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Kórházi fejlesztés
Tizenöt ággyal megnyitották az aktív belgyógyászati osztályt
BERUHÁZÁS - Az eddig
megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztés részeként 15 ágyas aktív
belgyógyászati osztályt
alakítottak ki a tapolcai
Deák Jenő Kórházban,
amelyet a napokban adtak át ünnepélyes keretek
között.

Amint az dr. Lang Zsuzsanna főigazgató beszédében
elhangzott, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Egészségügyért Felelős Államtitkárságával
történt
egyeztetés eredményeként
és az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ támogatásával kapacitás átcsoportosítással 15 aktív belgyógyászati ágy került vissza a tapolcai Deák Jenő Kórházba.
- A 2017. év őszén elindult
folyamat
eredményeként
kórházunk az osztály indításához szükséges személyi,
tárgyi és egyéb feltételeket
biztosította. A fejlesztéshez
a fenntartó 88 millió 694
ezer forint támogatást nyújtott, amiből a tárgyi mini-

Közel hat év múltán ismét van aktív belgyógyászati osztály Tapolcán a kórházban.
A képen a napokban megnyitott osztály munkatársai
Fotó: szj.
mum feltételeket alakítottuk
ki, valamint az épület energetikai felújítása (nyílászáró
csere, homlokzat szigetelés,
világító testek cseréje, klimatizálás) készült el, illetve
valósul meg a tavasz folyamán. Az új osztály területi

ellátási kötelezettsége a tapolcai járás 33 településének
(34.689 fő) belgyógyászati
egészségügyi ellátására terjed ki. A fejlesztés eredményeként a tapolcai járás lakosai számára a belgyógyászati ellátás hozzáférésének

lehetősége jelentősen javul –
mondta az igazgató asszony.
A megjelenteket Fenyvesi
Zoltán, a megyei közgyűlés
alelnöke is köszöntötte,
majd a meghívott vendégek
megtekintethették az új osztályt.
(szj)

„A helyzet
fokozódik”
Negyven
országos
pártlistát jelentettek
be a keddi határidőig
a Nemzeti Választási
Irodánál, emellett tizenhárom nemzetiség állított listát az országgyűlési választásra. Minden korábbinál több, összesen
53 országos lista lehet a választáson, írta
az MTI. Nemhiába,
népszerű manapság
a politizálás, meg is
lehet élni belőle. Nem
ekkora tömegnek persze, csak azoknak a
keveseknek, akik a
szükséges támogatást megszerzik. Április 8-ig még sokakban
élhet a remény, hiszen addig kampány
van, határon innen és
túl. A nagy „klasszikust” idézve a nemzetközi helyzet egyre
fokozódik. Aztán április 8-án eldől, kinek mi
következik utána. Siker, eufória, csalódás,
kijózanodás? Egy dolog biztos csupán: a
kisembernek a hétfő.
Szijártó János

Átadnák a tapasztalatot
Meggyőződésem, hogy
önök olyan tudással és tapasztalattal
rendelkeznek, amelyre szüksége
van az országnak és ennek a városnak egyarántfogalmazott Dobó Zoltán
polgármester, aki egy
időskorúakat tömörítő taCsak meg akart fordulni, de balszerencséjére nem lát- nácsadó testületnek adott
zöld utat a napokban.
ta a jármű vezetője a vizet
Fotó: K.T.

Subaru az Alsó-tóban
Egy Subaru landolt kedden
reggel a tóban. A tűzoltók
emelték ki a járművet. Az
előzményekről megtudtuk,
hogy reggel 7 óra előtt egy
helyismerettel nem rendelkező hölgy kereste a kórházat Tapolcán. A GPS-t figyelte, kissé elkeveredett, és
a megfordulás szándékával

hajtott az Alsó-tóhoz. Balszerencséjére nem látta a vizet és belehajtott. A Subarut
rakodógép
segítségével
emelték ki, hogy elkerüljék a
karosszéria sérülését. Az autó motorjába viszont befolyt
a víz, így az egyik helyi szervizbe szállították. Személyi
sérülés nem történt.
(szj)

zonyítottak már, a tanácsadó
testület ötlete is soraik közül
érkezett. Aktív éveikben a
jog, a közigazgatás, a kultúra, a gazdasági élet, az oktatás, a honvédelem területén
tevékenykedtek,
ismert,
köztiszteletben álló tapolcai
polgárokról van szó. A kezdeményezés első lépcsőfoka
volt a múlt heti megbeszélés,
ahol leginkább arról beszél-

tek az érintettek, hogy milyen formában, milyen keretek között jöjjön létre és működjön a megalakulás előtt
álló testület. A résztvevők leszögezték, hogy politikai elkötelezettség nélkül, kizárólag a közjót szolgálva végeznék a munkát. A működés kidolgozása, a vezetők megválasztása a következő összejövetelek témája lesz.
(tl)

A hivatal udvari tanácstermében tartott megbeszélésre
olyan időskorú, nyugdíjas
tapolcaiakat, zömében értelmiségieket hívott meg a város polgármestere, akik nem
zárkóznak el a város ügyeinek alakításától, szívesen állítanák a jövőben tapasztalataikat, tudásukat a város
szolgálatába. A megjelentek
az élet számos területén bi- Időskorúakat tömörítő tanácsadó testület alakul Fotó: tl.
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MSZP: Kormányváltó hangulat van
Választás 2018
FÓRUM - Gőgös Zoltán
az MSZP országos elnökhelyettese, megyei elnök
Tapolcán közölte, hogy az
500 ajánlást viszonylag
gyorsan összegyűjtötték,
így Kárpáti Lajos immár
hivatalosan is képviselőjelölt.

Ugyanez igaz a párt ötvennyolc jelöltjére is, nekik is
gyorsan összegyűlt a szükséges mennyiségű aláírás.
- Az is nagy öröm volt számunkra, hogy két nap alatt
országos listát tudtunk állítani. Úgy gondolom, kormányváltó hangulat van az
országban - tette hozzá.
Gőgös Zoltán a Tamási Áron
Művelődési
Központban
rendezett fórumon az Elios
ügyről is szólt, ami szerinte
az Orbán kormány által intézményesített korrupció. Ugyanezt tapasztaltam a
földbérleteknél, a hortobágyi legelő bérbeadásoknál,
így mi ezeket a témákat nagyon alaposan kivizsgáljuk.

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Dr. Harangozó Tamás (balról), Gőgös Zoltán, Kárpáti Lajos és Árvai Gábor, a
tapolcai szervezet elnöke
Fotó: szj.
Tudjuk, hogy Tapolcán is A többi párttal való együtt- ezen a napon „lepte meg”
volt Elios-os beruházás, így működésre irányuló kérdé- Lázár Jánost Kormányinfó
természetesen ezzel is fog- sünkre a politikus elmondta, közben Elios-os dokumenlalkozunk. Európában nincs természetesen a demokrati- tumokkal. A szocialista képpélda arra, hogy egy kor- kus erőkkel összefognak. viselő azt kérte Lázártól,
mányfő családja ilyen szin- Bár közös listák nem lesz- tisztázza, kinek volt köze az
ten beleavatkozik az uniós nek, de szoros szövetségben ügyhöz.
források lehívásába. Normá- maradnak a Párbeszéddel és Az azonnali választ viszont
lis demokráciában az nem a liberálisokkal, egy kicsit már nem várta meg, mert
fordulhat elő, hogy családi lazább, de koordinált szö- sietett a tapolcai fórumra,
alapon osztogatják a pénzt. vetségben a DK-val.
ahol több más mellett erről a
Bízom abban, hogy az előt- Dr. Harangozó Tamás szoci- témáról is beszélt az érdektünk álló választáson mind- alista politikus késve érke- lődőknek Harangozó Tazett a tájékoztatóra, mivel más.
ez nem marad büntetlenül.
(szj)

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
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:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

A bajtársi egyesület beszámolója
Beszámolt a tagság előtt
az elmúlt évben elvégzett
egyesületi munkáról és az
idei évi tervekről a Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület vezetősége.

A Batsányi Tagintézmény
éttermében megrendezett
eseményen elhangzott, az
idei évben ünnepli a tapolcai
civil szervezet a 45 éves születésnapját. A beszámoló
közgyűlésen a működési,
költségvetési ügyek mellett
az elmúlt időszak legfontosabb történéseit is felelevenítették. Nacsa Ferenc elnök
elmondta, mozgalmas volt a

2017-es év, hiszen két bajtársi találkozót is szervezett
az egyesület, a rakétásokét
és a harckocsizókét, közben
elkészült a harckocsizók
dokumentumfilmje, amelyet a városi moziban mutattak be szeptemberben. E dokumentumfilm – mint megtudtuk az elnöktől- hamarosan folytatódni fog, hiszen
az alakulat 2005-ös megszűnéséig kívánják feldolgozni
a korszakot az alkotók. Úgy gondoljuk, ez a munka
fontos, hiszen Tapolca katonai múltja is hozzátartozik a
város helytörténetéhez mondta el Nacsa Ferenc lapunknak. A 45 éves fennál-

lás alkalmából idén ünnepséggel készül az egyesület.
A tervek szerint, a városi
moziban november kilencedikén bemutatják az egyesület életét, azt a sokrétű
munkát, amely az érdekvédelemtől, a katonai hagyományőrzésen keresztül, a
helytörténeti kutatások területén végeztek 1973-tól napjainkig.
Az alkalomra a tervek szerint meghívják majd az
egyesületet támogató, segítő
civil szervezeteket, polgármestereket, hiszen mint
Nacsa Ferenc fogalmazott,
feltétlenül jár nekik a köszönet.
(tl)

Hirdetés

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
Március 12. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Március 19. 14.00-16.00

A III. Tapolcai Keresztény Bál támogatói: Pál Hűtés- és Klímatechnika,
Balaton-Ballooning Kft, Intersport Síaréna Eplény, Pelso horgászbolt, Musztáng
étterem, Kaleido, Alapozó Falatozó, Rompos Virágbolt, Ádám-Kert Kft, Sissi
Méteráru, Orchidea Masszázs, Zsebibaba, Művészetek Völgye Nonprofit Kft.,
Ajka - Oázis kertészet, Csigó malom - Stílus Galéria, Gelencsér Dekor, Belissimo
Szépségsziget, Edit Kozmetika, Marika Papírbolt, Helikon Kastélymúzeum, Stark
Patika, Borbély Pince, Fata Pince, Borbarátok Vendéglő, Hotel BonVino, Hotel
Pelion, Óra-Ékszer, Red Hell Pizzéria, Térkőcentrum Veszprém, Szászi Pincészet,
Főtéri Könyvesbolt, Folly Arborétum, Ökoturisztikai Látogatóközpont Badacsonytördemic, Elixír biobolt,
Jánosiné Havasi Adrienn, Spinning Club, Városi Mozi, Levendula Gyógynövény Szaküzlet, Judit Kozmetika,
Grácia Beauty Center, Szabó Optika, Photo Shop, Bodza Virágbolt, Dégi Virágbolt, Erra Transz, Stimmel Kft,
Magyar tenger Horgászbolt, Dolce Cukrászda, Fülöp Kertészet, Gyulakeszi Autóspihenő, Peppino Pizzéria,
Pannon Várszínház, Coop ABC, Tesco, Etalon Napstúdió, Tapolcai Sportház, Takács Ékszer, Olga
Szőrmeszalon, Sajtkukac játszóház, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, PC-Max, M-Papír, Dekoltázs Kft, Bicsérdi
Autósbolt, Sütibarlang, Centrum Patika, Rajzó Ildikó, Eperke Zöldség-Gyümölcs, Tiffany Ajándékbolt, Sher
Péter,Varga Pincészet, Borostyán Cukrászda, Oxigén Fitness, Fülöp Kertészet, Zengői Autósiskola.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
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
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 12.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7300 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Jövő héten nyit a Tapolca Expo

Az idén is lesz
tojásfa a Fő téren

A Tapolca Expo korábban egy
évtizeden át biztosított bemutatkozási lehetőséget a városban a kis- és középvállalkozások számára. Aztán jó ideig
elmaradt a program, majd a
hagyományt tavaly élesztette
újjá a Tapolca Kft.

A hagyomány folytatódik,
ugyanis az idén is megrendezik
a Fő téren a tojásfa feldíszítését. A szervezők nevében
Boczkó Gyula arról tájékoztatta
lapunkat, hogy március 14-én
10 órakor kezdődik a program,
amelyre várnak minden érdeklődőt, de különösen az iskolák
részvételére számítanak. A húsvétváró esemény alkalmával
mindenki felakaszthatja saját
tojását a fára. A program előkészítésében, lebonyolításában
a Városért Egyesület, a Városszépítő Egyesület Nőklubja, a
Nyugdíjas Klub, a Tanúhegyek
Egyesület, a Tapolcai Nagycsaládosok Egyesülete, és Tapolca
Kft - Tamási Áron Művelődési
Központ vesz részt.
(szj)

Március 16-18:
Vásár, kiállítás
Az idei eseményre március 1618. között várják az érdeklődőket a Csermák József Rendezvénycsarnokban. Amit ígérnek a szervezők: Helyi és környékbeli termelők, borászok,
iparművészek, kisvállalkozások minőségi termékeinek,

szolgáltatásainak bemutatása.
Kulturális programok a helyi és
környékbeli fellépőktől. Továbbá gyermekprogramok helyi szervezetek összefogásával.
Természetesen gasztronómiai
bemutató is lesz, elfelejtett régi
tapolcai ételek megismerésének lehetőségével. Az ünnepélyes megnyitót a Tapolca Expo első napján, pénteken 14
órakor tartják. A rendezvényt
szombaton 10 és 18 óra között,
vasárnap 10 és 17 óra között látogathatják az érdeklődők.
Az ünnepélyes megnyitón Dobó Zoltán polgármester mond
köszöntőt, majd a rendezvény
fővédnöke, Orbán Judit, megyei főfalugazdász szintén.
Ezen a napon a Tördemic Nép-

táncegyüttes ad műsort.
Szombaton 10 órakor nyitja
meg kapuit a helyi termék vásár. Ezzel együtt a Helikon Rádió Roadshow szórakoztatja a
résztvevőket, valamint Postás
Józsi is színre lép. Délben látványfőzés kezdődik Szarka
Zsófival, és a Széchenyi Szakképző Iskola diákjaival.
Délután a Batsányi Táncegyüttest láthatják. Szombaton 18
órakor zár a vásár, másnap 10
és 17 óra között látogathatják
az érdeklődők. Ezen a napon,
azaz vasárnap az Acro Dance
S.E., a Csobánc Népdalkör lép
fel, majd 16 órakor átadják a
közönségszavazatok alapján
elnyert díjakat (standok, termékek díjazása).
(szj)
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Belépőjegy: 14 éves kor alatt ingyenes - Napijegy: 500 Ft
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Amit tudni kell a hulladékgazdálkodásról Vajon mi lesz a gólyákkal?
Reagálás a "Mi lenne, ha fizetnének
a szemétért?"címmel 2018.03.02án megjelent írásra
Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft,
mint a térségben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó társaság ügyvezetőjeként örömmel
fogadtam, hogy Raposka polgármestere Bolla Albert úr a település
frekventált részein kamerarendszert épített ki. A fejlesztés visszatartó ereje megkérdőjelezhetetlen,
belterületen rendkívül jól működik, s ez a módszer más települések
számára is megoldást jelenthet.
Azonban tudjuk, hogy a települések teljes külterületét nem lehet
bekamerázni.
Társaságunk a közszolgáltatás ellátását a Hulladékról szóló törvény
és annak végrehajtási rendeletei,
valamint a kormányhatározattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Tervben
(OHKT) foglalt előírások alapján,
az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer részeként végzi. A közszolgáltatás végzését kizárólag jogszabályi előírások határozzák meg, ami legkevésbé sem
„hozzáállás vagy fogadókészség”
kérdése, mint ahogy az illegális
hulladéklerakás felszámolásának
kérdése sem elsősorban a közszolgáltató feladatköre.
A feladatellátást szabályozó Hulladékról szóló törvény szorgalmazza
a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítását, míg a nem hasznosítható hulladékok esetében környezetkímélő módon történő ártalmatlanítást ír elő. A törvény célja
tehát erősíteni a minél nagyobb
mértékű újrahasznosítást. Ennek
keretében vezettük be és tettük lehetővé minden ügyfelünk számára
a házhoz menő szelektív gyűjtést,
valamint a lomtalanítások mellett
az elektronikai eszközök begyűjtését is. A törvény alapelvei között
szerepel a közelség elve is, vagyis
az ártalmatlanítást, vagy ahol szükséges a hasznosítást a gazdaságos-

ság szem előtt tartásával kell végezni, úgy hogy a hulladékok a legrövidebb úton juthassanak el a
megfelelő létesítménybe.
A Hulladéktörvényben szereplő
másik fontos alapelv a „szennyező
fizet” elve azt határozza meg, hogy
ki a felelős a keletkezett hulladékokért. A jogszabály szerint a hulladék termelője, a hulladék birtokosa, vagy a hulladékká váló termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, és az azzal járó költségek
megfizetéséért. Ugyanez a Hulladéktörvény határozza meg közszolgáltatók feladatait, csakúgy,
mint a természetes személyek (ingatlan használók) kötelezettségeit
is a hulladékok kapcsán. Utóbbiakra vonatkozóan például kötelező a
szelektív hulladékot a háztartási
hulladéktól külön gyűjteni, és azt a
gyűjtési napokon a közszolgáltatónak átadni. Az esetenként keletkező többlet hulladék elszállításra
az ingatlan tulajdonosok zsákos
szállítást is igénybe vehetnek,
mely esetben a zsák tölti be a
gyűjtő edény szerepét. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatókra
vonatkozó szabályok esetében ki
kell emelni, hogy kötelező közfeladatot látunk el. Veszprém megyében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer tagjaként
hat társaság, azonos műszaki színvonalon végzi a közszolgáltatói feladatokat, a hulladékgazdálkodási
létesítmények pedig közösségi tulajdonban, az önkormányzatok által alkotott társulás tulajdonában
vannak.
A szolgáltatási színvonal minden
esetben megfelel az OHKT előírásainak, ami alatt értendő a vegyes
hulladék szállítása, a szelektív
gyűjtés feltételeinek biztosítása, a
lomhulladék évenként egyszeri kötelező elszállítása, a zöld-, valamint az elektronikai hulladék gyűjtése is. Társaságunk 2016. szeptember 1-től működtet hulladékudvart a Zalahalápi Hulladékke-

zelő Központban, mely létesítmény nyitvatartási ideje igazodik
az ügyfélszolgálat nyitva tartáshoz, vagyis szerdai napokon 12
órás nyitva tartással állunk az ügyfelek rendelkezésre. A hulladékudvarba beszállítható hulladékok köre, és a térítésmentesség feltételei
honlapunkon a Hulladékudvar menüpontban elérhető.
Fontos tudni, hogy az árokparton,
és egyéb helyeken elhagyott hulladék összegyűjtése nem tartozik a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási körbe, ezek önkormányzati
(köztisztaság) feladatkörbe sorolhatóak. Az ilyen elhagyott hulladékok felszámolása kizárólag együttműködés eredményeként szüntethetőek meg. Társaságunk ennek
keretében már több önkormányzattal kötött az elhagyott hulladékok elszállítására szerződést,
melynek keretében gyűjtő és szállító eszközt biztosít az önkormányzatok részére, majd gondoskodik a
hulladékok megfelelő kezelésről,
ártalmatlanításáról.
A hulladékok megfelelő gyűjtése,
és elhelyezése érdekében az NHSZ
Tapolca Nonprofit Kft. több éve
folytat személet formáló tevékenységet, melynek keretében több száz
érdeklődő részére tudtuk megmutatni társaságunk munkáját, valamint a létesítményeket. Az idei évben a megszokott rendezvényeinken kívül két szemléletformáló
kampányban is részt veszünk,
melyeknek egyik célcsoportját a
tapolcai iskolás gyermekek alkotják, míg a másik a programsorozatban a Káli-medence hulladékmentes turizmusát kívánjuk elősegíteni. Az NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft. elkötelezett az oktató-nevelő
programok mellett, aminek keretében már kis gyermekkorban el tudjuk ültetni a környezettudatosság
csíráját.
Ficsor Elza
ügyvezető
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

szíves fenti témában a gólyákat
„támogatni.”
Mint diszeli lakos minden évben Köszönettel:
nagyon várom a visszatérő góLeckné Sváby Bernadette
lyapár érkezését.
Fészküket számomra ismeretlen
személyek eltávolították, amit helyeslek is, mert az már nagyon
rossz állapotban volt, s majdnem
ledőlt.
Hamarosan eljön megint a gólyák
megérkezésének ideje, de fészek
nincs. Attól tartok, hogy elköltöznek majd máshová.
Nem tudom ki a felelős, de kérdem,
nem lehetne sürgősen legalább pár
vékony ágat a volt fészek helyére
tenni? A többit már a madarak biztosan megépítik maguk is.
Az idő sürget. Mielőbb kellene a Rövidesen érkeznek, vajon lesz
Illusztráció: szj.
segítség. Szeretném, ha lenne helyük?
Tisztelt főszerkesztő úr!

FELHÍVÁS
Tapolca Város Polgármestere felhívással fordul Tapolca város közigazgatási területén, valamint a Szent György-hegyi hegyközség és a
Badacsonyi borvidék területén lévő bortermelőköz, hogy kiválassza
Tapolca Város Borát 2018. évben is fehér és vörös kategóriákban.
Leadási határidő: 2018. március 27. (kedd) 16.00 óra
Hotel Gabriella Tapolca, Batsányi tér 7. vagy
Tamási Áron Művelődési Központ Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
A versenykiírás megtekinthető, illetve átvehető a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) portáján.
Dobó Zoltán
Tapolca Város Polgármestere
Politikai hirdetés

Hirdetés

Jegye
k
helys elővételb
e
zínen
kapha n a
tók!
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Újabb kosaras győzelmek
LENDÜLETBEN - Folytatták az év eleji lendületet
a Tapolca VSE kosárlabdázói. Több korosztályban is lenyűgöző eredményeket értek el februárban.

Betegség miatt kilenc fővel
tudott utazni az U12-es lány
csapat az Országos Gyermek Bajnokság zalaegerszegi fordulójára. Egy félreértés következtében volt,
hogy négy, majd egy sérülés
miatt hárman voltak kénytelenek játszani. A kedvezőtlen körülmények ellenére is
sikerült a Tapolcai Párducoknak a Ricsilla Zalalövő
ellen 84:79, valamint a Ricsilla Hévíz ellen 89:56 arányú győzelmet aratniuk. A
fiúk összecsapásán a Tapolcai Tigrisek először 71:38-ra
győzték le kiegyensúlyozott
küzdelemben a Soproni Darazsakat, majd a Ricsilla Hévíz elleni hullámzó játékot is
sikerült 73:56-ra győztesként zárniuk.
Az U14-es Nemzeti Lány
Serdülő Bajnokságban, fölényes győzelmekkel arattak
diadalt a Tapolcai Oroszlánok, először 88:37-re a Ta-

Fotó: TVSE

A Tapolcai Tigrisek edzőikkel, Molnár Lajossal (balra) és Csikós Tiborral
tabányai KC, majd 97:29-re
a házigazda Mosonmagyaróvár TE 1904 csapata felett.
A fiú bajnokság tapolcai fordulóján a házigazdák szombathelyiek elleni küzdelme
izgalmasnak bizonyult. A
szakosztály folyamatosan
építi be a fiatalabbakat a korosztályos csapatokba, így az
U12-es pályára lépő játéko-

sok is megmutathatták mit
tudnak. Végül Tapolcai
Sziklák - Ifjú Sólymok
84:83 végeredménnyel zárták az összecsapást.
A Megyei Kadet Bajnokságban, az U16-os Tapolca
VSE/Sasok minden negyedet megnyerve, 93:50 eredménnyel győzedelmeskedett a házigazda Várpalotai

KK/A ellen.
A Megyei Felnőtt Bajnokság
veszprémi fordulójában a fiatalabb korosztály is esélyt
kapott a TVSE csapatában.
A Várpalotai KK elleni mérkőzésen 60:45-re, majd a
Balatonfüredi KC elleni
meccsen 48:45 arányban
győzedelmeskedtek a tapolcaiak.
(me)

Tapolcaiak újabb thai box sikerei
A Tapolca VSE Thai box
szakosztály,
közismertebb nevén a Tapolcai Muay Thai Gym versenyzői
több kategóriában is dobogós helyekkel tértek haza hétvégén, Sopronból.

A Növényi Sportakadémián
megrendezett küzdősport
gálán Tóth Zsombor Oriental Light Contact 40kg + kategóriában, Nagy Imre pedig
Hirdetés

Oriental Light Contact
65kg+ kategóriában nem talált legyőzőre, így az aranyérem az ő nyakukban csilloghatott az eredményhirdetésen. Zsombor édesapja,
Tóth Béla Oriental Light
Contact 86kg+ kategóriában
a dobogó második fokáig
„küzdötte fel” magát. Edzőjük Szegvári Tamás.
A versenysikerek mellett
még egy örömteli esemény-

nyel kezdték az évet. A klub
tagja lett a Magyar Muaythai
Országos Sportági Szakszövetségnek, így versenyzői
részt vehetnek nagyszabású
rendezvényeken, gálákon,
kitartással és kemény edzésekkel pedig külföldi szereplésekre is lehetőség nyílik.
A szakosztály folyamaA tapolcai dobogósok (balról): Tóth Béla, Szegvári Ta- tosan várja a 8-12, illetve a
más edző, Nagy Imre és Tóth 12-24 év közötti jelentke(me)
Zsombor (elöl) Fotó: TVSE zőket.
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Rövid hírek
n ÚSZÁS - Újabb érmekkel tért haza két hete
Németh Emília Anna, tapolcai ifjú úszó lány
Szombathelyről, a Colonia Claudia Sabariensum
Bajnokság első fordulójáról. A Keszthelyi Kiscápák SE színeiben, korosztályában, 50 méter mellúszás versenyszámban az
ezüstérem, 50 méter
gyorsúszásban pedig a
bronzérem került a nyakába a végén. Edzője Szántó
Kata.
(me)
n TÚRA - A Tapolca
VSE Természetjáró szakosztály március 10-én a 16
km távú Monostorapáti –
Almádi
monostorromBondoró-alja- Kapolcs útvonalon túrázik. Találkozó a tapolcai autóbuszpályaudvaron szombaton
reggel 7.35-kor, a busz
7.45-kor indul. Az utazási
költség teljes áron a hazaúttal együtt 680 Ft. (me)
n VÍVÁS - Az elmúlt év
legjobb utánpótlás sportolói és edzői vehettek át
elismerést teljesítményükért, februárban, a budapesti Héraklész Díjátadó
Gálán. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkárságának tizenhatodik
ünnepségén a Budapesti
Honvéd SE színeiben versenyző tapolcai Siklósi
Gergely párbajtőrvívót a
harmadik legeredményesebb férfi sportolónak választották.
(me)

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Március 8 - 14.
csütörtök – szerda
8 – 14. csütörtök - szerda
16:00 1200,-Ft
Lengemesék
Színes, magyar animációs
film
Hossz: 64 perc
...
8 – 14. csütörtök – szerda
17:15 1200,-Ft
A víz érintése
Színes, feliratos amerikaikanadai romantikus film
Hossz: 123 perc
...
8 – 14. csütörtök – szerda
19:30 1200,-Ft
Vörös veréb
Színes, szinkronizált
amerikai misztikus thriller

A Tapolcai Újság következő száma 2018. március
23-án jelenik meg!
www.tapolcaiujsag.hu
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Tárlat a Látványtár Petőfi gyűjteményéből
KIÁLLÍTÁS - Petőfi és az
Első Magyar Látványtár
címmel nyílt tematikus kiállítás a Tamási Áron Művelődési Központban kedden.

Vörösváry Ákos és felesége
a magyar forradalmár költőről és koráról szóló tematikus gyűjteményüket hozták
be a városba a szabadságharc 170. évfordulója alkalmából, annak előfutáraként.
A kiállítást elsőként Dobó
Zoltán ajánlotta a közönség
figyelmébe. A polgármester
szerint, Petőfi személye
megérdemli a figyelmet, hiszen egy fontos történelmi
kor emblematikus irodalmára és forradalmára volt, akinek személye önmagában
képes visszatükrözni 184849 szellemiségét, az ifjúság
hevületét, a megalkuvás nélküli életet, a nemzeti öntuHirdetés

Vörösváry Ákos a magyar forradalmár költőről és koráról szóló tematikus gyűjteményét hozta be Tapolcára a Tamási Áron Művelődési Központba Fotó: Töreky L.
datot, a tenni akarást és hősiességet. Vörösváry Ákos a
Petőfi kiállítás gazdája szerint, ahogy egy üveg pezsgőt, vagy egy csokor virágot, úgy kiállítást is lehet
vendégségbe vinni és érde-

mes is, hiszen a diszeli kiállítóhelyet más települések
látványosságaihoz hasonlóan, legkevésbé a helyiek látogatják. A Látványtár alapítója, mielőtt bemutatta a tárlat anyagát és azokhoz fűző-

dő személyes kötődéseit,
megköszönte a Tamási Áron
Művelődési Központ vezetőjének és munkatársainak a
konstruktív együttműködést
és reményét fejezte ki, hogy
a közös munka a jövőben

folytatódhat. Hangodi László történész, muzeológus, a
Wass Albert Könyvtár és
Múzeum munkatársa, méltatta a kiállítás jelentőségét,
a gyűjtemény gazdagságát,
továbbá összefoglalta a jelenlévők számára a kort
amelyben Petőfi élt. Rávilágított forradalmár költőnk
történelmi, politikai, irodalmi jelentőségére, a Petőfi
kultusz szerteágazó megnyilvánulásaira, annak tapolcai vonatkozásaira is. A
Petőfi kultusz tárgyait bemutató kiállításhoz Péni Béla és Haga Kálmán igényes,
a tárlat anyagához hangulatilag illeszkedő énekes,
hangszeres produkciója társult.
A Petőfi kiállítás anyaga
március 20-ig tekinthető
meg ingyenesen a Tamási
Áron Művelődési Központ
aulájában.
(tl)

SZEM - PONT
Amikor a havat felkapja a szél, cudar állapotokat tud
előidézni. Tapolcán a Strand utca egy különösen frekventált rész a hófúvások okozta hótorlaszok kialakulása
szempontjából. Amikor az időjárás úgy alakul, szinte elkerülhetetlen, hogy a Dobó lakótelepet a Sümegi út irányából megközelítő hátsó útszakasz nagy része járhatatlanná váljon. A nyolcvanas években, hózivataros
időkben a katonaság dolgozott nagy erőkkel az út járhatóvá tételén, de szinte minden havas, hófúvásos évben,
időszakban történt időleges közlekedési fennakadás. A
napokban sem történt ez másként, mint a megelőző években. Amíg fúj a szél és felkapja a porhavat addig szinte
reménytelen a küzdelem, hiszen egy-két óra alatt minden
munka, energia kárba vész. Szélcsendben hatásos a
művelet.
(tl)

A Strand úton ismét behavazott

Gólyahírek
Február 24-én,
11 óra 07 perckor, 3670 grammos súllyal és
50 cm-es testhosszal megszületett Deli Marcell. Édesapja
Deli Zsolt, édesanyja Nagy
Eszter.

Fotó: tl.

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 55 Ft/db
Burgonya: 160-189 Ft/kg
Sárgarépa: 200 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 129 Ft/kg
Paprika: 980 Ft/kg
Paradicsom: 760 Ft/kg
Uborka: 840 Ft/kg

A Tapolcai Újság következő száma 2018. március 23-án
jelenik meg. Addig is keressenek minket, olvassák friss
híreinket online újságunkban! www.tapolcaiujsag.hu

