolában április elsején
A Közalkalmazotti Tanács
szervezésében a Kazinczy iskola pedagógusai
minden évben részt vesznek egy összekovácsoló,
csapatépítő napon.

Csodálatosak a papagájlepkék

Fotó: Szijártó János

Lepkék, rovarok tárlata
Trópusi lepke és rovar kiállítást nyitottak a Tamási Áron
Művelődési Központban.
Kiss Szilárd magángyűjteménye közel 800 faj, mintegy 2000 ízeltlábúját mutatja be. Óriás pókok, herkules
bogarak, skorpiók, kabócák

azúrlepkék,denevérlepkék
láthatók április 17-ig a házban. Információs táblák egészítik ki a tárlatot, amelyeken sok érdekesség olvasható a lepkék, rovarok életéről, fejlődéséről, párválasztásáról.
(szj)
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Irodalom
Nagyhéten

HÍREK
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Ünnepi muzsika

A Nagyhét előtt irodalmi
elmélkedésre hívták a
Wass Albert könyvtárba
az érdeklődőket.
Az idei városnapi ünnepségen többen oktató, neEz alkalomra Németh István velő munkájukért részePéter költő, könyvtáros vá- sültek elismerésben a Talogatott össze egy tucat iro- mási Áron Művelődési
dalmi művet, amelyek témá- Központban.
jukban a Húsvéthoz kapcsolódtak. Beszélgetőpartnerei Nevelésügyért kitüntetést
- Zichy Emőke református vehetett át Szipőcs Csabáné,
lelkész, dr. Csernai Balázs a Baptista Szeretetszolgálat
és Szakács Péter plébános EJSZ Széchenyi István
atyák - e művek közül vá- Szakképző Iskolája történelasztottak ki egyet-egyet.
lem-német szakos tanára,
A sort Zichy Emőke lelkész Vighné Varga Odett, a Tapolasszony nyitotta, aki Dsida cai Bárdos Lajos Általános
Jenő Nagycsütörtök című Iskola pedagógusa, Grünversét elemezte. Szakács Pé- ceiszné Józsa Zsuzsanna, a
ter Pierre Emmanuel Cibus Batsányi János Gimnázium
viatorum című versét vá- és Kollégium német nyelv és
lasztotta és járta körül, vizs- irodalom-történelem-énekgálta a teológia tükrében. Dr. zene szakos pedagógusa,
Csernai Balázs egy próza- Sipkovics Károlyné, a Tapolrészletet választott, amely az cai Kertvárosi Óvoda SziÚj Emberben jelent meg Pi- várvány Tagintézményének
linszky János tollából. Erről óvónője, Hosszúné Csarnai
az Isten dicsősége címmel írt Júlia a Tapolcai Kertvárosi
elmélkedésről szólt.
(szj) Óvoda óvónője és Tihanyiné

VÁROSNAP Kitüntetések oktatásért, nevelésért

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Fogadóórák:
Dobó Zoltán polgármester
minden páratlan héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Rig Lajos alpolgármester
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Haga Kálmán (harsona) és Mózner Miklós (zongora)
kellemes perceket szereztek a közönségnek
Fotó:szj.
Orosz Sarolta a Tapolcai dolkodtató, mélabús, másJárdányi Pál Zenei Alapfokú kor vidám, vagy éppen kápMűvészeti Iskola gitár sza- rázatosan virtuóz műsora.
Fellépett Király Lajos, Kikos zenetanára.
Az est fényét emelte és fe- rály Emőke, Haga Kálmán,
lejthetetlen élménnyel gaz- Mózner Miklós, Tóth - Romdagította a közönséget a Jár- pos Patrícia, Zavaczkiné
dányi Pál Zeneiskola taná- Fehér Éva, Tóth Péter, Tarainak több részből álló, kácsné Német Magdolna és
(szj)
szívhez szóló, néha elgon- Péni Béla.

Egészséges alapokra! Megnyílt a szerkesztőség
Egészségünk és az egészségügy védelmében címmel
tartott közös sajtótájékoztatót Sallee Barbara országgyűlési képviselő-jelölt és
Ikotity István, az LMP országgyűlési képviselője a
párt tapolcai kampányirodájában.
Az LMP által támogatott
független jelölt beszédében
az egészségügy- pártérdekektől mentes- egészséges
alapokra helyezését, működő kórházakat, egészséget
fenntartó központokat szorgalmazott. Rámutatott az

INFORMÁCIÓ

LMP által megfogalmazott
munkahely-teremtési program jövőbe mutató. A helyi
kórházzal kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta:
Fontos, hogy a helyiek érdeke valósuljon meg, vagyis:
igény van egy teljes-körű
funkcionalitással rendelkező kórházra, de a döntések
sem mehetnek el a szakma
mellett. Ikotity István, az
LMP országgyűlési képviselője az egészségügyről, mint
nemzetstratégiai kérdésről
osztotta meg gondolatait a Az elmúlt héten megnyílt a
sajtótájékoztatón.
(di) Tapolcai Újság szerkesztősége és ügyfélszolgálati irodája a Deák Ferenc utca
21. szám alatt. Várjuk
kedves olvasóinkat, ügyfeleinket mostantól

A meghívott vendégeket
Barbalics Antal, a Tapolcai
Média Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte, majd
Dobó Zoltán polgármester
szólt az önkormányzat által
Pártérdekektől mentes egészségügyet szeretne Sallee
a helyi média számára bizBarbara országgyűlési képviselő-jelölt Fotó: Dancs I. tosított helyiség megnyitása

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
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
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

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente

Fotók: Havasi Gábor

Megnyitották a Tapolcai
Újság szerkesztőségét és
ügyfélszolgálatát a belvárosban néhány napja.

Ügyfélfogadási rend:

kapcsán. Úgy fogalmazott,
hogy a helyi közösség életében fontos szerepe van az
újságnak, amely immár hetente jelenik meg. Egyúttal
köszönetet mondott mindazoknak, akik ennek működtetésében részt vesznek.
A megnyitón többek között
jelen voltak a lapot készítő
OOK-Press nyomda tulajdonosai és a munkatársak,
támogatók is.
(szj)

Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
mobil: 06 30/ 500-6454
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Felelős kiadó: Barbalics Antal
ügyvezető igazgató
Megjelenik 7000 példányban
Engedélyszám:ISSN 1589-5866
Nyomda: OOK-Press Kft.

2015. ÁPRILIS 8.
Politikai hirdetés

HIRDETÉS

TAPOLCAI ÚJSÁG -

3

4 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Rövid hírek
VERS - Minden érdeklődőt vár a Wass Albert Könyvtár és Múzeum a Költészet Napja alkalmából szervezett zenés irodalmi estre április
10-én (péntek) 17 órára
a könyvtár első emeleti
nagytermébe. Fellép a
Kicsi Hang verséneklő
együttes.
(szj)
n

n HELYREIGAZÍTÁS Lapunk 2015. április 1- i
számában írtunk a Zenei
Napok rendezvénysorozatról. Sajnálatos módon a résztvevő tanárok
felsorolásánál kimaradt
Tarnóczai Géza, aki fantasztikus oboajátékával
kápráztatta el a közönséget. Természetesen
neki is jár a gratuláció.
n A Land Rover baráti
kör jótékonysági felajánlást tett a Veszprém
Megyei ÉFOÉSZ - nak,
hogy egy felejthetetlen
terep útra viszi a fogyatékkal élő fiatalokat. A
közelmúltban aztán az
ígéretet a kivitelezés követte, és közel nyolcvanan autózhattak az öszszesen tizenegy terepjáróval.
(di)
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Jubileumi versengés
A
Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános iskola elődje (Római
Katolikus
Fiútanoda)
1885-ben kezdte meg
működését. A 130 éves
jubileumhoz kapcsolódik
az egyházi intézmény hagyományos rendezvénysorozata, a Mária- napok,
amelyről Rohály János intézményvezető tájékoz- Kardos Marcell a kulturális műsorban is fellépett, a Daloljunk az Úrnak! versenyen pedig a 3-4. osztályos kategóriában 2. helyen végzett
Fotó: Dancs István
tatta lapunkat.
dés mutatkozott a Bibliaol- II. Szent Erzsébet Óvoda Angol nyelvi vetélkedő
Ahogy azt hangsúlyozta, az vasó maratonra is. Itt déle- Margaréta csapat - Kupiczik 1. Beke Laura Nagyboldogiskola névadójának ünnepé- lőtt az iskola diákjai, délután Bereniké, Németh András, asszony RKÁI (felk. tanár:
hez kapcsolódóan rendezik hittancsoportok, pedagógu- Németh Nóra
Kiss Pálma Izabella)
meg minden évben a Mária- sok és érdeklődők választot- III. Barackvirág Tagintéz- 2. Stark Eszter Anna TÁI
napokat, amely a március tak idézetet maguknak a mény Csillag csapat - Mol- Bárdos Intézményegysége
25-ei Gyümölcsoltó Bol- Szentírásból. A programok nár Nilla, Molnár Csaba, (fel.t: Németh Szilveszterné)
dogasszonyhoz kötődik. Ek- szervezése Sötét Béláné Németh Kristóf
3. Tamás Előd Nagyboldogkor tartották a jubileumi hitoktató nevéhez fűződik.
asszony RKÁI (felk. tanár:
Iskolások:
szentmisét is, amelyet Márfi - Az ünnepi programsorozat Szövegértés 2. osztály
Kiss Pálma Izabella)
Gyula érsek celebrált, ezt záróakkordjaként hirdették 1. Molnár Lili TÁI Bárdos L. Műveltségi vetélkedő 5-6.
kulturális műsor követte.
ki a vetélkedő győzteseit, Intézményegysége (felk. ta- 2. Varga Sára és Bánhegyi
Az eseményeket az ovisok akik az iskola tornatermében nár: Magyar Ferencné)
Dóra TÁI Bárdos L. IntézKi-mit-tud versenye nyitot- vehették át megérdemelt ju- 2. Szabó Panka TÁI Bárdos ményegysége (felk. tanár:
ta, de az iskolások is sokféle talmukat.
L. Intézményegysége (felk. Deli Lászlóné)
versenyen (műveltségi, ide- Eredmények - tapolcai he- tanár: Magyar Ferencné)
3. Csongrádi Anna, Hubert
gen nyelvi, nyelvtan-he- lyezettek (óvoda):
Márk
Nagyboldogasszony
3. Németh- Bende Szabolcs
lyesírás, szövegértés, Dalol- I. Hársfa Tagintézmény Nagyboldogasszony RKÁI Daloljunk az Úrnak! 3- 4.
junk az Úrnak!) vettek részt. Babóca csapat - Karpát Jú- (felk. tanár: Varga- Geren- 2. Kardos Marcell NagyAz igazgató kiemelte, hogy lia, Vitai Réka, Varga Geor- csér Viktória)
boldogasszony (felkészítő:
örültek a Zentai Gábor gyűj- gina Anna
Kardosné Szüts Piroska)
Nyelvtan-helyesírás 3. o.
teményéből rendezett biblia- I. Kertvárosi Óvoda Pil- 1. Hubert Ádám Dániel 3. Bakács Dániel TÁI Bárkiállítás népszerűségének, langó csapat - Futó Bianka, Nagyboldogasszony RKÁI dos Int. (felk. tanár: Domján
de legalább ekkora érdeklő- Szörtsei Lili, Dénes Márk
(fel.tanár: Zámolyi Andrea) Tamásné Nagy Eszter) (di)

Az egészségért
Régi és új Flavon Max
Klubtagok töltötték meg a
Városi Mozit a hétvégén,
hiszen a cég itt tartotta
regionális rendezvényét.
A bevezető kisfilmben, tömören összefoglalták 10
éves fennállásuk eredményeit, értékeit és a sikerhez
vezető út receptjét. Az érdeklődőket Németh Zsolt
házigazda köszöntötte, majd
előadások sora következett.
A tulajdonos vállakozást,
Salamon Ferenc rubin elnökségi klubtag mutatta be,
míg magukat a termékeket
Horváth István gyémánt elit
plusz klubtag. Az innovatív
étrend-kiegészítő termékcsalád hét, különböző
készítményből áll. Az egyik
a különféle zöldségek pozitív élettani hatásait teszi
komplex módon hozzáférhetővé, míg egy másik jelentős mennyiségű növényi
színanyagot tartalmaz, ezek
közül a polifenolok, flavonoidok, antociánok, proan-t

MAGAZIN

Salamon Ferenc elnökségi
tag a konferencián Fotó:hg
ocianidinek és karotinoidok
a legfontosabbak. Van gyermekek fejlesztett termék, de
a komoly igénybevételnek
kitett felnőttek számára is
hoztak létre. A pozitív tapasztalatokat és üzleti sikerességet bemutató előadók
után Dr. Sövényházi Ilona
gyermekgyógyász, dr. Beéry Kálmán orvos, dr. Radics Judit reumatológus, rehabilitációs szakorvos valamint prof. pr. Dinya Zoltán
az MTA doktora, a cég tudományos munkatársa tartotta
meg prezentációját.
(hg)

A nemzet történésze
Szántai Lajos nemzeti történész, sokat tett a nemzettudat felébresztése a
szemek felnyitása érdekében.
Nem elégedett meg, az iskolában tanultakkal, utánajárt,
kutatta a magyarok valós
történelmét és az általa hitelesnek tartott tényeket ismerteti meg a világgal különböző fórumokon. Egy
ilyen különleges találkozóra
került sor a Tamási Áron
Művelődési Központban,
ahol az előre tervezett „kistermes” beszélgetés helyett,
a hatalmas érdeklődésre való tekintettel, színháztermes
eszmecsere valósult meg.
Lehengerlő előadásmódja,
érdekes tézisei, hipotézisei,
folyamatos koncentrációt
igényeltek. A Szent Korona
ereje a magyarság történelmében, a magyarság küldetése címmel tartott előadásában párhuzamot vont múlt
és jelen ideológiájában,
megválaszolatlan kérdésekre adott bizonyított, egyértelmű válaszokat.
(hg)

Heti Ötlet
Holló Tamás
informatika tanár
Az 'okos' telefonunk mire
való és mitől olyan okos?
A kereskedelmi marketing
így nevezi azokat a telefonkészülékeket, amelyek
egyébként számítógépek,
telefon funkcióval kiegészítve. Ha így tekintünk
arra az eszközre, amelyiket a zsebünkben hordunk,
akkor rögtön eszünkbe
kell, hogy jusson a biztonság. A telefonunkat leggyakrabban fenyegető veszély, hogy elhagyjuk,
esetleg ellopják. A mobil
telefonunkat mindig biztonsági azonosítóval (PIN)
kapcsoljuk be és ne írjuk
bele a kódot a telefontok
belsejébe. A PIN alkalmazása csak a telefonszolgáltatóhoz való bejelentkezést akadályozza meg és a
SIM-kártyán lévő adatokhoz való hozzáférést. Ha
telefonon tárolt személyes

egészség
környezet
közlekedés
informatika

adatokat is biztonságban
szeretnénk tudni, kapcsoljuk be a képernyőzárat
időzítővel is és a feloldását jelszóval védjük. A
képernyő zárat sokan azért
nem alkalmazzák, mert
lassan jutnak hozzá a
telefon egyes funkcióihoz,
de tudnunk kell, hogy
léteznek olyan widgetek
(minialkalmazások), amelyek ezt a problémát úgy
orvosolják, hogy a lezárt
kijelzőről is közvetlenül
elérhetővé teszik a gyakran használt programokat.
Persze mindez nem óv
meg minket attól, hogy a
személyes adataink illetéktelen kezekbe kerüljenek, de kicsit megnehezíthetjük telefonunk 'megtalálójának' dolgát. Fontos
készülékünk vírusvédelme is, a kártékony alkalmazások ellen.
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Tavaszi fesztivál - Elfeledett mesterségek
A Tapolca Kft. - Csermák József
Rendezvénycsarnok
idén is megszervezi a Tapolca Tavasz Fesztivált, amely
a Malom-tó partján lesz április 10-12-én. Az Elfeledett
Hirdetés

Politikai hirdetés
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mesterségek jegyében rendezett fesztivál keretében
10-15 régi mesterember tart
interaktív bemutatókat órás
váltásban. Ki lehet például a
fafaragást is próbálni a szo-

kásos színpadi produkciók
mellett, ahol viszont a jazz
és blues zenei irányzatok
kapnak bemutatkozási lehetőséget, s kínálnak jó programot az érdeklődőknek. (ky)
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Házhoz jön a munka! Beruházás a tisztább környezetért
Veszprém megye egyik legnagyobb munkáltatója, a
Continental
Automotive
Hungary Kft., immár a tapolcai munkát keresőknek is
lehetőséget kínál. Új szerződéses autóbuszjáratot indít
Tapolca és Veszprém között
azok számára, akik a Continental veszprémi gyárában
szeretnének kenyérkereseti
lehetőséghez jutni.
Egy közelmúltban elkészített felmérés tanúsága szerint stabil, kiszámítható álláslehetőségek iránt komoly
igény mutatkozik a tapolcai
emberek körében. A veszprémi Continental ajánlata
ilyen. Hosszú távú munkalehetőséget kínál, határozatlan
időtartamú szerződéssel. A
térségben kifejezetten magas órabérek mellett teljesítmény prémium egészíti ki a
dolgozóik jövedelmét mely
a 2015-ös bérfejlesztés márciusi végrehajtása óta még
vonzóbbá vált. Alapjuttatás
az étkezési támogatás és a
cafetéria juttatás is. A gyár
törzsgárdája a színvonalas
Hirdetés

Autóbuszjárat indul Tapolca és

Veszprém között azok számára,
akik a Continental veszprémi
gyárában szeretnének dolgozni

munkakörnyezetet is nagy
becsben tartja. A már általános iskolai végzettséggel is
megtanulható munkafolyamatokat az újonnan belépő
dolgozók fizetett betanulási
idő alatt sajátítják el. Különösen azoknak ajánlják ezeket a feladatokat, akik büszkék a kézügyességükre.
Ezeket a vonzó feltételeket
egészíti most ki a cég a tapolcaiak számára azzal,
hogy menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratokat indít a munkába járás és a műszak utáni hazajutás megkönnyítésére, „háztól házig”.
(x)

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás
3,43 milliárd forint európai uniós
és hazai támogatást nyert el a régió
33 felhagyott szeméttelepének
rekultiválására.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A társulásnak a projekthez önrészt nem
kellett biztosítania. A projektzáró
rendezvényt a közelmúltban renHirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

Lapunk terjesztésével
kapcsolatosészrevételeit,
javaslatait az alábbi
telefonszámon jelezheti:
06/20/358-3295

dezték meg a veszprémi Hangvillában. Az eseményen Czaun János a társulás elnöke köszöntötte a
résztvevőket. A beruházás eredményéről Zbiskó Lászlóné, a Tiszta
Európa Program ügyvezetője tartott beszámolót. Mint elhangzott,
jelentős állomásához érkezett az
Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tiszta
Európa elnevezésű programja. Befejeződtek a hulladéklerakók re-

kultivációs munkái, a műszaki átadások 2014-ben megtörténtek, a
megvalósulási dokumentációkat a
környezetvédelmi hatóság elfogadta. A kivitelezői szerződés határidőre teljesült, így a projekt zárása a támogatási szerződés szerint
2015. június 20-i határidőre teljesül. A beruházás során a társulás
158 településének 33 régi hulladéklerakó telepének rekultiválása
valósult meg 2014 októberéig 390
ezer négyzetméter felületeten .
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Sikeresen gyűjtöttek
A Tapolcai Sportakadémia SE fiatal sportolóinak
részére gyűjtött támogatást a Tapolca Kft. – Csermák József Rendezvénycsarnok.
A jótékonykodás során a
Sportgálán kihelyezett urnában 36 ezer, míg az árverésen Huszti Szabolcs labdarúgó mezéért 51 ezer, Nagy
László mezéért pedig 50 ezer
forint gyűlt az atlétáknak.
Nagy László, az MKBMVM Veszprém KC játékosának névre szólóan dedikált mezét, - amelyet a kézilabdacsapat minden tagja
aláírással látott el - Ferencsik István a napokban vette
át. - Örömömre szolgált,
hogy a rendezvénycsarnok a
tömegsportot is támogatja mondta -, hiszen az atlétika
mindegyiknek az alapja.
Hozzám nagyon közel áll a
sport, valaha kézilabdáztam
beálló poszton, de végül mégis a cselgáncs mellett
döntöttem és versenyeztem.
Kedves barátaim az edzők Bakler Zoltán és párja Csapó
Mónika - jó lehetőség volt
számomra, hogy így támogassam az atlétikát, a fiatalo-

Pupos Csaba (balról) és Ferencsik István a dedikált mez átvételekor. Középen Illés
Zsófia a rendezvénycsarnok sportszervezője tartja a mezt
Fotó: Kalmár György
kat. Értékes ereklye ez a
mez, hiszen Nagy Laci a
Pamplonából hazafelé tartó
buszon dedikálta nevemre,
köszönöm neki és Pupos
Csabának is.
- Örömmel tettem eleget a
kérésnek és működtem közre a mez megszerzésében és
dedikálásában - tette hozzá
Pupos Csaba. A csapat
gyakran támogat hasonló
jellegű kezdeményezéseket,

s ebben élen jár Nagy Laci,
aki most is első szóra tett
eleget a kérésemnek.
- A Csermák József Rendezvénycsarnok a jövőben is
kezdeményezni fogja hasonló támogatás gyűjtések
lebonyolítását - mondta befejezésül Illés Zsófia sportszervező. - Városunkban
számos sportegyesület tevékenykedik, amelyek működéséhez szívesen nyújtanak

Foci hírek

Sakkfeladványok

n A Veszprém megyei baj-

A Tapolcai Újságban
május végéig sakkfeladványokkal
találkozhatnak kedves olvasóink.
Minden alkalommal 2
feladványt közlünk a
sportrovatban. A megfejtések 1. lépését kell
elküldeni a megjelenést
követő 1 héten belül emailban Kosztolánczi
Gyula FIDE-mesternek
ellenőrzés,
értékelés
céljából.
A verseny 3 hónapon át
tart (március, április,
május), júniusban hirdetünk eredményt. A
legjobbjak érem- és oklevél díjazásban részesülnek.
Mindkét sakkfeladványban világos lép és
(bármit is lépjen
sötét!) a második lépésben mindenképpen mattot ad!

nokság 20. fordulójában a
megyei I. osztályban szereplő TIAC a Balatonfűzfő
vendégeként 2:1 arányban
maradt alul. A végig viharos
1. szélben játszott mérkőzésen
gyenge első félidőt követően
szerencsés fejesgóllal nyert
a hazai csapat. A tapolcaiak
gólját Kirnbauer szerezte
n Az U-21-es Major István által dirigált csapat
újabb győzelmet könyvelhet
be csapatának, hiszen fiai
Balatonfűzfőn is nyerni tudtak 4:1 arányban. Tapolcai
gólszerzők: Berki, Deák (2),
Dobján. A fiatalok a tabella
2.
3. fokán a 20. fordulót
követően.
n A megyei IV. osztály
déli csoportjában a Tapolcai
Öregfiúk FC a tabella élére
ugrott Pécselyen elért 3:2-es
győzelmével. További eredmények: Sümeg VSE-Nagyvázsony 5:1, Nemesvita SESümegprágai SE 2:0, Diszel
SE-Zalaerdőd 2:2, Falusi SE
Gógánfa-Tihany 5:1. (ae)

A MEGOLDÁSOK 1. LÉPÉSÉT
IDE KELL BEKÜLDENI:
kosztolanczi.gyula@gmail.com
Az előző heti megoldások:
1. : Fg6 ! ........... 2. : 0-0-0 !

támogatást az itt élők és a
sportkedvelők. Köszönjük
Pupos Csaba közbenjárását,
hogy hazánk egyik legnagyszerűbb sportolójának dedikált mezét bocsáthattuk árverésére - tette hozzá.
A Tapolcai Sportakadémia
SE 2010 októberében alakult, jelenleg 30 fiatal sportolóval működik Bakler
Zoltán és Csapó Mónika
irányításával.

(ky)
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Rövid hírek
n TEKE - A 2014/
2015-ös megyei szabadidős csapatbajnokság első fordulójában a
Tapolca VSK 5 pontot
szerzett, amellyel a negyedik pozíciót foglalja
el a nyolccsapatos bajnokságban. Az első fordulóban 2030 fát ütött a
Nyirő Tamás (600),
Nagy László (522),
Peszleg Gyula (470),
Csetey Tibor (438) öszszeállítású csapat. (ae)
n KÉZILABDA - A
Veszprém megyei bajnokságban
szereplő
TVSE férfi kézilabdacsapat eredményei: Tapolca VSE - Ősi Boys
25:37, Várpalotai BSK
II.- Tapolca 36:33, Tapolca - Balatonfüredi
KSE II. 25:40. Az NB
II-es női kézilabda-bajnokság újabb fordulójában a tapolcaiak a Sárvár együtteseit fogadták. A felnőtt mérkőzésen 30:24-es vendéggyőzelem született, a junior csapat hatalmas
küzdelemben győzte le
33:32 arányban a tabella első harmadában álló
Sárvárt.
(ae)

Diszel sportjáért
Nagyszerű kezdeményezés helyszíne volt a diszeli Csobánc Művelődési Központ. A hétvégi rendezvény célja volt a diszeli sportélet fejlesztése, és
minél több fiatal bevonása a sportolásba.
A művelődési ház széksorai
megteltek a hétvégi sportos
rendezvényre. A megjelent
vendégek között volt Dobó
Zoltán, Tapolca polgármestere, Bakos György, a
Tapolca-diszeli településrész képviselője, valamint
Rédli Károly, a Tapolca Kft.
ügyvezetője. A bevezetőben
Takács László a Diszeli
Sportegyesület elnöke beszélt röviden az 1992-ben
alakult egyesület múltjáról,
a sikerekről, a nehézségekről, a célokról. Elmondta,
hogy a rendezvény teljes bevétele a diszeli sportegyesülethez kerül, s azt az utánpótlásnevelésre, rendezvényszervezésre, eszközvásár-

lásra fordítják. Ezt követően
Laukó Zoltán, a program fő
szervezője köszöntötte a
megjelent, ismert sportolókat: Rédli Andrást, Novák
Csanádot, Hoffmann Hedviget. Filmbejátszásokkal kezdődött az előadás, amelyekben a különböző sportágak
képviselői nyilatkoztak arról, hogy számukra mit jelent a sport. Győrffy-Villám
Zsombor ketrecharcos szerint a sport önfegyelemre tanít, Hoffmann Hedvig az
akaraterőt, a kitartást emelte
ki. Novák Csanád labdarúgó
a profi szemléletet súlypontozta, míg Rédli András
párbajtőröző azt hangsúlyozta, hogy egyéniben és
csapatban is a maximumot
kell kihozni ahhoz, hogy a
siker megszülessék. A sportolók a filmbejátszások után
hitvallásukról és a sport, életükben betöltött szerepéről
szóltak. Az előadások között
a Basic táncstúdió növendékei léptek fel.
(ae)
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VÁROSI TV
Tapolca Városi Televízió
Telefon: +36 87 412 289
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.
Műsor 04.06. - 04.12.
minden nap 8 és 18 órakor
hírmagazin ismétlés minden
nap 12.30, 21.30
Krónika:
-Komplex megyei tanulmányi
verseny speciális iskoláknak
-Kereskedelmi és Iparkamara
Iroda Tapolcán
- Felemás nap a Széchenyi István
Szakképző Iskolában
- Ügyfélszolgálati irodát nyitott a
városi Média
- Lakótelep bejárás - fórum
- Állásbörze Tapolcán
- Húsvéti készülődés a Dobó
lakótelepi közösségi házban
- Sajtkukac - helyi vállalkozás
gyermekeknek
- Lmp, Fidesz sajtótájékoztató
Rendőrségi hírek
Programajánló
Minket érdekel – aktuális várost
érintő kérdésekről beszélgetünk
Dobó Zoltán polgármesterrel.
Város Napja – Ünnepi testületi
ülés, kitüntetések átadása

HÍREK

Szakmai tudnivalók
GYAKORLAT Felemás nap a Széchenyi Szakképző Iskolában
Régi hagyomány a tapolcai Széchenyi szakképző iskolában hogy a
tavaszi szünet előtti utolsó napon a szokásos iskolai munkarendet rendkívüli órarend váltja fel.
A hagyományos tanórák helyett üzleti és nonprofit szervezetek, intézetek munkatársai, kutatók tartottak foglalkozásokat bemutatókat.
- Ezúttal 24 féle program
várta a diákokat, amely tematikusan három téma köré
szerveződött - tájékoztatta
lapunkat a helyszínen Anda
Lajos igazgatóhelyettes.
Mint megtudtuk, a felemás
napon központi témaként
kezelték a környezet-, természetvédelmet. Barlangkutatók, természetfotósok
tartottak lenyűgöző előadásokat. Az iskola résztvevője
a Határtalanul projektnek,
így nagy hangsúlyt kapott a
Felvidék történelme és jelene is. Dr. Görcsös Mihályné
és Hangodi László előadása
a múltat idézte, az osztályok

Többen is kipróbálhatták a rendőrség különleges járgányát
közti vetélkedő pedig a Felvidék jelenéről szólt.
Anda Lajos azt is elmondta,
hogy a felemás napon a mindennapi tudáshoz kötődő témák is terítékre kerültek. A
diákok hallhattak többek között az internet veszélyeiről,
a tetoválásról, a fogamzás-

Verseket
adtak elő
a házban SZEM - PONT
Kávészünet Tapolcán
Fotó: Havasi Gábor

Lelkes közönség várta, a méltán népszerű
Kávészünet együttest
a Cseh Tamás Program keretein belül, a
VOKE Klubban.
A srácok nem kisebb célt
tűztek ki maguk elé
minthogy, a mai fiatalsággal is megszerettetik
a verseket, legyen az
kortárs vagy épp kötelező tananyagbeli. Mindezt úgy teszik, hogy kellemes legyen a fülnek és
tartalmas a szívnek. A
Csillag születik című
produkcióval, országos
hírnevet szerző duó,
kvartett felállásban lepte
meg tapolcai rajongóit,
akik szűnni nem akaró
tapssal hálálták meg előadásukat.
(havasi)
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gátlásról, az egészséges
táplálkozásról, a gyógynövények világáról. A vöröskereszt és a rendőrség gyakorlati bemutatókkal színesítette a napot. A lányok körébe népszerű volt a sminkkészítés és a „Hot iron” gyakorlati bemutató. A gépész

tanulók épületgépészeti
technológiákat ismerhettek
meg. A vendéglátós diákok
sommelier bemutatón és az
óceánjáró hajók vendéglátásáról szóló előadáson vehettek részt.
A teljes programot szakmai
igényesség jellemezte. (szj)

Heti SÜTI

Gólyahírek

Répás süti zabpehellyel
Tészta hozzávalói: 30 dkg sárgarépa (reszelt), 20 dkg zabpehely,
18 dkg finomliszt, 10 dkg cukor, 2
db tojás, 2-3 dl joghurt (125 gr natúr), 1 dl étolaj, 1 teáskanál fahéj, 1
csomag sütőpor, 1 csipet só.
Máz:10 dkg tortabevonó
Tészta elkészítése: A sütőt előmelegítjük 200 fokra. Kibéleljük a
tepsit sütőpapírral. A tepsi mérete
kb. 20x30. Az egész tojást habosra
keverjük a cukorral. Ha már jól kikevertük, hozzáöntjük a joghurtot
és az étolajat. Az így kapott maszszába beleszórjuk a zabpelyhet, a
sütőporos, fahéjas lisztet, és a csipet sót. Elkeverjük csomómentesre
az egészet, majd beleforgatjuk a reszelt sárgarépát (ha sűrű lenne a
massza - ez függ a répától - adjunk
hozzá még kevés joghurtot). A
tésztát a tepsibe öntjük és megsütjük. A sütési idő kb. 25-35 percig
tart (tűpróba!), majd hagyjuk a
tepsiben kihűlni. Ha nagyon sülne
a teteje, tegyünk rá fóliát! Vonjuk
Tapolca határában, Kisapáti felé... Fotó: Havasi Gábor be a sütemény tetejét csokimázzal,
és ha van kedvünk és időnk formáljunk marcipánból répákat, amivel
feldíszíthetjük a süteményt. A csokoládét vízgőz felett felolvasztjuk
és adjunk hozzá egy kevés margarint és
Tóth Péter és Jánka Márta Lapunk terjesztésével kap- étolajat.
csolatos észrevételeit a lenti
2015. március 31-én kötöt- telefonszámon jelezheti:

Kérdések sora kering az ember fejében, amikor meglátja
a város határában tornyosuló
szemétkupacokat, hegyeket.
Vajon mit gondol honfitársunk, amikor autójával, furgonjával leparkol az út mellett és merni kezdi belőle a
szennyet? Milyen életet élhet saját otthonában? Mit

Házasságkötés

tek házasságot Tapolcán.

tart szépnek vagy csúnyának? Gyermekeit mire neveli, ha neveli? Fél-e a büntetés árnyékától vagy hozzászokott a következmények
nélküli élethez? Tudunk-e
tenni az illegális szemétlerakatok ellen, a környezetünkért, vagy pislantunk egyet
és továbbmegyünk?
(hg)

Lapterjesztés

06/20/358-3295

Fotó: Szijártó János

Kedves nénik és bácsik!
Örömmel jelentjük be, hogy
március 20-án mindketten
megszülettünk:
Mezőssy
Kolos (2620gr) és Mezőssy
Benedek (2650gr). Szüleink:
Gőcze Andrea és Mezőssy
Tamás.
Ezúton adom hírül a néniknek és bácsiknak, hogy március 29-én megérkeztem!
Nevem, Jánosi Janka Léna,
súlyom 3490 gramm, magasságom 51cm. Szüleim:
Jánosi László és Jánosiné
Havasi Adrienn.

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 46/db
Burgonya: 120-140 Ft/kg
Sárgarépa: 220-240 Ft/kg
Zeller: 300 Ft/kg
Vöröshagyma: 160 Ft/kg
Fejeskáposzta: 240 Ft/kg
Paprika: 130-150 Ft/db
Paradicsom: 760 Ft/kg
Uborka: 699 Ft/kg
Kovács Pálné, Hegymagas Karalábé: 700 Ft/kg

