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A sport helyi ünnepe
A legjobb sportolói címet Juhász Judit sakkozó érdemelte ki
GÁLA - Az elmúlt pénteken rendezték meg Tapolcán a hagyományos
sportbált a Csermák József
Rendezvénycsarnokban, ahol a 2018-as
évben szép eredményeket elérő tapolcai sportolókat, edzőket köszöntötték.

A vendégeket, résztvevőket
Mezei Dániel sportriporter
üdvözölte, majd Dobó Zoltán polgármester mondott
ünnepi köszöntőt, kiemelve
a tapolcai sportolók országos szinten is elismerésre
méltó teljesítményét, illetve
jó hírnevét.
A beszéd után a sportolók
léphettek a színpadra, teljesítményük, eredményeik ismertetésével párhuzamosan.
Diáksport
kategóriában
Nagy Mónika Julianna
(atlétika), Nagy Tamás Levente, Pável Zoltán, Tulok
Levente, Molnár Áron
(4×100 váltófutás), Sulyok
Melani, Kovács Bianka, Tarsoly Borbála (vívócsapat),
Cserép Dorina, Konczek Li-

A legjobb sportolói címet az idén Juhász Judit sakkozó vehette át Dobó Zoltán polgármestertől és Boczkó Gyulától, a díj alapítójától
Fotó: szj.
na Melodi, Szörtsey Lili,
Varga Boglárka (vívócsapat), Németh Emília Anna
(úszás), Szita Márton (kosárlabda), Érseki Tamara és
Bodó Boglárka (sakk) vehetett át elismerést.
Kiváló sportoló, versenyző
élsport-utánpótlás kategóriában Fekete Júlia, Vadászi
Bíborka (atlétika), Buzás

Megtakarítás napelemekkel
Tóth Csaba, a
Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás elnöke a
mikrofonnál,
mellette a térség
polgármesterei
és országgyűlési
képviselője
Fotó: Töreky L.

Az érintett települések polgármesterei ünnepélyesen
átadták a tapolcai orvosi
ügyelet és a kistérségi irodaház 14 millió 700 ezer
forint bekerülési költséggel
elkészült napelemes rendszerét. A napelemek telepítéséről még 2016-ban döntött a Tapolca és Környéke
Önkormányzati Társulás tanácsa, amelyre TOP-os pályázatot is benyújtottak. A

sikeresen elnyert pályázat
eredményeként, a 100 százalékos állami támogatású
projekt a közelmúltban megvalósulhatott. Az Ady Endre
utcai orvosi ügyelet tetejére
22, összességében 6 KW/h
teljesítményű, a Nyárfa utcai irodaházra 72, mintegy
20 KW/h villamosenergiát
szolgáltató napelem panel került fel. (Folyt. a 3. oldalon
„Alternatív...”címmel) (tl)

Bertalan, Margl Roland,
Ács Márton, Juhász Judit
(sakk), Nagy Imre (thai
boksz), Kulcsár Márton (kosárlabda) és Szekér Balázs
(futball) teljesítményét értékelték.
Kiváló sportoló, versenyző
élsport-felnőtt kategóriában
Antal Anett, Kondrák Sára
(kézilabda) és Tóth Béla

(thai boksz) kapott kitüntetést. Kiváló edző iskolai- és
diáksport, valamint a kiváló
edző- élsport utánpótlás és
felnőtt kategóriában Virág
Károly (atlétika, kézilabda,
foci), Bodó Norbert (sakk)
és Csikós Tibor (kosárlabda)
teljesítményét ismerték el.
(Folytatás a 2. oldalon „A
futókat is...” címmel) (szj)

Virtuális tér
és a valóság
Ha az ember az utcán
jár, esetleg a családjával sétál, ügyet intéz, vásárol, általában
nem köpködi le a vele
szemben jövőket, az
ismerősnek köszön,
az idegen mellett
csendesen elhalad.
Legalábbis az egyelőre többségben lévő,
„kultúrember” esetében ez a jellemző.
Kint a parkban, a boltban, a játszótéren,
azaz a valós térben
és időben. Csakhogy
a négy fal között, „védett” helyen, a monitor előtt, sokan átváltoznak, és gyakran
alpári módon nyilvánulnak meg. Gyalázzák, rágalmazzák a
másikat, trágár, döbbenetes bejegyzések
sokasága hömpölyög
a világhálón. Pedig a
törvény, a jogszabály
ott is mindenkire vonatkozik, s a kommunikációval így is
egyfajta jellemrajzot
ad magáról mindenki.
Ahogy az utcán.
Szijártó János

Akció a néptánctáborért
vásárlókat. Mint megtudtuk, vevők, amelyet aztán a kijáaz áruházlánc már évek óta ratnál álló gyűjtődobozba
többszázezres adományok- kell bedobni a megfelelő
kal segíti a helyi közösségi nyílásba.
kezdeményezéseket, ame- Helyi szempontból nem
lyek közül azok lesznek a előzmény nélküli az akció,
nyerők, amelyeket a legtöbb hiszen korábban a Tapolcai
zsetonnal támogatnak meg a Városszépítő Egyesület kezNem kis meglepetést keltett vásárlók. Az említett zsetont deményezése is sikert aratott
(tl)
a nagyáruház vásárlói köré- a pénztáraknál kapják meg a a játékban.
ben, amikor a népszerű és
nagy múltú helyi együttes
fiataljai és felnőtt tagjai először négyen-öten, majd egyre nagyobb számban mutatták meg, hogy táncolni jó.
Az együttest nemes cél vezérelte a nem szokványos
helyszínre, hiszen hagyományos nyári néptánctáboruk
fejlesztésére, annak a korábbinál is színvonalasabb
megrendezésének támoga- A Batsányi Táncegyüttes flashmob akciója a Tescotására szeretnék rávenni a ban. Nyári táboruk fejlesztése a cél
Fotó: tl.
Nyári néptánctáboruk fejlesztéséért
perdültek
táncra egy flashmob akció keretében a Batsányi
Táncegyüttes
táncosai
szombaton délelőtt a helyi
Tesco hipermarketben.
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A futókat
is díjazták
(Folytatás az 1. oldalról)
Az idei sportgálán is adtak át
“Hoppá”-díjakat. Ebben a
kategóriában ezúttal Kocsor
Kata Laurát (futás), Kovács
Andrást (fogathajtó), Lovász Barnabást (futás, Spartan Race) és Szánti Imrét
(szkander) díjazták.
A TVSE Sakk Szakosztály, a
TVSE Kosárlabda Szakosztály és a Tapolca Vívóklub
különdíjban részesítette kiemelkedően teljesítő versenyzőit. A sakkszakosztálytól Tóth Csongor, Kötéljártó Áron, Tóth Barnabás,
Kasnya Péter, Dénes Márk,
Kosztolánczi Gyula, Paréj
József, Presznyák István, a
kosárlabda szakosztálytól
Papp Botond, Konter Máté,
Nagy Liliána, Vajda Nóra,
Bajner Benedek, Németh
Katalin, Kovács Kristóf, a
vívóklubtól Tóth Adrienn,
Kovács Dániel, Makkos
Bence állhatott fel a színpadra. Tapolca önkormányzata
a nemzetközi sportéletben
elért kimagasló teljesítményéért különdíjban részesítette Földesi József ultrafutót, Pék László lovast, Gyevnár Kálmán labdarúgót,
Hársfalvi András labdarúgó
kapust és Kernya József karatést.
A Tapolcai Testnevelés és
Sport kitüntetést az önkormányzattól az idén a Tapolcai Honvéd SE – Tapolcai
Trappolók Csapata kapta,
míg a legjobb sportolói
címet Juhász Judit sakkozó
érdemelte ki. A díjat a futóknak Dobó Zoltán polgármester, és dr. Németh Mária
Anita jegyző adta át, míg
Juhász Judit a polgármestertől és Boczkó Gyulától, a
díj alapítójától vehette át az
elismerést.
A program részeként idén
Szasza Dj szolgáltatta a zenét, továbbá remek produkcióval közreműködött Szász
Kitti, négyszeres világbajnok freestyle labdarúgó, női
freestyler, valamint szép
táncbemutatóval az Eraklin
Táncklub Egyesület. (szj)
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Útfejlesztések várhatók
AKTUÁLIS - 2018-ban országgyűlési
képviselő
lett, megszavazta az ápolási díj- és az ágazati béremeléseket, támogatta a
minimálbér emelését, a
tapolcai térség képviselete mellett a Parlament
Nemzeti Összetartozás
Bizottság alelnökeként is
tevékenykedik.

Több más mellett erről is
szólt tájékoztatójában, a napokban Tapolcán Fenyvesi
Zoltán, a tavalyi év értékelése során.
Mint mondta, jelentősen átalakult az élete 2018-ban azzal, hogy országgyűlési képviselő lett, ám nagy örömmel, lelkesedéssel vetette
bele magát a munkába.
- Kétharmados többség birtokában fogadtuk el a szigorított migrációs törvényt, s
hoztunk több, a lakosság
számára pozitív döntést,
egyebek között az ápolási díj
és a minimálbér emelését.
Ami számomra meglepetés
volt, az az ellenzék magatartása. Jó néhány képviselő figyelmen kívül hagyja a Parlament méltóságát, többen
cirkuszt, botrányt keltettek.
Úgy gondolom, hogy a választók nem ezért küldték
oda őket. Lezajlott egy érvényes választás, amit el kellene végre fogadni és inkább a
munkával foglalkozni. Ez a
demokrácia alapszabálya,
amit az ellenzék semmibe
vesz - hangsúlyozta Fenyvesi Zoltán.
A képviselő a 400 túlóráról
rendelkező törvény kapcsán
komolytalannak nevezte a
„tüntetgetéseket”, hiszen a
tiltakozók már a rendelkezés
elfogadása előtt az utcára
vitték véleményüket. Volt
már arra példa, hogy egy
döntést visszavontak - mint
például a „vasárnapi boltzár” -, miután bebizonyosodott, hogy nem szolgálja az
emberek érdekeit. A túlóratörvény esetében sem zárható ki elvben a későbbi módosítás, ha az a többség számára hátrányt jelentene, de
ez jelen esetben messze
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

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

Fenyvesi Zoltán: Megújul többek között a Nyirád Sümeg, a Szőc - Padragkút és a Sümeg - Csabrendek
útszakasz a „Faluprogram” részeként
Fotó: szj.
nincs így. Pillanatnyilag a
400 túlóra kevesebb, mint az
uniós átlag, ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy a
munkavállalók
legálisan
több munkát végezzenek,
önként, a nagyobb fizetés érdekében. Az elmúlt időszakban több munkavállalóval és több gazdasági társaság vezetőjével is konzultált, akik üdvözölték a
változásokat, tette hozzá.
Az idei esztendő indulását
„erősnek” nevezte Fenyvesi
Zoltán, hiszen sok rendezvény volt a térségben, amelyekre hívták, várták.
- Külön öröm, ha egy új beruházást, fontos fejlesztést
tudunk átadni, amelyre számos példa akadt a közelmúltban. De egyébként is
szeretek eljárni a falvakba,
hiszen ilyenkor a helyi közösség ereje is megmutatkozik, illetve személyesen tudok beszélni az itt élőkkel
problémáik, felvetéseik, javaslataik kapcsán. Erre természetesen a fogadóórák is
alkalmasak, amelyeken sokan kerestek meg az elmúlt
időszakban. Az egyik, igencsak komoly probléma a
Zalahaláp - Nyirád közötti út
rendbe hozása. Jó hírként
tudom mondani, hogy tavasszal indul a tervezés és az
idei évben be is fejeződik az
Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

útfejlesztés. A „Faluprogram” részeként még további,
rossz állapotban lévő szakaszok megújítását is tervezzük, többek között a Nyirád - Sümeg, a Szőc - Padragkút és a Sümeg - Csabrendek szakaszokét is. A jelenleg 150 milliárd forintos
kerettel rendelkező „Faluprogram” után 2020-ban indul, hasonló feladatkörrel a
„Kisvárosok” program is.
Fenyvesi Zoltán a TapolcaSzigliget közötti kerékpárútról azt a tájékoztatást adta,
hogy az a 411 millió forintos
keretből a lehető legoptimálisabb nyomvonalon készül el. Sőt, várható a Szigliget és Badacsony között
kialakítandó új rész is, mivel
a bringások egyszerűn nem
mentek fel a kijelölt Római
útra, hanem többségében a
71-esen tekertek, nem kis
baleseti kockázatot vállalva,
előidézve ezzel.
Közeleg az Európa Parlamenti választás is, erről anynyit mondott a képviselő,
hogy az ellenzék egységesülése folytán itthon két lehetőség áll majd a választók
előtt. Szavazhatnak egy bevándorláspárti „Soros-listára” és a nemzeti önrendelkezést megőrizni, az uniós
határokat megerősíteni kívánó „Orbán-listára”. (szj)
Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Február 18. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Február 25. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Február 4. 14.00-16.00

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:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

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
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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 igazgató:
Szijártó János
Megjelenik 7300 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.

2019. FEBRUÁR 15.

HÍREK

TAPOLCAI ÚJSÁG - 3

Az ifjú zongorista tehetség
A szegedi Balázs-Piri Soma alig hat éve kezdett
zongorázni, de már most
ott van a legjobbak között.

TÚRA
A TVSE természetjáró szakosztály február 16-án, a 17
km távú Vállus- Fagyos-kereszt- Tüskés-hegyek- Zalaszántó útvonalon kirándul.
Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel 7.30-kor, busz
7.39-kor indul. Az utazási
költség teljes áron a hazaúttal együtt 1.240 Ft.

A Magyar Televízió Virtuózok című tehetségkutató
műsorának legutóbbi korosztálygyőztese a közelmúltban New Yorkban játszhatott, azonban alig várja,
hogy hasonlóan tehetséges
fiatal zenésztársaival a tapolcai közönség elé léphessen. És ez nem csupán egy
udvarias gesztus a részérőlderült ki a vele készült interjú során. Egy új és fantasztikus kezdeményezés
születésének lehetnek tanúi
a Virtuózok Kamaraegyüttes tapolcai koncertjének látogatói. A Virtuózok komolyzenei tehetségkutató
elmúlt négy évadának legkiemelkedőbb
tehetségei
közül öten: Szüts Apor, Lugosi Dániel Ali, Váradi Gyula, Bácsy-Schwartz Zoltán,
és Balázs-Piri Soma New
York, Berlin, London, Brüszszel, Strasbourg és Párizs
színpadai után Tapolcán mutatkoznak be. Ez a formáció
kamaraegyüttesként most
először lép fel Magyaror-

Balázs-Piri Soma: “A klasszikus zene már az első pillanattól megragadott”
Fotó: Archív
szágon. Balázs- Piri Soma az egyik óvó nénim figyelt
már alig várja a közös fel a ritmusérzékemre és jakoncertet, mint lapunknak vasolta, hogy tanuljak zenélelmondta, ezzel a kitűnő csa- ni. Otthon volt egy nagyon
pattal még nem játszott egy kezdetleges kis szintim, inzenekarban, nagyon izgal- nen jött, hogy legyen a zonmas számára az egész. A 14 gora a hangszerem. A koéves srác szívesen beszélt molyzene szinte már az első
lapunknak arról is, hogy mi pillanattól nagyon megragasodorta a zenei pálya felé és dott. Azt szeretem benne
hogy miként változtatta meg leginkább, hogy nagyon sok
életét a nem várt siker. - A rétege van- árulta el lapunk
családban senki nem zenélt, kérdésére Soma, akit az eltalán ezért volt a szüleim múlt év őszén egy világhírű
számára olyan fura, amikor operaénekessel is összehoelőször jelentettem be ott- zott a sors, na és a Virtuóhon, hogy lesz egy zongo- zokban bemutatott csodálaraversenyem. Néztek rám, tos teljesítmény. - Óriási él„hogy tessék?”. Egyébként mény volt számomra, hogy

Margit néni 90 éves lett
A

Megbecsülés Idősek
Otthona gondoskodását élvezi a mindennapokban a tapolcai Szurgyi Barnabásné, Margit néni, aki
1929. február 7-én született
Beled településen. 90. születésnapja alkalmából hozzátartozói, az otthon lakói,
gondozói és a város polgármestere, Dobó Zoltán is köszöntötte őt a minap.
Az ünnepelt és családja a

hatvanas években költözött
a városba, Margit néni katona férjét követte akkoriban
új lakhelyére. Aktív éveiben
bolti eladóként járult hozzá a
család fenntartásához, évtizedekig dolgozott a porcelánboltban és a Tapolca áruházban. Korához képest viszonylag jó egészségnek örvend, de azért egészségi állapotának megőrzése, illetve
a gyógyszerek pontos szedé-

se érdekében odafigyelést
igényel a mindennnapokban. Két gyermeke, több
hozzátartozója, az otthon lakói és dolgozói, továbbá Tapolca polgármestere is köszöntötte őt a jeles napon.
Margit néni átvehette Dobó
Zoltántól a miniszeterelnök
születésnapi üdvözlő oklevelét és a 90 éves kor betöltésével járó állami és önkormányzati juttatásokat.
(tl)

A hozzátartozók, a Megbecsülés idősotthon lakói, dolgozói és a város polgármestere is köszöntette 90. születésnapja alkalmából Margit nénit
Fotó: Töreky L.

kijuthattam és játszhattam
New Yorkban, ahol Plácido
Domingóval is válthattam
szót. Nagyon barátságos
ember, szakmáról ugyan
nem beszélgettünk, de elénekelt egy részt abból a darabból amit játszottam, nagyon megható pillanatok
voltak - emlékezett a fiatal
zongorista. Mindenesetre
Balázs-Piri Soma élete nagy
fordulatot vett a sikerek óta.
Most már nem is kérdés számára, hogy zenei vonalon
folytatja az életét. - Sokat
gyakorlok a mindennapokban, nagyon készülök a fellépésekre, beleadok mindent. Csodálatos, hogy enynyi lehetőségem van továbbadni a közönségnek a klaszszikus zenét- vallja egy elhivatott, érett zenész benyomását keltve a fiú.
Balázs-Piri Soma, Szüts
Apor, Lugosi Dániel Ali,
Váradi
Gyula,
BácsySchwartz Zoltán közös kamarazenekari játékát a Filharmónia Magyarország által szervezett hangversenyen, február 14-én, tehát
Valentin-napján élvezheti a
Tamási Áron Művelődési
Központ közönsége.
(tl)

Alternatív megoldás a
takarékosság jegyében
(Folytatás az 1. oldalról)
Amint azt Tóth Csaba a társulás elnöke hangsúlyozta, a
beruházás gazdasági jelentősége, hogy a két épület teljes villamos energia igényét
alternatív forrásból biztosíthatják, tehát áramszámlára
nem kell majd költeni a jövőben, ami éves szinten 800
ezer forintnyi megtakarítást
jelent. - Ez a megtakarítás a
tagtelepülések
működési
hozzájárulását csökkentimutatott rá az elnök.
Dobó Zoltán polgármester
szerint, a beruházás nem feltétlenül jó üzlet az államnak,
de az önkormányzatoknak,
illetve a társulásnak mindenféleképpen segítség.
- Bízom benne, hogy még
sok hasonló, a lakosság és a
környzetvédelem
ügyét
egyaránt szolgáló beruházás

06/87/412-289

valósul meg Tapolcán és a
térségben. Dicséret illet
mindenkit, aki részt vett a
megvalósításban - mondta a
város polgármestere. Fenyvesi Zoltán országgyűlési
képviselő kimelte, hogy a
program elsődleges célja a
települések megtartó erejének erősítése volt, illetve az,
hogy növekedjen a helyben
élők komfortérzete.
- A közelmúltban számos
TOP program keretében
megvalósult beruházást adhattunk át a térségben, a jövőben a Modern Falu program kínál hasonló lehetőségeket a kisebb településeknek. Nagyon örülök annak,
hogy Tapolcán is megvalósult egy jó projekt. Gratulálok a társulás polgármestereinek - zárta gondolatait az
országgyűlési képviselő. (tl)
Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések
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Szép tárlat felajánlásokból
Jelentősen gyarapodott a Wass Albert Könyvtár és Múzeum az elmúlt két évben
KIÁLLÍTÁS - Az elmúlt két
évben beérkezett tárgyanyagból nyílt kiállítás a
Wass Albert könyvtár földszinti aulájában a napokban.

- A tárgyak nagy része ajándékozás útján került intézményünkbe, összesen harminc adományozó jóvoltából 2017-ben és 2018-ban mondta dr. Décsey Sándor
igazgató beszédében. Majd
hozzátette, hogy közülük
huszonheten mintegy 400
tárgyat ajánlottak fel a tapolcai múzeum részére.
- Van még három nagyobb
tárgyegyüttes, amelyekről
mindenképpen szót kell ejteni, ám ezek nincsenek itt
kiállítva, részben a még folyamatban lévő feldolgozottság okán. Másrészt úgy
gondoljuk, hogy ezek mindegyike egy-egy önálló tárlatot is megérdemel annak témája és „számossága” miatt.
Konkrétan a Batsányi Gimnáziumtól kapott, az egykori
postaforgalmi szakképzésben használt oktatási, vala-

Dr. Décsey Sándor igazgató (balra) és Hangodi László főmuzeológus a Wass Albert
könyvtár alulájában berendezett tárlat megnyitóján
Fotó: Szijártó J.
mint fizikai, kémiai kísérle- a polgári leányiskola tanári merésében, az egykori élettekhez alkalmazott eszkö- szobájában függött a falon. tér, a feledésbe merülő minzökről, dr. Kovács András, 1917-től a hatvanas évekig dennapok bemutathatóságáaz egykori Kossuth utcai bő- szolgált ez az óra, 2018-tól ban.
röndös és szíjártó műhelyből pedig már itt van a múzeum- A kiállított tárgyakat Hanszármazó ajándékáról, illet- ban - mondta dr. Décsey godi László főmuzeológus
ve Töreky Ferenc képzőmű- Sándor, külön kiemelve a mutatta be az érdeklődők
vész hagyatékáról van szó. városi múzeum háláját az számára. - Az adományozók
Ezen kívül van még egy adományozók felé, hiszen a itt látható „dísznévsora” azt
olyan különleges tárgy, egy helyi emberektől, a helyi in- bizonyítja, hogy a tapolcai
szép falióra, amely a kiál- tézménybe érkező tárgyak múzeumügy egyre komolítás plakátján látható. Lo- jelentős szerepet töltenek be lyabb társadalmi beágyavász Gábor ajándéka egykor közös múltunk jobb megis- zottságnak örvend váro-

sunkban, amely a jövőre
nézve is biztató. Öt műtárgycsoportból rendeztük be jelen kiállításunkat, amelyet
mostantól egészen május végéig tekinthetnek meg az érdeklődők. Az egyik műtárgycsoport iskolatörténetet tár elénk, a másik a két
világháború közti időszak
Tapolcájának mindennapjait
villantja fel, a harmadik
szintén e korszakot, a helyi
kézműiparra fókuszálva. A
másik két műtárgycsoport a
történelmi (világháborús) és
a közelmúltbeli (90-es évekből) hadifelszerelést mutatja
meg - sorolta fel ismertetőjében a főmuzeológus. Itt
Hangodi László külön kitért
Hegyi Gyuláék felajánlására, arra a “pompás”, 1861-es
osztrák-magyar gyalogtiszti
kardra, amely a múzeum
gyűjteményében egészen
különleges helyet foglal el
immár. A tárlat nívóját érdekes fali tablókkal és egy
régi, szintén felajánlásból
származó “Singer” varrógéppel emelte a házigazda
intézmény.
(szj)

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

06/87/412-289

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már
nem lesz eszköz, amely lejátszaná!
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek,
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

2019. FEBRUÁR 15.
Hirdetés

HIRDETÉS

TAPOLCAI ÚJSÁG -
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Komposztálási és égetési felhívás
Felhívom Tapolca város lakosságának figyelmét, hogy a kerti
hulladék
ártalmatlanítására,
égetésére vonatkozó legfontosabb rendelkezések a következők:
Az ártalmatlanítás történhet a
szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is. A
közszolgáltatás keretében elszállított kerti hulladék csak
engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016. szeptember 1-vel megkezdte a zöldhulladék begyűjtését. A kerti
hulladékot kizárólag tisztán,
mindenféle ipari szennyeződéstől mentesen, a nyitvatartási
idő alatt vihetik be a társaság
Hulladékgyűjtő
udvarába
(8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz,
Regionális
Hulladékkezelő
Központ mellett található),
ahol azt az alábbiak szerint
veszik át:
- A kerti hulladékot külön térítési díj nélkül veszi át a közszolgáltató, amennyiben az láthatóan egy háztartásban keletkezett, nem haladja meg az egy
utánfutónyi mennyiséget és
származási helyét lakcímkártyával igazolják.
- A kerti hulladékot térítési díjfizetés ellenében veszi át a közszolgáltató, amennyiben láthatóan több háztartásban keletkezett, meghaladja az egy utánfutónyi mennyiséget (pl. teherautóval szállítják vagy több fordulónyi mennyiségű) és háztartásonként elkülönített igazolása nem lehetséges (pl. társasházak esetében).
- Közületek kerti hulladékát
csak térítési díjfizetés ellenében veszi át a közszolgáltató.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Február 14 - 20.
csütörtök – szerda
14 – 20. csütörtök – szerda
14:00 2D 1200,-Ft
A Lego-kaland 2
Színes, dán-kanadai-norvégausztrál animációs
kalandfilm
Hossz: 100 perc

A Hulladékgyűjtő udvar nyitvatartása: Hétfőtől - péntekig:
7:00-től – 15:00-ig.
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk!
Ugyanis az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék, komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet 4 §. (7)
pontja alapján: „Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi
komposztálás útján nem komposztálják, vagy a zöldhulladék
szabványos gyűjtőedényzetben
vagy hulladékgyűjtő zsákban
történő gyűjtésének feltételeit a
közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a
zöldhulladékot - a (8) bekezdés
szerinti fenyőfa hulladék kivételével - a vegyes hulladék
céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-,
üveg- és műanyag hulladékot
tartalmazó
gyűjtőedényben
zöldhulladékot elhelyezni nem
lehet.”
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII.
12.) önkormányzati rendelet 3.
§-a szerint az avar és kerti hulladék égetésének legfontosabb
szabályai a következők:
A kerti hulladék égetése 18.
életévét betöltött cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett végezhető a hatályos Országos Tűzvédelmi
Szabályzatban foglaltak betartásával. Tilos az égetés a ható-

ságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstköd-riadó időtartama alatt.
Kerti hulladékot a város belterületén az alábbiak szerint lehet
égetni:
a) június 1. és október 14. közötti időszakban szerda és pénteki napokon 8 és 18 óra között,
b) október 15. és december 15.
közötti időszakban hétköznap 9
és 17 óra között,
c) február 15. és március 31.
közötti időszakban hétköznap 9
és 17 óra között,
d) április 1. és május 31. közötti
időszakban hétköznap 9 és 20
óra között,
e) a b) és d) pontokban foglalt
időszakokban szombatonként 9
és 15 óra között
Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek. Tilos az égetés
az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres
körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy aki a rendeletben
meghatározottakat, mint a közösségi együttélés alapvető
szabályait megszegi vagy megsérti, így betartását elmulasztja,
legfeljebb 150.000 forintos
közigazgatási bírsággal sújtható. Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!
Az észlelt tüzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!
Tapolca, 2019. február 11.
Dobó Zoltán
polgármester sk.

Rendezvények: · Magyarnak lenni, tudod mit jelent... címmel tartanak
zenés irodalmi előadást a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
szervezésében 2019. február 16-án 18 órai kezdettel a TÁMK-ban.
· Amatőr felnőtt tollaslabda versenyt rendeznek 2019. február 16-án a
Csermák Antal Rendezvénycsarnokban a Tapolcai Tollaslabda és
Fallabda Sportegyesület rendezésében.
· Tapolcára látogat Vujity Tvrtko! Tvrtko túl minden határon címmel tart
motivációs előadást a TÁMK-ban 2019. február 22-én 18 órai kezdettel.
· A Tapolcai Kutyaiskola 2019. február 24-én 14 órakkor Kutyaiskola ovi beiratkozást tart a Városi Sport- és Szabadidő Centrumban. További
információ a Kutyaiskola - ovi beiratkozás facebook eseménynél.
Hirdetés
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SZOLGÁLTATÁS
Mementó

GRAFOLÓGUS

Balli Jolán
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Most már nélküled jön el a nyár.
az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen
szép is nélküled nem lesz ugyanaz”

Gosztola
Brigitta

Elhunyt Balli Jolán az OTP tapolcai fiókjának nyugalmazott
igazgatója. 2019. február 5-én
kísértük utolsó útjára.
Balli Jolán 1932. december 6-án
Kevermesen született. Édesapja halála után édesanyjával élt
Tapolcán. Érettségi után rövid
ideig Budapesten dolgozott,
majd 1952. május 19-én az OTP
megalakulásakor jött Tapolcára. Kezdetben járási ellenőrként dolgozott. Munkája eredményességét segítette az emberekkel, vállalatokkal kiépített
jó kapcsolata. Időközben tanult, elvégezte a Közgazdasági
technikumot, képesített könyvelő és vállalati tervező oklevelet szerzett. Az évek során a
betétszerzés mellett beindult a
hitelezési üzletág, ami már több
dolgozót és független vezetőt
kívánt. Megbízták a fiók vezetésével. Abban az időben már
22 fő dolgozott a keze alatt.
Igazgatónőnk éltető eleme a
munkája volt. Szerette, tisztelte
az embereket, becsülte a beosztottjait. Tevékenyen részt vett a
város közéletében, tanácstagként segítette a testület munkáját. A Tapolcai Városszépítő
Egyesület alapító tagja volt és
hosszú évtizedekig segítette tevékenységét. Kiváló munkájáért számos elismerésben, dicséretben részesült.
A város érdekében kifejtett
munkásságáért 1986. március
27-én „Tapolcáért” emlékérmet kapott. Több mint 3 évtizeden át volt az OTP vezetője, irányítója. 1988-ban vonult nyugdíjba. Tudását, tapasztalatát
szűkebb közösségében az Alkotmány utcai társasház ügyeinek intézésében kamatoztatta.
Balli Jolán a város elismert,
köztiszteletben álló polgárai
közé tartozott. Szerettük, becsültük, emlékét tisztelettel
megőrizve búcsúzunk Tőle,
OTP-s „családja”,
munkatársai

Kedves Olvasó!
A kisiskolások az első
osztály végére megtanulják a sztenderd írást.
Ekkor még nagy figyelmet fordítanak a helyes
betűformálásra. Második osztály végére már
rutinná válik számukra
az írás, kevésbé követik
a tanultakat, az íráskép
rendezetlenné válhat, a
betűformák átalakulnak, mellyel együtt egyegy egyéni személyiségjegy is megmutatkozik. Ebben az életkorban már az esetleges
problémákat, a gyermek
belső szorongásait, félelmeit is tetten érhetjük. Harmadik-negyedik osztályban már a tanult zónahatárokat sem
tartják meg. Ötödik-hatodik osztályra erőteljes
eltérést mutat a sztenderdtől az írásuk, egyre
több egyéni jelet tartalmaz. Hetedik-nyolcadik
osztályban előkerülhetnek a tudattalan szimbólumok, és tipikus az erőteljes világ felé vagy az
attól való elfordulás.
Ebben a korban az önkifejezés is nagy hangsúlyt kap. Általános iskolás korú gyermekek
esetén érdemes rajz- és
íráselemzést együtt készíteni, hogy láthatóvá
váljon, miként vélekednek önmagukról, hogy
érzik magukat szociális
közegben,
szellemi
vagy ösztön dominancia
jellemzi-e inkább őket.

...

14 - 20. csütörtök – szerda
16:00 2D 1200,-Ft
ALITA: A harc angyala
Színes, szinkronizált
amerikai-kanadai-argentin
akció kalandfilm
Hossz: 122 perc
...

14 – 20. csütörtök – szerda
18:15 1200,-Ft
A kedvenc
Színes, feliratos ír-angolamerikai történelmi vígjáték
Hossz: 119 perc

Hirdetés

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívom Önt és kedves családját a 2019.
február 21-én 18 órakor kezdődő, dedikálással
egybekötött könyvbemutatómra.
Beszélgetőtárs: Kovács Melinda,
a Tapolcai Városi Televízió
főszerkesztője
Vendég: Barták Péter,
a Napló korábbi főszerkesztője

...

14 – 20. csütörtök - szerda
20:15 1200,-Ft
Kölcsönlakás
Színes, magyar romantikus
vígjáték
Hossz: 90 perc

Időpont: 2019. február 21.
(Csütörtök), 18.00 órai
Helyszín: Városi Mozi
Közreműködik az Új Idők zenekar
A bemutató végén a könyv megvásárolható!

2019. FEBRUÁR 15.
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Népszerű kurzusok
Gyermekeket és felnőtteket egyaránt vár a Basic Táncstúdió
Két új kurzust indított a
Basic Táncstúdió, így már
minden korosztályból várják a táncolni, mozogni
vágyókat.

A Basic Táncstúdió közel tíz
éve működik a városban.
Ősszel két új kurzust indítottak, a fúziós néptánc órákat,
valamint a felnőtt táncórákat. Folmeg Barbara stúdióvezető kereste meg a Batsányi Táncegyüttestől Buzás
Balázst, amikor felmerült a
fúziós néptánc óra ötlete. A
tavalyi táncgálájukon már
kísérleteztek azzal, hogy a
modern tánc elemeit vegyítették a néptánccal. Miután a
résztvevő gyerekek és a közönség tetszését is elnyerte a
kezdeményezés, ősszel felvették az órarendbe Barbara
és Balázs vezetésével a fúziós néptánc órákat. Mindketten a maguk táncstílusát oktatják, majd a kettőt vegyítik
és folyamatosan alakítják a
koreográfiákat.
A felnőtt tánckurzus elindítását az anyukák kezdeményezték, akiknek nagyon
tetszett, amit gyermekeik a
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Sakkozók
sikere
Ágfalván rendezték meg a
Szivárvány Kupa Sakkversenyt, ahol Tapolcát
óvodások és kisiskolások
képviselték.

A TVSE sakk szakosztály a
Sopron melletti településen
is méltóképpen képviselte a
várost. A kisiskolások közt
korcsoportjában Kasnya Péter száz százalékos teljesítménnyel aranyérmet, Korán
Katalin ezüstérmet, míg
Tarsoly Csanád bronzérmet
szerzett. A legifjabb iskolások között Tóth András
ezüstérmet szerzett.
Az óvodás versenyt a lányok
közt Vajai Lili, míg a fiúk
közt Schramli Szabolcs
nyerte.
(me)
Folmeg Barbara és Buzás Balázs (jobbra) oktatja a fúziós néptánc kurzust. A gyerekek is hamar megszerették a különleges táncórákat
Fotó: Májer Edit
stúdióban tanulnak. Az alapoktól kezdték a táncórákat,
mára pedig erősítés, nyújtás
és természetesen tánc is szerepel a kurzus „tananyagában”.
A két új órán kívül mese
balett, jazz tánc, illetve kortárs tánc és akrobatika szerepel még a választható

kurzusok között. Barbarán
és Balázson kívül Fehér
Barbara és Szabó Bence oktat táncot. Bence egyébként
most már álladó társulati tag
a Madách Színházban is.
Folyamatosan készülnek a
fellépésekre és a versenyekre. Márciusban a veszprémi Connector Táncfeszti-

válra, áprilisban a Lenti
Táncversenyre utaznak. Tavaly rengeteg érmet hoztak
haza mindkét helyről, így
idén is okkal bizakodhatnak
a dobogós helyekben. Május
végén, Tapolcán tartják éves
gálájukat, majd a nyáron ismét várják tánctáboraikba a
gyermekeket.
(me)

Tapolcaiak a dobogón. Első Kasnya Péter, második
Korán Katalin, harmadik
Tarsoly Csanád

Kézilabda diadal Pápa ellen
Hatalmas győzelmet ünnepelt február elején a
TVSE női felnőtt kézilabda csapata. Pápa együttesét látták vendégül, akiket
eddig még sem itthon,
sem idegenben nem sikerült megverniük.

A barátságos tornát idén a Vasutasok nyerték. Két különdíjat is hazavihettek
Fotó: Helyszíni felvétel

Teremfoci farsangkor
A hagyományokhoz híven
idén is megrendezték a
Focifarsang meghívásos
teremlabdarúgó tornát a
Csermák József Rendezvénycsarnokban, február
első hétvégéjén.

A csarnok szervezői a korábbi évekhez hasonlóan az
egyazon szakmát űző, vagy
ugyanazon a munkahelyen
dolgozó helyieknek szerettek volna önfeledt szórakozást biztosítani a barátságos
tornán. Négy felnőtt férfi

csapat fogadta el a meghívást. Hat, húsz perces mérkőzést játszottak, s ez alatt
dőlt el, kik állhattak végül
dobogóra. Első a Vasutasok,
második a Tapolcai Öregfiúk FC, harmadik a Hivatal,
negyedik a Tanárok csapata.
A legjobb kapusnak Gyalog
Balázst (Vasutasok), a legjobb mezőnyjátékosnak pedig Kiss Jánost (Tanárok)
választották.
A gólkirályi címet Szabó
Zsolt szerezte meg a Vasutasok csapatából.
(me)

gok, ahogy eltervezték. A
védekezés késett, támadásban eladták a labdát, vagy
egyszerűen csak kipottyant a
kézből. Meggondolatlanul
és pontatlanul indítottak,
hogy minél gyorsabb legyen
a játék, és ebből meglettek a
hibák. Az időkérést követően aztán fordult a kocka.
Remek ütemben történtek a
ritmusváltások, pontos megoldásokat produkáltak a támadásban, a védekezés feljavult, a védőpáros kapcsolatok dicséretesen működ-

tek, a kapus megálljt parancsolt a pápai lövőknek. A tizenhetedik percre már két
góllal vezettek a házigazdák.
A második félidőben mérsékelt volt a játék, végül egy
feszített tempójú, nagy hajrákkal tarkított végjátékot
követően a tapolcaiak kerültek ki 34:29-re győztesként. A helyiek alázatos játéka, példaértékű hozzáállása és egymás segítése meghozta az oly rég áhított győzelmet Pápa ellen. Edzőjük
Antal Lászlóné.
(me)

A Magyar Kézilabda Szövetség Veszprém megyei női
csoportjában pályára lépő
tapolcaiak február első vasárnapján a Kilián DSE Pápa
együttesét fogadták. Győzelmük nem volt „átlagos”,
hiszen a kitartás, az összetartás vitte előre őket, megtanultak egy csapatként játszani és ez segített túllépni
önnön árnyékukon és legyőzni az eddig legyőzhetetlent - vallotta a csapat a
meccset követően. A mérkőzésre az edzéseken nemcsak
fizikailag, hanem fejben is
készültek, így aznap már
mindenki tudta a taktikai
Fotó:
Helyszíni
feladatát. Az elején mégis
felvétel
hiba csúszott a számításokba, nem úgy alakultak a dol- A győztes csapat, az edzővel (jobbra), Antal Edittel
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Szívük fölött viselik a szalagot
ÜNNEP - Két végzős osztály diákjai viselhetik immár a tapolcai Batsányi
János Gimnáziumban eltöltött éveket szimbolizáló
szalagot a szombati ünnepség óta.

A Csermák József Rendezvénycsarnokban felsorakozó osztályok tanulói, a pedagógusok, a szülők és a megjelent vendégek, köztük a
város vezetői, önkormányzati képviselői a Himnusz
elhangzása után először a
még maradó osztályok nevében elbúcsúzó Ladányi
Bíborka 11. A osztályos tanuló szavait hallották.
- Másoknak talán olyan ez a
nap, mint a többi, de nektek
nem. Életetek egyik legemlékezetesebb estéje vár rátok. Rövidesen továbbléptek, s ennek szimbólumaként viselitek ezt a kis szalagot a még hátralévő időben
- mondta a 12. évfolyamos
társak felé fordulva. Utána a
gimnázium igazgatója és a
város polgármestere szólalt
meg. Varga Tiborné úgy fogalmazott, hogy a szalagavató a felnőtté válás kapuja,
ám hosszú még az az idő,

A szalagfeltűzés ünnepi, az érintett diák számára soha nem feledhető pillanatai. A
végzősök mostantól az érettségire készülnek
Fotó: Szijártó János
amíg a tapasztalatok bölcsességgé érnek. - Kétségtelenül hoztatok már fontos
döntéseket, például célt választottatok magatoknak,
érettségire jelentkeztetek,
megfogalmaztátok, mit szeretnétek elérni életetekben.
Erre készített fel családotok,
iskolátok, sok tanárotok, segítőtök. Felnőtté válni nem
egyszerű, nehézségek, szép
pillanatok kísérik majd uta-

tokat, de ne feledjétek, a siker kulcsa a tisztesség. Embernek lenni, embernek maradni, értéket képviselni. Legyen képességetek igent
mondani a jóra, a szépre, teremtsetek értéket, álmodjatok nagy célokat és valósítsátok meg őket - emelte ki
az igazgató asszony.
Dobó Zoltán ünnepi beszédében arról szólt, hogy ez a
különleges nap nemcsak a

diák, a család és a pedagógus
ünnepe, hanem egy nagyobb
közösségé, a Batsányi Gimnáziumé, vagy akár Tapolcáé is. - Az, hogy milyen lesz
egy gyermek, az nem más,
mint a felnőtt társadalom világról alkotott képének megtestesülése - utalt a szülők,
az idősebb generációk felelősségére. A gyerekektől pedig azt kérte, soha ne feledjék, hogy mit kaptak ta-

náraiktól, szüleiktől, akiknek köszönhetően eljuthattak eddig.
A folytatásban Varga Tiborné tűzte fel a szalagot a végzős osztályok osztályfőnökeinek, majd Herczeg-Vecsei Katalin az “A”, Budai
Ildikó pedig a “B” osztály
tanulói számára. A látványos, Bán László és Buzás
Balázs által betanított két
nyitótánc előtt a végzős évfolyam nevében Vajda Rebeka 12. B. osztályos tanuló
köszönt el a még maradó diáktársaktól. - Elérkezett ez a
különleges nap, most mi állunk itt, miattunk öltött mindenki szép ruhát, s jött el ide.
Egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, ami jelzi, hogy közeledik a gimnáziumban töltött idő vége. Ebben a négy
évben megkomolyodtunk,
gyerekekből majdnem felnőttekké váltunk, s az úton
tanáraink, szüleink mindvégig segítettek minket - fogalmazott.
Természetesen az idén is
volt szalagavató bál, amelyet hagyományosan Szalai
László, a szülői munkaközösség elnöke nyitott meg a
beszédek után.
(szj)

3500 grammal és 53 cm-rel
látttam meg a napvilágot az ajkai Magyar Imre Kórházban!
Örömmel tudatom, hogy 2019. Már itthon vagyunk, anyukám
Sorozatban immár har- 11.00-11.30-ig a színpadon ramok, valamint Big Green
január 30-án megérkeztem! Nagy-Lakosy Anna, apukám
madik
alkalommal szer- a Rézangyalok, 15.00- Egg látványsütés. A rendezNevem Nagy-Lakosy Panna, Nagy László.

Gólyahírek

Az én városom...

Bán Ramóna
Hűvös reggel
Aki úgy érzi, hogy sikerült Tapolcáról szép, közlésre alkalmas
képet készítenie, kérjük küldje el e-mailban elektronikus címünkre!
tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
hogy Tapolca szépsége köszönjön
vissza róla. Egy címről csak egy
képet küldjenek, rövid címmel, a
szerző nevével ellátva. A legjobbakat hétről hétre közöljük.

Tapolca Expo márciusban
vezik meg a Tapolca Expo
- Termelői és Kézműves
Vásárt a Csermák József
Rendezvénycsarnokban
március 15-17. között.

15.30-ig Lunaritas Flamen- vény védnöke Dobó Zoltán,
co tánccsoport előadása. Tapolca város polgármes16.00-kor díjátadó, a közön- tere. A rendezvényre a beléségszavazatok alapján nyer- pés 14 éves kor alatt ingyeA Lego kaland 2 – Az első
tes standok és termékek dí- nes. Napijegy 600 Ft, a renrész óta várod, hogyan
jazása.
A rendezvény ideje dezvény teljes időtartamára
folytatódik a Kiválasztott
alatt
kézműves
gyermekfog- szóló jegy 1200 Ft. JegyváA
szervezők
idén
is
színes
és Vadóc története? Min(me)
programokkal kedvesked- lalkozások és gyermekprog- sárlás a helyszínen.
dig is érdekelt, hogy mi törnek az odalátogatóknak.
ténik a Duplo világban?
Azóta is dudorászod a
Március 15-én, pénteken
Minden szupi, szuper dalt?
11.00-18.00-ig helyi termék
Akkor jó hírem van! Viszvásár, 14.00 órakor ünnepészatér a mozikba a már jól
lyes megnyitó, 14.15-kor
ismert kiscsapat, hogy egy
„Tapolcai képek” - válogaúj kalandba vágjanak bele!
tás
Zentai Gábor gyűjteméSajnos nem olyan boldog a
nyéből.
A kiállítást megnyitvilág azóta, hogy nem taja
Hangodi
László történész,
lálkoztunk velük, de szefőmuzeológus. 14.30-tól 15
replőink mindent megteszóráig a színpadon a Batsányi
nek azért, hogy ez megváltozzon. Még akkor is, amiTáncegyüttes. Március 16kor Vadócot elrabolják és
án, szombaton 10.00-18.00Emmettnek kell kezébe
ig helyi termék vásár, 11.00venni a dolgokat és mentő11.30-ig színpadon az Új
csapatot szervezni…
Idők akusztik zenekar.
Ha érdekel az újabb ka12.00-13.30-ig
látványfőzés
land, akkor látogass el a taSzarka
Zsófival,
15.00polcai moziba február 2015.30-ig
Magyar
Hang
áig!
(szv)
együttes műsora. Március Egy pillanatkép a tavalyi rendezvényről. Az idén is ha17-én, vasárnap 10.00- talmas választék, változatos műsor várja az érdeklőwww.tapolcaiujsag.hu
Fotó: szj.
17.00-ig helyi termék vásár, dőket három napon át
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