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A ’48-as hősök emléke
ÜNNEP - Az 1848-49-es
forradalomra és szabadságharcra való megemlékezés az idén is szentmisével kezdődött Tapolcán,
majd a hagyományőrző
lovas felvonulással folytatódott.

Az ünnepség résztvevői a
Kossuth-dombormű és a Petőfi-szobor előtt koszorúval
rótták le kegyeletüket. A muzsikát a Nyirettyű Népzenei
Együttes biztosította. A március 15-i program a Régi temetőben Miltényi József 48as huszárkapitány sírjánál
folytatódott, ahol az önkormányzat, a pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat. Félórával
később már az Alsó-tóparton
Török János honvéd alezredes és Török Antonius Flórián honvéd százados emléktáblája előtt tisztelegtek a
közélet szereplői. Ágyúlövés, díszsortűz, a fáklyák
meggyújtása, és a Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar zenéje emelte az ünnep fényét. A
tópartról indult a fáklyás
felvonulás rendőri felvezetéssel és a zenekar aktív közreműködésével a Batsányi

Huszárok vonulnak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére Fotó:szj.
utcán keresztül egészen a nak, hogy nem volt nehéz ta- en. Közülük 186-an értek
Tamási Áron Művelődési lálni egyet, akit ma is példa- haza, Virágh Gedeon hősies,
Központig. A házban Dobó ként állíthatunk a társada- bátor vezetése nyomán. A
Zoltán köszöntötte az ér- lom elé. Virágh Gedeon hu- huszártiszt a szabadságharc
deklődőket. A polgármester szár főhadnagy alakja több- alatt már őrnagyként harbeszéde elején kiemelte, ször felbukkan a magyar tör- colt, végül az aradi várbörhogy nemzetünk egyik leg- ténelemben, alakját a 80 hu- tönbe került, ahol halálra
fontosabb ünnepe a mostani, szár című filmben is lát- ítélték. Az ítéletet később
enyhítették,
hiszen a modern kori nem- hattuk – fogalmazott. Amint várfogságra
zeti identitásunk innen ered. elhangzott, 1848-ban Virágh ahol tíz évet raboskodott. A
- Ez az a korszak, amely Gedeon huszártársaival ép- jegyzőkönyvbe az osztrákok
nemcsak vívmányokat és pen Csehországban állomá- azt írták, “Szökésének oka:
egyéb eredményeket adott sozott, amikor eljutott hozzá hazaszeretet”.
nekünk, hanem óriási nem- a forradalom híre, Kossuth (Folytatás a 3. oldalon
zeti hősöket is szült. Sze- hívó szava. Ellenséges terü- „Forradalom, megtorlás”
(szj)
rencsére ők oly sokan van- leten át indultak vissza 211- címmel)

Ezt akarták
Petőfiék?
A magyar sajtó napját
1990 óta, minden év
március 15-én ünneplik hazánkban. 1848ban ezen a napon
nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit, a 12
pontot és a Nemzeti
dalt. Ekkor hirdették ki
a polgári sajtószabadságot. Nos, 170
év múltán is megünnepelték hazánkban
a sajtó napját, csak
azt nem tudni, hogy
annak idején Petőfiék
erre gondoltak-e? Vajon megfordult-e a fejükben, hogy az általuk oly fontosnak ítélt
szabad sajtó 170 évvel később valami
egészen más szerepet tölt be? Ma inkább
a lenini elképzelés érvényesül, hiszen agitál, szervez és bármelyik politikai oldalhoz
is kötődik, semmiképpen nem szabad. Sőt,
pár „kolléga” szakmai
munkásságát látva,
még a sajtó kifejezést
sem használnám.
Szijártó János

Két fa ezerkétszáz tojással
A hagyomány folytatódott,
az idén is tojásfát díszítettek a Fő téren, a gyerekek nagy örömére.
Több mint 1200 tojás van
a két fán, ám húsvétig ez a
szám még emelkedhet.

A Miss Alpok Adria Szépségverseny megyei szépségkirálynője a várpalotai Domján Dóra lett, udvarhölgyei
Horváth Daniella és Németh Rebeka
Fotó: Töreky L.

Várpalotai lett a megye szépe
Az idén 30 éves Miss Alpok
Adria Szépségverseny megyei döntőjét a tapolcai
Hunguest Hotel Pelionban
rendezték meg szombaton.
Az immár három évtizedes
múlttal büszkélkedő szépségverseny
olaszországi
kezdeményezésre jött létre
1988-ban, azóta sikere töret-

len. A Tapolcán megrendezett megyei döntőbe a tavaly
elkezdődött, Ajkán, Tapolcán, Veszprémben és Balatonalmádiban zajló válogatásokon, illetve az almádi
elődöntőben indulók közül
került be a tíz legszebbnek
ítélt lány. (Folyt. a 6. oldalon
„Szépségek...” címmel) (tl)

nek és Aranyodi Zsoltnak,
aki emelőkosaras autójával
járult hozzá a zökkenőmentes
lebonyolításhoz.
Húsvét utáni héten lesz a leszedés, amelyre tavaszköszöntő műsorral is készülünk. Ennek pontos idejét, az
időjárás függvényében, később tesszük közzé. Ám
addig továbbra is lehet hozni
a tojásokat. Elhelyeztünk ott

egy kosarat erre a célra, amit
figyelünk, és gondoskodunk
arról, hogy a benne lévő tartalom felkerüljön a fára. A
program lebonyolításában a
Városért Egyesület, a Városszépítő Egyesület Nőklubja,
a Nyugdíjas Klub, a Tanúhegyek Egyesület, a Tapolcai
Nagycsaládosok Egyesülete,
és a Tamási Áron Művelődési Központ vett részt. (szj)

A szervezők nevében Boczkó Gyula arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a programra,
minden óvodából érkeztek
csoportok, sőt, még a bölcsődések is a helyszínre látogattak. Hozták a tojásokat,
díszeket. - Örömteli az is,
hogy jöttek külön kisgyermekes szülők. Természetesen nekik is segítettünk abban, hogy a kisgyerek akár
saját kezűleg helyezze el a
fán azt, amit hozott. Külön
köszönet jár a program önFotó: szj.
zetlen támogatásáért Horváth Magdolna dekoratőr- Varga Károlyné az egyik kis érdeklődővel a tojásfánál
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Nagy a választás tétje Kormányt váltanának
Választás 2018
JOBBIK - Telt ház és taps
fogadta Vona Gábort a Tamási Áron Művelődési
Központ színháztermében pénteken este.

Szijjártó Péter és Fenyvesi Zoltán Tapolcán Fotó: szj.

Választás 2018
FIDESZ - Telt ház és taps
fogadta a tapolcai Tamási
Áron Művelődési Központ
színháztermében Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminisztert a minap,
aki az április 8-i választás
kapcsán ajánlotta Fenyvesi Zoltánt, a FideszKDNP képviselő-jelöltjét a
szavazók bizalmába.

- Olyan kormánya van ma
Magyarországnak, amely
stabilizálta a gazdaságot,
csökkentette az államadósságot, nőtt a GDP, a munkanélküliségi arány alig néhány százalék. Emelkedtek
a bérek, a nyugdíjak, remekül működik a családtámogatási rendszer - mondta
Fenyvesi Zoltán bevezetőjében, majd a miniszter állt a
mikrofon mögé. Beszéde a
migráció témakörére épült.
Vázolta hazánk jelenlegi
külpolitikai megítélését, az
ENSZ, az EU, valamint a
Visegrádi Négyek egymáshoz való viszonyát. Hangsúlyozta, hogy a kormány nem
hagyja a magyar belügyekbe
való beavatkozást, s azt sem,
hogy Brüsszelből, vagy New
Yorkból irányítsák hazánkat. Külön kiemelte, az európai, s benne a magyar keresztény értékek védelme
csakis úgy lehetséges, ha a
migrációt megállítják, nem
pedig mindenféle jogokkal
ruházzák fel a délről, ellenőrzés nélkül beáramló embereket. Természetesen nem
minden migráns terrorista,
de a tömeggel együtt jelentős számban érkeztek olyan
Hirdetés

egyének, akik veszélyt jelenthetnek az itt élőkre. A
másik probléma a beilleszkedés, amelyre szemmel láthatóan nem sok az esély.
Sokkal inkább az a jellemző,
hogy a befogadottak formálják saját képükre a befogadók társadalmát, illetve a
párhuzamos társadalmak kialakulása, a no-go zónák létrejötte már jelen időben is
értelmezhető számos nyugat-európai országban. Ebből nem kér Magyarország,
s ebben csakis a mostani
kormány jelenthet garanciát
a magyar emberek számára fogalmazott Szijjártó Péter.
A fórum utáni sajtótájékoztatón, a Tapolca TV kérdésére kifejtette, egy másik
kormány hatalomra kerülése
esetében valóban nem zárható ki a migránsok hazai
betelepítése, amely Tapolcát
(az egykori laktanya területére gondolva) is érintheti.
Ugyanezen a napon, miniszteri vizit előtt Fenyvesi Zoltán bemutatta az úgynevezett “Probléma-térkép” kezdeményezését, amely egy
internetes honlapon gyűjti
össze a régióban fellelhető
problémákat. Az így összeálló probléma halmazt aztán
reményei szerint az április 8.
után felálló új Orbán-kormány elé terjeszti majd be
képviselőként, a megoldások ígéretével. A tájékoztatót a kezdeményezéshez illeszkedő ÉFOÉSZ helyi
épülete előtt tartotta, amely
jól látható módon komoly
külső felújításra szorul. Természetesen a Probléma Térkép honlapjára a továbbiakban is várják az emberek
javaslatait.
(szj)

A Jobbik elnöke a fórumon a
párt programjának főbb elemeit ismertette, kérdésekre
válaszolt, valamint az április
8-i választás kapcsán ajánlotta Rig Lajos képviselőjelöltet a szavazók bizalmába. Dobó Zoltán polgármes-

mondta, nem lehet válasz
mindenre. - A Jobbik sem
akarja, hogy Magyarország
bevándorló ország legyen, a
kerítés nálunk is marad, de
oda mi határőrséget is szeretnénk állítani. Semmilyen
kvótát nem fogadunk el, és
persze nem óriásplakátokkal
kívánjuk megvédeni az országot. Miért kell Soros
Györggyel, a migrációval
önöket a nap 24 órájában
terhelni? Annyi sok más
probléma van, amivel foglalkozni kell! A biztonságot
pedig muszáj megteremteni,

Vona Gábor Rig Lajossal és Dobó Zoltánnal Fotó: szj.
ter köszöntője után az elnök ez az alap. Nagyon szegény
szólította meg hallgatóságát. az a kormány, amelyik csak
Beszédében utalt rá, érezhe- ezzel tud kampányolni. Nem
tő az országban a kormány- az a tét, hogy bevándorló orváltó hangulat, amely egy szág leszünk most, hanem
magas részvételi aránynál az, hogy ne legyünk kivánvalósággá is válhat. Azt dorló ország. Eddig is több
azonban leszögezte, hogy a százezren mentek el, és ez
Jobbik nem szövetkezik, még folytatódhat. És már
nem egyeztet, s kölcsönös nem csak a létbizonytalanvisszalépéseket sem tervez, ság, hanem a hazánkban elsem az MSZP-vel, sem a uralkodó légkör is sokakat
DK-val. Ezt többen a hely- arra késztet, hogy a távozást
színen kérdésükben is szóvá fontolgassa – fogalmazott.
tették, ám Vona Gábor sze- Vona Gábor kiemelte, a Jobrint ez nem pusztán mate- bik az ország, a nemzet, az
matika, hiszen nem lehet itt élő emberek valós érdetudni, hogy adott körzetben keit figyelembe véve oldaná
egy Jobbik-jelölt visszalép- meg a legfontosabb kérdétetése milyen következmé- seket. - Az egészségügy, az
nyekkel járna. Még az is elő- oktatás, a nyugdíjrendszer, a
fordulhat, hogy az egyéb- szociális ellátás problémáit,
ként Jobbik-szimpatizáns az utak, a közlekedés, az infnem megy el voksolni, vagy rastruktúra gondjait, a válinkább a Fideszre húzza be lalkozásokat sújtó nehézséaz ikszet. Más, az említet- geket. Ezekre nem lehet vátekhez képest újabb pártok- lasz az, hogy Soros György kal viszont szívesen tárgyal- vélekedett.
nak, tette hozzá, s külön ki- Az oktatás kapcsán külön
emelte Szél Bernadettet és kiemelte a digitális társaaz LMP-t e tekintetben.
dalom kialakulását, azaz
Vona Gábor a kormányt szá- napjaink legkomolyabb kimos területen bírálta. Főként hívását, amelyre a jelenlegi
a Soros Györgyhöz kapcso- rendszer nem adhat meglódó kampányt, amely, mint felelő választ.
(szj)
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Sándor Napi Bormustra
KÓSTOLÁS - Az immár 16.
alkalommal megrendezett
Sándor Napi Bormustrán
a badacsonyi kutatóintézetben nemesített és a
Balatoni Borrégióban
megtermelt újabb és hagyományosnak mondható
szőlőfajtákból készült borok kerültek a kóstolópoharakba.

lészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatója szakmai
előadásának középpontjába.
Az eseménynek Tapolca város életében betöltött jelentőségét elsőként Dobó Zoltán polgármester méltatta
köszöntőjében, majd prof.
dr. Gyuricza Csaba NAIK
főigazgató, agrármérnök, az
MTA doktora nyitotta meg a
rendezvényt. A főigazgató
elmondta, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ jelentős szakmai eseménynek tartja a Tapolcán
megrendezett Sándor-napi
bormustrát, hiszen annak
célja egybeesik a központ
feladatával és küldetésével,
konkrétan a gyakorlatorientált agrárkutatás támogatásával. - A Sándor Napi Bor-

mustra kiváló alkalom arra,
hogy valóban a gyakorlatorientáltság kerüljön előtérbe és a végső produktum kerüljön szakértő górcső aláhangsúlyozta a NAIK első
embere, majd elkezdődött a
kóstoló. Mezőssy Zoltán házigazda és munkatársai által
kitöltött borokról ezúttal
prof. dr. Kállay Miklós a Magyar Borakadémia tiszteletbeli elnöke fogalmazta meg
tapasztalatait. Az idei bormustra minőségi nedűinek
készítőit, a badacsonyi, diszeli, Szent György-hegyi,
somlói, és a többi észak- és
dél balatoni termelőt pedig
Kulka Gábor a Balaton
Borrégió Borbíráló Bizottság titkára mutatta be a jelenlévőknek.
(tl)

A népszerű és színvonalas
szakmai esemény helyszíne
a korábbi évekhez hasonlóan a Tamási Áron Művelődési Központ aulája volt hétfőn. A tematikus bormustrára a környék kiváló borászai,
boros gazdái mintegy 35 terméküket hozták el, amelyek
komoly részben a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet több évtizedes
nemesítési munkáiból származó alapanyagokból készültek. A különböző Olasz
rizling klónok borai, a Szürkebarát, a Kéknyelű borok
mellett így többek között a
Zenit, a Budai zöld, a Rózsakő, a Zeus, a Pintes,
2017-es, illetve a felsorolt
fajták egy-két évvel korábbi
évjáratai kerültek a poharakba és természetesen dr. Má- Prof. Dr. Gyuricza Csaba: Fontos szakmai esemény a
jer Jánosnak a NAIK - Sző- Sándor Napi Bormustra
Fotó: tl.

KULTÚRSAROK

A

Járdányi Pál Zeneiskola volt növendékeinek
remek hangversenye nyitotta a Zenei Napok 2018 programjait Tapolcán az intézmény hangversenytermében
hétfőn.
Péni Béla köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy minden
évben nagy izgalommal várják ezt a koncertet, hiszen
ilyenkor láthatják, hogy az
egykori tanítványok hova
jutottak el a hangszeres tudás tekintetében. Az intézmény igazgatója egyben fel-

megéredemelt elismerést.
Somogyi Zsófia hegedűn,
Mersics Lili fuvolán (zongorán kísérte Egyedné Somogyi Hajnalka), Haga Réka
trombitán (zongorán kísérte
Takácsné Németh Magdolna), Deli Eszter csellón
(zongorán kísérte Müller
Ilona), Őri Ádám trombitán
(zongorán kísérte Ludmány
János) játszott, megvillantva mindazt a tudást, tehetséget, amelyre méltán lehet
büszke a tanár, az iskola és
maga a növendék is.
(szj)

A Zenei Napok 2018 első hangversenyének fellépői a Járdányiban

Forradalom, megtorlás
(Folytatás az 1. oldalról)
A beszéd után a Bárdos
Lajos Székhelyintézmény
tanulói adtak szép műsort
a nemzeti ünnep alkalmából.
Rendhagyó műsorral emlékezett meg az 1848-49-es
forradalomról az iskola. A
tanulók ezúttal ugyanis a történelmi eseményeket egy
család nézőpontjából mutatták be, párhuzamba állítva a
személyes tragédiát az országéval. Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regénye
adta az alaphelyzetet, a jelenetek a Baradlay család tagjainak sorsát villantotta meg
a Tamási Áron Művelődési
Központ színpadán. A jele-

netek között Király Lajos
vezénylete mellett Kossuthnóták csendültek fel, illetve
a történelmi események kronológiáját is ekkor hallhatta
a közönség. A szép emberi
érzéseket, a gyermek, a testvér elveszítését, a hősiességet is megvillantó darabot
több alkalommal is bemutatták az általános iskolások és
óvodások számára, illetve a
március 15-i ünnepi rendezvényen is. Bajner Imre igazgató a szerdai előadás után
mondott köszönetet az emlékező műsorban részt vállaló
gyerekeknek, a felkészítő tanároknak, Vighné Varga
Odettnek, Deli Lászlónénak,
Király Lajosnak és Szabó
Csabának.
(szj)

Nőtagjait ünnepelte az egyesület

Zenei Napok 2018
hívta a figyelmet a rendezvénysorozat másik két eseményére is, a csütörtöki
tanárok koncertjére, valamint a jövő hét keddi növendék hangversenyre. Ekkor (27-én) hirdetik ki az
idei zene olvasópályázat
eredményeit is. A programok helyszíne a zeneiskola,
kezdés 17 óra. A volt növendékek hétfői koncertjével kapcsolatban ki kell
emelni a magas színvonalat
és a közönségtől kapott vastapsban megnyilvánuló, jól

A Bárdos iskola tanulói több alkalommal is előadták
műsorukat, amely egy család nézőpontjából mutatta
be az 1848-49-es történéseket
Fotó: szj.

A program részeként fellépett a Batsányi kórus, majd
Domján Tamás zenés műsora következett
Fotó: tl.
Ünnepi műsorral köszön- ről beszélt, amelynek eredtötte nőtagjait a Tapolca ményeként egy 1977-es
és Környéke Kistérségi ENSZ döntés a Nemzetközi
Nyugdíjasok Érdekvédel- Nőnapot hivatalos világnapmi, Érdekképviseleti Egye- pá tette. - A tavasz ébredésülete a Tamási Áron Mű- sének első ünnepe a nőnap,
amelynek eredeti üzenete,
velődési Központban.
ha meg is kopott az évtizeA Nemzetközi Nőnap alkal- dek alatt, a szebbik nemnek
mából szervezett ünnepsé- máig egyik kedves ünnepe
gen, a Járdányi Pál Zeneis- maradt. Mert ők mindig
kola szép hangszeres előa- megérdemlik az ünneplést! dását követően, elsőként hangsúlyozta beszédében
Csom János tagtárs kedves Nyakas László, aki az egyeszavakkal köszöntötte a je- sület két tagját születésnapja
lenlévő hölgyeket, majd alkalmából egy-egy csokor
Nyakas László, a nyugdíjas virággal külön is köszöntötegyesület tapolcai elnöke te, majd Verebélyi Zoltán női
mondott ünnepi köszöntőt. nemet dicsérő verses, nótás
Beszédében az elmúlt év- előadását hallgathatták meg
(tl)
Fotó: szj. századok nőjogi küzdelmei- a jelenlévők.
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SZOLGÁLTATÁS

Megérkeztek a város buszai
Szakemberek szerint, kiváló
műszaki állapotnak örvendenek azok a használt Mercedes
Citaro autóbuszok, amelyekkel
áprilistól a helyi tömegközlekedést bonyolítja a város.
A kényelmes le és felszállást
biztosító, alacsonypadlós gépjárművek a napokban érkeztek
meg a tapolcai Volán-telepre,
ahol Rig Lajos országgyűlési
képviselő és Gáspár András a
Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. vezetője is megtekintette a
járműveket. Amint arról korábban már hírt adtunk, 2017. január 1-től 2017. december 31ig az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
látta el Tapolca város helyi közlekedését, amely cég a területileg illetékes Somló Volán Zrt.
jogutódja. Az elmúlt év végén
eldőlt, az említett üzemeltető
által adott mintegy 40 milliós
árajánlatot nem fogadja el Tapolca, helyette használt buszok
vásárlásával és üzemeltetésével igyekszik normál mederben
tartani a költségeket. Sándor
László IPA tisztségviselő és Rig
Lajos országgyűlési képviselő
németországi kapcsolatai és jó
együttműködése révén, Regensburgból a várt három Mercedes gépjármű megérkezett
Tapolcára. A jó minőségű, elvárt életciklusuk felénél járó,
kiválóan karbantartott buszokhoz egyenként mindössze hat-

A város új autóbuszai immár bevetésre készen Fotó: tl.
ezer euróért jutott hozzá a város, a különböző kötelező honosítási engedélyek, vizsgák, a
hazaszállítás költségei mintegy
1,6 millió forintba kerültek,
amelyet az említett legalacsonyabbnak bizonyult árajánlattal egy szakvállalkozás bonyolított.
Rig Lajos lapunknak elmondta,
Németországból további felajánlásokat is kaptak, például
egy hasonló évjáratú és állapotú busz megvásárlása is
szóba került, amely műszaki
meghibásodáskor kapna jelentőséget. A buszok üzemeltetése a jövőben a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. feladata
lesz. Gáspár András a cég ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a buszok a több száz kilométeres úton is bizonyítottak,
hiszen problémamentesen érkeztek meg Tapolcára és a vizsgáztatás során is igazolódott,
hogy kiváló állapotban vannak,

amelyet a németországi remek
technikai, karbantartási háttér
biztosított. A buszok parkoltatásának és szervizelésének kérdéseit az elkövetkező napokban, hetekben konkretizálják az
érintettek. Megtudtuk, nem
változnak a menetjegyek és a
bérletek árai sem, ám menetjegyet csak a buszsofőröknél
lehet majd váltani, bérleteket
pedig továbbra is az Arany
János utcai információs irodában, illetve a lakótelepi és diszeli kispostákon. Változás viszont, hogy a bérletszelvények
érvényességéhez, megváltásához szükség lesz egy külön
fényképes igazolványra, amelyet az Arany János utcai információs irodában készítenek
el az igénylők számára. Oda
egy igazolványképpel és a személyi adatokkal érdemes betérniük az igénylőknek. Az igazolványt térítésmentesen állítja
ki a város cége.
(tl)
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LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS (Tapolca-Diszel városrész)
Tapolca Város Önkormányzata és az NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft. felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2018. április 04.
napján Tapolca-Diszel városrészben lomtalanítási napot szervez!
A lomtalanítási hulladékot az alábbi helyszíneken kihelyezett 30
m3-es konténerekben lehet elhelyezni:
Szabó Ervin utca és a Babits Mihály utca sarka;
Rózsadomb u. és Gyulaffy László u. sarka;
Miklós utca közepe;
Templom előtt;
A konténerek kihelyezése reggel 8 órakor, beszállítása este 18
órakor történik.
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok: bútorok, fából készült
használati tárgyak, szőnyegek, textil, ruhanemű, műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagydarabos műanyag játékok, kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok, háztartási kis- és nagygépek, távközlési
berendezések, számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések, világítótestek.
TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni: vegyes települési hulladék,
tehergépjármű és munkagép gumiabroncsok, zöldhulladék, háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok, akkumulátorok, inert hulladékok (építési, bontási munkákból származó törmelékek, anyagok), szelektíven gyűjthető üveg, papír,
műanyag hulladékok.
Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége maximum az egy
háztarásban egy év alatt keletkezett mennyiség lehet,
gumiabroncs maximum 4 darab/ingatlan.
A lomtalanítási hulladékot közterületre kihelyezni tilos. Aki a
lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, vagy nem a
Közszolgáltató NHSZ Tapolca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át
a kihelyezett gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.
Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisztaságának
megóvása érdekében!
Tapolca Város Önkormányzata - NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézmény
ének-zenei osztályába jelentkező leendő első osztályosok
részére április 4-én és április 5-én tartanak meghallgatást 16.30
és 17.00 órakor. Kérik a szülőket, hogy az időpontok
egyeztetése miatt a meghallgatásra az iskolában személyesen,
vagy telefonon (87/510-242, 87/510-243) jelentkezzenek!

Moziműsor

Ötvenkét éve végeztek Tapolcán

Tapolca Városi Mozi

52 év után szerveztek találkozót a napokban az egykori
Templomdombi iskola diákjai.
Páll Árpád beszámolójából
megtudtuk, hogy a 41 fős osztályból huszonhárman jelentek
meg. Sajnos 11-en már elhunytak, illetve voltak, akiket nem
találtak meg, vagy nem tudtak
részt venni a találkozón.
A megjelentek a templom melletti keresztnél megemlékeztek
elhunyt osztálytársaikról, tanáraikról, tiszteletükre gyertyát,
mécsest gyújtottak.
Egy "osztályfőnöki óra" keretén belül mindenki röviden
összefoglalta a saját életútját, a
család, a gyerekek, az unokák
megemlítésével, majd közös
ebédre sétáltak át a közeli étte-

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Március 22 - 28.
csütörtök – szerda
22 – 25. csütörtök – vasárnap
14:00 3D 1400,-Ft
22 – 28. csütörtök – szerda
16:00 2D 1200,-Ft
Sherlock Gnomes
Színes, szinkronizált angolamerikai animációs
kalandfilm
...
22 – 28. csütörtök - szerda
18:00 1200,-Ft
TOMB RAIDER 2D
Színes, szinkronizált
amerikai akció-kalandfilm
...
22 – 28. csütörtök - szerda
20:00 1200,-Ft
Valami Amerika 3.
Színes, magyar zenés
filmvígjáték
Hossz: 103 perc
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
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Március 26. 14.00-16.00

Hirdetés

Az osztály az egykori iskola előtt, ahonnan 52 éve elindultak

rembe, ahol kötetlenül, jó hangulatban folytatták a beszélgetést. Akik ott voltak: „Osztályfőnöki szerepben” Csaba Dezsőné, valamint Kiss Ági, Novák Gizi, Zámbó Kati, Mersits
Mari, Krajnai Mari, Nagy
Mari, Bajnóczi Szilvi, Frang

Józsi, Kékesi Karcsi, Varga
Józsi, Páll Árpi, Noszlopi Árpi,
Nemeskéri Pista, Szegedi Laci,
Ságer Ernő, Horváth Pisti,
Horváth Imre, Sramli Attila,
Bakos Sanyi, Németh Laci,
Borbély Imre, Győrvári Sándor, Tóth László.

Szépségek
versengése
(Folytatás az 1. oldalról)
A tapolcai megye szépe döntőben a zsűrinek fenntartott széksorokban helyet kaptak helyi és
vendég tagok, szakértők egyaránt. A szakmát képviselő táncpedagógus, a tv producer, a fitness edző, a szépségstúdió vezető, tánc-, illetve színházi koreográfusok a külső szépség
mellett, a lányok kisugárzását,
beszédstílusát, színpadi mozgását is figyelték, értékelték. A
számos helyi szponzor által is
támogatott esemény műsorvezetője Kustánczi Lia volt és
Fenyvesi Zoltánnak, a megyei
közgyűlés alelnökének köszöntőjével indult. A rendezvény fővédnöke szerint, a szépségideál
sokat változott az elmúlt évszázadok folyamán, de az a tétel,
hogy szép az, ami érdek nélkül
tetszik, ami vidámságot, boldogságot ad, az állandó maradt
a mai napig.
A számos szórakoztató, főleg
táncos produkciókkal színesített verseny győztese, a Miss
Alpok Adria Szépségverseny
megyei szépségirálynője végül
a várpalotai Domján Dóra lett,
udvarhölgyeit Horváth Daniella és Németh Rebeka személyében választotta ki a zsűri. (tl)
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Érmek táncosoknak
Basic Táncstúdió - VII. Connector Táncfesztivál Veszprémben
VERSENGÉS - A veszprémi Connector Táncfesztivál idén hetedszerre
hozta össze a nemzetközi
amatőr és hobbi táncos
élet legjavát. A Basic
Táncstúdió tapolcai tehetségei hozták a formájukat.
Produkcióikkal nemcsak a
közönséget, hanem a
zsűrit is elkápráztatták,
akik dobogós helyekkel
jutalmazták az ifjú művészeket.

A március eleji megmérettetésről, évről évre a szakma
elismerésével tér haza a
tánccsoport. Idén sem volt
másként, hiszen tizenkét
műsorszámukkal
csak
arany- és ezüstérmet szereztek. Nemcsak a hazai csapatokkal kellet megküzdeniük – több szomszédos országból is érkeztek nevezők.
Több mint kétezer táncos,
tizennégy
táncstílusban
adott elő négyszáztizenhárom koreográfiát, két nap leforgása alatt.
A Basic Táncstúdió tehetségei többféle korosztályban
és stílusban, fegyelmezet-

A „Top Secret" formációval arany minősítést szereztek. Felkészítőik (balra hátul)
Fehér Barbara, Folmeg Barbara és (jobbra) Szabó Bence
Fotó: Kiss László
ten, precízen kivitelezett „Párkák" produkciója nyert sodik fokára állhatott Süte
színes előadásokkal fejezték arany minősítést. Steiner Lilla „A medúza", Bányár
ki önmagukat és mutatták Anna „A szobor", Muzsi Amina, Muzsi Alexandra és
meg tudásuk legjavát. A Janka, Németh Boglárka, Vajai Kitti „Moonlight",
„Top Secret" formációnak Osváth Panna és Szabó Kravácz Barbara és Tóth
sikerült a horvátok ellen in- Eszter „Pink girls", Frang Szofi „Tűzvihar", valamint
dulva megszerezni az arany- Rebeka és Lovász Zsófia Kocsor Kitti, és Meidl Luca
érmet. Ezen kívül a „The „Don't worry", illetve Ács „Twins" produkciójával.
Oceanc" formáció, továbbá Dorka, Mohos Dorka és A táncosokat Fehér BarbaKiss Virág és Hoffman Sára Tóth Jázmin „Nirakara" elő- ra, Folmeg Barbara és Sza„Violins", illetve Kiss Virág, adása ezüst minősítést ka- bó Bence készítette fel a
(me)
Kocsor Kitti és Meidl Luca pott. Szintén a dobogó má- megmérettetésre.

Mindenki dobogóra állt
A siófoki I. Balaton Ju –
jitsu Kupabajnokságon a
Simon Judo Önvédelem
Szabadidő és Diáksport
Egyesületet hét versenyző képviselte. Mindannyian dobogós helyen végeztek.

voltak a szabályok, más volt
a pontozás, mint a judo
newaza- ban, így ennek fényében készítették fel a gyerekeket a versenyre.
Törekvésük sikeresnek bizonyult, hiszen minden versenyzőjük éremmel térhetett
haza. Aranyérmet szerzett
Anak Agung Abigél, Kovács
Bence, Fuit Róbert, illetve
Horváth Csaba. Ezüstérmes
Orbán Rolf, bronzérmes pedig Hegyi Zsolt és Kusztos
Attila.
(me)

A III-IV. korcsoportban a tapolcai csapat a hatodik
helyen végzett. Nagy Tamás Levente (jobbra) egyéni- A február végi megméretteben is a hatodik helyen zárt
Fotó: Diákolimpia tésen Cseh Angéla és Simon
Mihály tanítványai vettek
Bizonyítottak az országoson is részt
különböző korosztáKarcagon ért véget az or- pat szerezte meg. A hatodik lyokban. Angélától megtudszágos döntővel az idei helyen végeztek. Utóbbi tuk ezen a versenyen mások
Asztalitenisz Diákolimpia, sportoló az egyéni versenyahol a Tapolcai Bárdos ben is a hatodik helyen zárt.
Lajos Általános Iskola ta- Az iskolát, azon belül is a
székhelyintézményt képvinulói is bizonyítottak.
selte még Varga Eszter, MoA tavaly decemberi, veszp- rauszki Krisztián Milán, Korémi megyei fordulón arany- vács Krisztián és Giczi Gerérmet szerzett diákok utaz- gő, akik a csoportmérkőzéhattak az országos megmé- sek után nem jutottak torettetésre, ahol a legszebb vább, de tudásuknak megfeeredményt a III- IV. kor- lelő színvonalú, izgalmas
csoportos Kolompár Balázs, mérkőzéseket játszottak Horváth János (Bárdos Szék- tudtuk meg Gyarmati Zolhelyintézmény), és Nagy Ta- tánné felkészítőtől, akinek Cseh Angéla és Simon Mihály az aranyérmesekkel,
más Levente (Batsányi Tag- munkáját Szollár Csaba se- (balról) Fuit Róberttel, Kovács Bencével és Anak
Fotó: Simon Judo SZDSE
intézmény) alkotta fiú csa- gítette.
(me) Agung Abigéllel
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Rövid hírek
n SZKANDER - A tapolcai Szánti Imre a magyar válogatott tagjaként
remekül szerepelt a XIII.
Super Match szkander világkupán. A március eleji,
olaszországi megmérettetésen Master nehézsúlyú
90 kg + kategóriában, jobb
kezes összecsapással az
ezüstérmet szerezte meg,
míg a seniorok között a negyedik helyen végzett. A
hétköznapokban a Dóró
Team csapatát erősíti, akik
közül többen is szépen
szerepeltek a versenyen.
Imre már megkezdte a felkészülést az Európa - és a
világbajnokságra is. (me)
n FOCI - Idén februárban is megrendezte a
Szász Márton Általános
Iskola és a Fogyatékkal
Élők Veszprém Megyei
Sportegyesülete a Csobánc Kupa - Szabadidős
teremlabdarúgó tornát. A
több mint húsz éves hagyományokra visszatekintő programnak a Csermák
József Rendezvénycsarnok adott otthont. Öt település diákjai, két kategóriában küzdöttek a dobogós
helyekért. A tanulásban
akadályozottak között az
első helyen a várpalotai
Bartos Sándor Általános
Iskola és EGYMI végzett,
őket követte a pápai Vajda
Márta Általános Iskola és
EGYMI, a tapolcai Szász
Márton Általános Iskola, a
veszprémi Bárczi Gusztáv
Általános
Iskola
és
EGYMI, végül az ajkai
Molnár Gábor Általános
Iskola és EGYMI. Az értelmileg akadályozottak
között a dobogó első fokát
a tapolcai csapat, a másodikat a várpalotai csapat
foglalta el.
(me)
n ÚSZÁS - Németh Emília Anna, tapolcai úszólány hozta a formáját a IV.
Somogy-Zala megyei régiós körverseny második,
csurgói állomásán. Négy
éremmel tért haza. A március eleji megmérettetésen
tizenöt környékbeli egyesület, százhetven versenyzője mérte össze erejét és
gyorsaságát. Az országos
ranglista legjobb húsz ideje közé úszott, ezért külön
értékelve arany érmet kapott Emília is, 50 m mell,
illetve 100 m vegyes versenyszámban. Mellé 50 m
háton aranyérem, 50 m
gyorsúszásban ezüstérem
került a nyakába. Edzője
Szántó Kata. Emília a
Keszthelyi Kiscápák SE
színeiben versenyzett. (m)
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Kiállítás és vásár
Nagy érdeklődés mellett zajlott le a program
EXPO - A hétvégén szélesre tárta kapuit az érdeklődők előtt a Tapolca
Expo termelői és kézműves vásár.

TÚRA - A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály szombaton a
17 km távú Farkasgyepű- Csurgókút- Magyarpolány útvonalon túrázik. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron reggel 7.30kor, a busz 7.40-kor indul. Az utazási költség teljes áron a hazaúttal
együtt 2.635 Ft.

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 50-55 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: 699 Ft/kg
Körte: 490 Ft/kg
Narancs: 320 Ft/kg
Citrom: 560 Ft/kg
Banán: 495 Ft/kg
Hirdetés

A rendezvény korábban egy
évtizeden át adott bemutatkozási lehetőséget a városban a kis- és középvállalkozások számára. Aztán jó ideig elmaradt a program, a hagyományt tavaly élesztette
újjá a Tapolca Kft. Az idén
március 16-18. között várták
az érdeklődőket a Csermák
József Rendezvénycsarnokban, ahol helyi és környékbeli termelők, borászok,
iparművészek, kisvállalkozások minőségi termékei,
szolgáltatásai jelentették a
valóban széles kínálatot.
Természetesen
kulturális
programok, gyermekprogramok színesítették a palettát, de volt gasztronómiai
bemutató is. Az ünnepélyes
megnyitót a Tapolca Expo
első napján tartották. Előbb
Dobó Zoltán polgármester
mondott köszöntőt, majd a
rendezvény fővédnöke, Orbán Judit, megyei főfalugazdász szólította meg a
résztvevőket és a vendégeket. A rövid beszédek után
átadták a Tapolca Expo
szakmai díjait. Az első díjat
a Petendi pálinkaház kapta,
a másodikat az Édes műhely,
a harmadikat a Farigcsa műhely érdemelte ki. A Nemzeti Agrárkamara különdíját

Gólyahírek
Február 25-én
született meg
Tapolca új lakója
Horváth Lilla
3160 grammos
súllyal és 50 cm-es
testhosszal. Édesapja Horváth Zsolt, édesanyja Beke
Nikolett.

Házasságkötés
2018. Március 5.
Podhorányi Dávid
és Jobbágy Beáta.
Jól sikerült az idei vásár, várható a folytatás Fotó:szj.

Heti SÜTI
Gyümölcskenyér
(Püspökkenyér)

Orbán Judittól vehette át a
Vastag Kerámia- és porcelánfestés. Az érdeklődők
egy szép gesztusnak is tanúi
lehettek, ugyanis Varjas Judit képző- és iparművész a
város számára adott át egy
saját készítésű különlegességet, egy selfie-keretet. Az
ajándékot Dobó Zoltán vette
át, s kifejezte reményét,
hogy sokan fényképezkednek majd Tapolcán a város
főbb jegyeit bemutató keret
használatával. A folytatásban a Tördemic Néptáncegyüttes adott színvonalas
műsort.
Szombaton a Helikon Rádió
Roadshow szórakoztatta a

résztvevőket, valamint Postás Józsi is színre lépett.
Délben látványfőzés kezdődött Szarka Zsófival, és a
Széchenyi Baptista Középiskola diákjaival. Utána a
Batsányi Táncegyüttest láthatták. Vasárnap az Acro
Dance S.E., a Csobánc Népdalkör lépett fel, majd átadták a közönségszavazatok alapján elnyert díjakat. A
kézműves kategória nyertese a közönség szavazatai
alapján a Varjas Judit -Üvegékszer lett, ital kategóriában
a Stari Sör, étel kategóriában a Hegymagasi Marhaságok termékei nyerték el a
nagyérdemű tetszését. (szj)

Hozzávalók:
6 db tojás, 180 g cukor, 200 g liszt,
50 g vaj + 2 evőkanál olaj, csipetnyi sütőpor, apróra vágott dió,
csokoládé, aszalt barack (esetleg
birsalmasajt), áfonya, mazsola,
kandírozott narancs stb. tetszés
szerint.
Elkészítés:
A tojások fehérjét a cukorral kemény habbá verjük, hozzáadjuk a
tojás sárgákat, lazán közékeverjük
a sütőporral elkevert lisztet, majd a
diót, csokoládét, az apróra vágott
gyümölcsöket, végül az olvasztott
vajat és olajat. Vajjal kikent, zsemlemorzsával meghintett formákban lassan sütjük.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

