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Télűzők a városban
Sokan vonultak fel vasárnap, s „vették birtokba” a Fő teret
MASKARÁDÉ - Talán
még soha nem volt ennyi
résztvevő, érdeklődő a
hagyományos Tapolcai
Téltemető – Télbanyaűző
Maskarádén, mint az
idén.

A vasárnapi program ezúttal
is felvonulással kezdődött. A
Hotel Peliontól induló embertömeg betöltötte az Ady
Endre utcát.
Az ütősök által felvezetett,
vidám menet a Deák Ferenc
utca érintésével a Fő térig
vonult, ahol már javában
zajlott a töpörtyűsütő és a
forralt bor főző verseny.

Igazán jó
hangulat és
szép, tavaszi
idő kísérte
a programot

A vasárnapi rendezvényen részt vettek dr. Bubóék is, akik ezzel az ötlettel, megjelenéssel a télűző felvonulás egyik üde színfoltjává váltak
Fotó: Szijártó J.

A karneváli hangulatot fokozta az a tény, hogy délutánra kisült a sok finom töpörtyű, és ezzel együtt elkészültek a legízletesebb
forralt borok is. A töpörtyű
A parádén most is kivá- sütő versenyt 2019-ben a
lasztották a legjobbnak ítélt MÁV Zrt. csapata nyerte, a
egyéni és csoportos jelme- második
helyen
az
zeket.
ÉFOÉSZ, a harmadikon a

„Karmacsi Pörcölők” együttese végzett.
A forralt borok megmérettetésében a „Tanúhegyi Boszorkányok” lettek az elsők.
A második helyet a „Karmacsi Pörcölők”, a harmadikat a „Tapolca legjobb
postásai” együttese szerezte
meg. A különdíjat a Tapolcai

Finn Barátok Köre vehette
át.
A Télbanyaűző maskarádé
tetőpontja az idei esztendőben is az esti máglyagyújtás volt, ahol a régi népszokást felelevenítve kiszebáb égetéssel, a tűz körbe
táncolásával búcsúztatták a
telet.
(szj)

Talán nem
jön vissza
Nagy zajjal, komoly
létszámmal meneteltek idén is a város utcáin a télűzők. Sokan
jelmezt öltöttek magukra, voltak, akik
ijesztő, mások humoros külsővel érkeztek.
A nagy többség azonban a jó időt kihasználva, egy kellemes
sétára, vasárnapi kiruccanásra készült,
és egyben a hideg évszak elűzésében is
részt vett. A maskarádé tetőpontja most is
az esti máglyagyújtás
volt, ahol a régi népszokást felelevenítve
kiszebáb-égetéssel,
a tűz körbe táncolásával búcsúztatták a
telet. Ilyenkor minden
rosszat el lehet égetni, hogy „tiszta lappal”
várhassuk a tavaszt.
A hatalmas lángokból
arra lehetett következtetni, hogy sikerült
elég sok rosszat elégetni. Így talán nem
jön vissza bosszúból
a tél, mint tavaly.
Szijártó János

Hasznos gép a városban
Új, 36 lóerős, alacsony
zajszinten működő ágaprítógépet állított munkába
a napokban a város parkfenntartásáért
felelős
munkacsoportja.

A MIX and MOVE kreatív rajz- és fotópályázatán a
Barackvirág oviból többen díjat kaptak munkájuk elismerseként
Fotó: Szigetvári Réka

Ovisok rajzait díjazták
A Barackvirág óvodából az
előző évhez hasonlóan több
gyermek munkáját díjazták
az Európai Mobilitási Hét
nemzetközi eseménysorozatához kapcsolódó, „MIX
and MOVE” elnevezést viselő kreatív rajz- és fotópályázatán. Az elkészült mun-

kák a mobilitási hét aktuális
gondolatához kapcsolódva a
tiszta, intelligens és közösségi közlekedési módok
összekapcsolását népszerűsítették.
(Folytatás a 2. oldalon „A
környezettudatos szemlélet...” címmel)
(sr)

kell a levágott ágakat, galylyakat kisteherautókra rakni,
majd gyakori fordulókkal
elszállítani, hiszen a gép segítségével helyben fel tudják
dolgozni azokat. Ráadásul
környezetvédelmi
szem-

pontból is jelentős beruházásnak tekinthető a speciális
gép munkába állítása, hiszen
a faapríték hasznos anyag,
fölöslegessé válik az égetés.
(Folytatás a 2. oldalon „Hatékony...” címmel)
(tl)

Az apríték hasznos, értékes
alapanyag, abból kertészeti
talajtakaró, illetve komposzt lesz a jövőben egy
környékbeli céggel kötött,
kölcsönösen előnyös együttműködésnek köszönhetően.
A gép kézi adagolású, gazdaságos dízel motoros meghajtású, gyakorlatilag a város közterületein álló fák levágott ágaiból állít elő komposztálásra alkalmas nyesedéket. Amint azt a munkacsoport vezetőjétől, Kozma
Henrik alpolgármestertől Kozma Henrik alpolgármester: A gép takarékos, bizFotó: Töreky L.
megtudtuk, a jövőben nem tonságos és csendes
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Hatékony
aprítógép
Tapolcán
(Folytatás az 1. oldalról)
- Az ősztől tavaszig tartó vegetációs időszakban levágott nagymennyiségű faágat
eddig kisteherautókra kellett
pakolni, onnan leszedni, tehát gazdaságtalanul volt
csak szállítható, hiszen nagy
térfogatot foglalt el a platón,
sűrűn kellett fordulni. Erre
nyújt megoldást ez az új gépünk, amely rendkívül biztonságos a vele dolgozók
számára és 112 decibeles
zajszintjével
kifejezetten
csendesnek is mondható a
kategóriájában. A felaprított
faanyagot
virágágyások,
bokrok, fák tövéhez talajtakarójaként is felhasználjuk majd, de jelentős részéből komposzt készül mondta el lapunknak az illetékes. Mint megtudtuk, a
város parkfenntartói további
gépvásárlásokat is terveznek, például az utcaseprést
is korszerűsítenék a jövőben, tekintettel többek között a munkaerő szinte állandó hiányára.
(tl)
Programajánló
· „Minden, ami Tapolca!” 2019ben is megrendezésre kerül a
Tapolca Expo Termelői és
kézművesvásár a Csermák József Rendezvénycsarnokban
2019. március 15-17. között.
· A Széchenyi István Baptista
Középiskolában 2019. március
23-án tartják a II. Tapolcai Jótékonysági Torta és Muffin Fesztivált. Nevezni lehet amatőr,
cukrász, nagymama, artisztika,
cukorvirág, muffin (felnőtt és
gyermek), torta (gyermek) kategóriákban.

KÖZÉLET

2019. MÁRCIUS 8.

Megalakult a DK
tapolcai csoportja

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

Glázer Tímea (balról), a DK Észak-Nyugat-dunántúli régió koordinátora, Sibak
András, a helyi csoport vezetője és Nagy Ildikó, a párt Veszprém megyei 3. választókerülete elnöke
Fotó: Szijártó János
AKTUÁLIS - Megalakult a
Demokratikus
Koalíció
Tapolca és környéke
csoportja, Sibak András
vezetésével.

Ezt a múlt csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette be
Glázer Tímea, a DK ÉszakNyugat-dunántúli
régió
koordinátora, majd átadta a
szót Sibak Andrásnak.
A valamikori
tapolcai
MSZP-s
alpolgármester,
majd polgármester, országgyűlési képviselő a széles
körű összefogást, az egymás
meghallgatásának fontosságát, a párbeszédet említette a
hatékony politizálás alapvetéseként.
- Abban az időben volt Tapolca igazán eredményes a
hosszú távú célok meghatá-

rozásában, amikor sokféle
vélemény kapott teret a képviselő-testületben. Ezért is
gondoltuk, hogy itt is szükséges a közéletbe behozni
egy új hangot. Nagyon sok
szép eredménnyel büszkélkedhet a város, ezt el kell ismerni, ám nagyon sok gond
is jelen van, amelyekre
szükséges megoldást találnunk. Természetesen nekünk vannak jó javaslataink,
amelyeket segítő szándékkal szeretnénk a köz javára
adni - fogalmazott Sibak
András.
Lapunk kérdésére a politikus elmondta, hogy elsősorban most a közelgő uniós
választásokra koncentrálnak, ám lassan az őszi önkormányzati
választások
kapcsán is keresik az

együttműködés lehetőségét
a városban. Azaz, nem feltétlenül indítanak saját polgármester-jelöltet, ha megfelelő politikai partnereket
találnak céljaik eléréséhez.
- Akik ismernek, tudják,
hogy baloldali elveket vallok, így nyilván a Magyar
Szocialista Párttal szívesen
működünk együtt, de legjobb tudomásom szerint az
MSZP helyben már tárgyalt
a Jobbikkal, így nyilván
utóbbival is el tudok képzelni közös munkát - hangsúlyozta Sibak András, aki
válaszában külön kiemelte,
hogy elismerésre méltónak
tartja Rig Lajos országgyűlési képviselő eddigi munkáját, ahogy Dobó Zoltán
polgármesternél is lát pozitívumokat.
(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:87/795-170, 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

A környezettudatos szemlélet erősítéséért
(Folytatás az 1. oldalról)
Gáspár
Györgyné,
a
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Barackvirág tagintézménye
vezetője méltán büszke növendékeire, hiszen a pályázatra közel ezer alkotás érkezett be, határon túli, magyarlakta területekről is.

Például a Vajdaságból, Felvidékről, Erdélyből, így
nagy szó bejutni azok közé,
akik tárgyi jutalomban, dicséretben részesültek.
A nyeremények közt szerepelt roller, könyvvásárlási-utalvány, falinaptár, határidőnapló, utóbbiakban a leg-

jobb alkotásokból készült
válogatást adták közre.
A Barakcvirág Tagintézményben oklevélben részesült Hildesheim Hunor,
könyvutalványt nyert Gergely Zalán és Sztrik Levente,
különdíjat és egy rollert kapott jutalmul Varga Sára.

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.)

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.

A szervezők bíznak benne,
hogy sikerült az első fontos
lépést megtenni a környezettudatos szemlélet erősítése érdekében, és a biztonságos,
szabályoknak
megfelelő közlekedési kultúra kialakítása érdekében.
Szigetvári R.
Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Március 11. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Március 18. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Március 25. 14.00-16.00

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

2019. MÁRCIUS 8.
Közel száz kiállító Tapolca Expón
A III. Tapolca Expo Termelői és Kézműves Vásár
„főszereplői” a kiállítók,
árusok lesznek, akik
egyedi termékeiket, szolgáltatásainkat kínálják a
látogatóknak március 15.
és 17. között a Csermák
József Rendezvénycsarnokban.

EXPÓ
Tapolca legnagyobb vásárán
minőségi termékeikkel közel száz árus várja majd a látogatókat. Zömében helyi és
környékbeli kiállítók töltik
meg a rendezvénycsarnokot,
de jelentős számban képviseltetik magukat a távolabbi
településeiről érkezők is.
Legtöbben már a tavalyi, illetve a két évvel ezelőtti expón is jelen voltak, de lesznek olyanok is, akik először
árusítanak itt. Termelők, vállalkozók, ipar- és képzőművészek különleges portékái
közül válogathatnak az érdeklődők. Étel és italkínálat
bőven akad majd. Boros, sörös, pálinkás standdal mindenképp, ezen felül pedig
még húsáruval, sajttal és
helyben sütött grill ételekkel
is találkozhatnak a látogatók. Méz, hagyományos angol tea és házi sütemények,
reform előrecsomagolt ételek, kézműves mézeskalácsok, bonbonok és kürtöskalács is megtalálható a kínálatban. Válogathatnak a hi-

degen sajtolt olajok, tökmagolajok, fűszerek, lekvárok, szörpök és erdélyi zöldségkrémek közül. Több, levendulát különbözőképpen
feldolgozó, felhasználó kiállító is szerepel a jelentkezők
közt. Lesznek kozmetikumok, natúrkozmetikumok.
Rengeteg kézműves kiállító
várja termékeivel a látogatókat. Csipketojást, kerámiát
és porcelánt, bőrdíszműt,
gyertyát, kávébabos dekorációt, bábokat, festett kavicsot és képet, valamint ásvány-, design-, üveg- és villaékszerek, továbbá tűzzománc, szalma, vessző, faesztergályos termékeket is kínálnak majd. Szőttesek, párnák, kenyérzsákok, kézzel
festett hernyóselyem kendők, egyedi késlapok, illetve
origami, amigurumi, textil,
gyapjú, horgolt árucikkek is
vásárolhatóak. Kitelepül a
Bakonyerdő Zrt, az Emese
Kis Csillaga Alapítvány, a
Fülöp Kertészet és Balaton
Medenceépítés, az Őszi
Napfény Nyugdíjas Klub
Kézimunka Szakköre, a
Tamási Áron Művelődési
Központ Foltvarró Szakköre
és a Tapolca Városi Képzőművész Kör. Mindhárom
nap színpadi- és gyermekprogramokkal, fotókiállítással várják a látogatókat. A kiállítók és a programok részletes listája megtalálható a
www.tapolcacsarnok.hu
honlapon.
(me)
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Fórum a jövő városképéről
Lakossági fórumot szervezett hétfőn a város önkormányzata a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében, ahol a jövő építészeti városképe,
aktualizált szabályozási
terve, többek között a Fő
tér, illetve a Hősök tere
tervezett átalakítása került szóba.

Gyarmati Tamás főépítész
és kollégái által bemutatott
tervekben a Hősök terén, a
buszmegálló szomszédságában álló szobor eltávolítása és környékének átalakítása is szerepel. Eszerint a
szóban forgó 600 négyzetméternyi területet felszabadítanák a közforgalom javára, az így megszűnt zöldterületet viszont a Sümegi
ABC mögötti területre tervezik „átvinni” . - Amikor
megszüntetünk egy zöldterületet a városban, akkor a
hatályos törvények szerint, a
város határain belül egy hasonló méretű és rendeltetésű
területet kell létrehozni- tájékozatatott a főépítész, aki a
lakossági fórum egyéb témáiról is beszélt.
- Az elmúlt egy évben minden érintett lehetőséget ka-

Gyarmati Tamás főépítész: Ha az államigazgatási
szervek is jóváhagyják, télre elkészül a város aktualizált, új szabályozási terve
Fotó: tl.
pott, hogy a szabályozási tervet - mondta el lapunknak
tervvel kapcsolatos problé- Gyarmati Tamás. A tervezett
máit elmondja. Ezeket a városképi átalakításokkel
problémákat jelentős rész- kapcsolatosan személyes
ben orvosoltuk, illetve meg- észrevétellel Neszler Imre, a
oldást kerestünk arra, hogy felújítás alatt álló, de helyi
az egyéni fejlesztési elkép- védettséget élvező tapolcai ó
zelésekkel ne legyenek üt- zsinagóga tulajdonosa élt. A
közések. Az előző szabályo- hozzászóló, turisták által is
emlékhelyet,
zási tervünk még 2012-ben látogatható
készült, így többek között egyfajta turisztikai attrakjogharmonizációs
szem- ciót hozna létre a szóban
pontból is aktuális annak fe- forgó épület felújításával,
lülvizsgálata. Ennek lépéseit ám ezek az elképzelések
hamarosan nyilvánosság elé részben ütköznek a tervekvisszük, minden fórumon ben felvázolt koncepcióval.
meghirdetjük és ha kell, A főépítész a műemléki véegyeztetünk. Ezután jönnek detté nyilvánítás elindítását
az államigazgatási szervek, javasolta a hozzászólónak,
akik várhatóan az ősz végén, amely tisztázna számos
illetve a tél elején jóváhagy- nyitott kérdést az épülettel
(tl)
ják majd az új szabályozási kapcsolatban.

Online újságunk

TÚRA - A TVSE Természetjáró szakosztály március 9-én a 18 kmes Nemesvita- Vállus- Büdöskúti pihenő- Balatonederics útvonalon tervez kirándulást. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel 7.55-kor, a busz 8.05-kor indul. Az
utazási költség teljes áron a hazaúttal együtt 960 Ft.
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Tapolcai gimnazisták sikerei történelem tanulmányi versenyeken

A

közelmúltban több,
szép eredményről is
beszámolhattak a Batsányi
gimnázium tanárai, ugyanis
a növendékek sorra mérettetik meg tudásukat különböző versenyeken, ami arra
enged következtetni, hogy a
„mai fiatalok” még mindig
mutatnak érdeklődést a történelem iránt.
Nagy öröm látni, amikor a
közösségi oldalakon helyi
diákok által elért sikerekről
adnak hírt az iskola oktatói.
A mostanában zajlott versenyekről Riba Erzsébet tájékoztatta lapunkat. Január vége felé érkezett a hír, hogy a
Borsos Barbara, Horváth
Csaba, Páhi Barnabás és
Szigeti Réka által alkotott
csapat bejutott a Savaria országos történelem verseny
megyei fordulójába, ami
február 7-én, Veszprémben
volt, eredményt azonban

is bejutott: Kovács Réka,
Varga Sára, Takács Péter,
valamint Bukovinszki Gergő, Gál László, és Horváth
Csaba. A Tánczos Réka Rafaella, Vajda Noémi és Vers
Lili trió hiába nyújtott 94%os teljesítményt, az iskola
csak két csapatot küldhetett
tovább. Őket Riba Erzsébet
készítette fel. A napokban
derült ki, hogy a SZAKE
által szervezett Lengyelország-országismereti komplex vetélkedőn az iskola csapata országos második helyezést ért el gimnáziumi kategóriában. A szép eredményt a 10.A osztályos Varga Sára, Kovács Benedek és
Páhi Barnabás érték el, erről
felkészítő tanáruk, Tarnóczai Géza számolt be. A
megmérettetés középpontjában Lengyelország történelA Lengyelország-országismereti komplex vetélkedő
me, földrajza, tudományos
eredményhirdetésén a 2. helyezést elért csapat felkészítő tanárával, Tarnóczai Gézával
Fotó: Archív és kulturális élete állt. A dön-

még nem tudni. A feladatsorokon végigpillantva látható, nem volt egyszerű dolga a versenyzőknek, valamint idén komoly újításokat
vezettek be, hiszen a tantárgyi tudás mellett, többszörösen összetett, kompetencia-alapú, komoly logikai
képességeket is mértek. Riba Erzsébet hozzátette, az
egyéni megmérettetést az
OKTV-előszobájának tekintik. A Szakmai Középiskolá-

sokért Közhasznú Kulturális
Egyesület által szervezett
Örökségünk ’48 verseny
döntőjébe is jutottak tapolcai gimnazisták, Páhi Barnabás, Fedő Róbert Milán és
Sipos Ákos részvételével,
őket Tarnóczai Géza készítette fel. Az imént említett
egyesület egy másik versenyt is hirdetett, Magyarok
Európában címszóval, döntőjébe, amely március 9-én
lesz a fővárosban, két csapat

tőt több internetes forduló
előzte meg, amelyek közt
olyan kreativitást igénylő
feladatok is szerepeltek,
mint egy önálló weboldal
létrehozása, amely Lengyelország múltját és jelenét mutatja be, illetve egy videó riport készítése. Az ünnepélyes eredményhirdetésen,
február 15-én, Budapesten a
tanulók munkáját, szorgalmát és kitartást igénylő felkészülését okosórával és
könyvvel díjazták. A versenyek ezzel nem zárultak le,
ugyanis február 19-én,
Győrben írta a Kosáry-verseny regionális fordulójának
központi feladatsorát Borsos
Barbara, Horváth Csaba és
Szigeti Réka. A verseny újdonsága, hogy egyidejűleg
méri a szövegértést és az új
történelmi atlaszban való tájékozódási képességet - tudtuk meg a tanárnőtől.
(sr)
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DIGITALIZÁLÁS!
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!)

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények,
konferenciák programjának rögzítése, (több kamerával is)

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

06/87/412-289

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

2019. MÁRCIUS 8.
Hirdetés
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Havasiék már elindultak az olimpiára
A tapolcai Havasi Gábor, az
MSOSZ Bocsa szakágvezetőjének irányításával Szöllősi
Gyöngyi és Rácz József képviseli hazánkat Abu Dhabiban, a
XV. Speciális Olimpia Nyári
Világjátékokon.
Az ünnepélyes eskütételt követően, tegnap indultak el a megmérettetésre. Február végén a
budapesti Sándor-palotában letette esküjét a világjátékokra
utazó delegáció. Az ünnepségen Áder János köztársasági elnök is köszöntötte az Egyesült
Arab Emírségekbe, Abu-Dhabiba és Dubajba készülő küldöttséget, köztük a tapolcai Havasi Gábort, a Magyar Speciális
Olimpia Szövetség Bocsa szakágvezetőjét, vezetőedzőt és
szövetségi kapitányt, valamint
a két bocsás sportolót, Szöllősi
Gyöngyit és Rácz Józsefet is.
Gáboron kívül a sportolónő is
környékbeli kötődésű, hiszen a
Hirdetés
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SZOLGÁLTATÁS

GRAFOLÓGUS

Tapolca Városi Mozi

Rácz József (balról), Szöllősi Gyöngyi és a
tapolcai
Havasi
Gábor
Fotó:
MSOSZ

Darvastói Szabadidő és Sportegyesület aktív tagja.
86 fős delegáció, köztük 62 fős
sportolói csapat vesz részt
Magyarország színeiben a speciális olimpián. A magyar csapat közel 190 ország 7500
sportolójával együtt szerepel a
megmérettetésen. Abu Dhabiban az asztalitenisz, a bocsa, a
bowling, az erőemelés, a judo,
a görkorcsolya, a kerékpár, a
kosárlabda, a labdarúgás, a tenisz, a tollaslabda, illetve a tor-

na, míg Dubajban az atlétika és
az úszás versenyeit rendezik
meg. A tizenötödik speciális
világjátékok március 14. és 21.
között zajlik. Előtte héten lehetőség nyílik megismerkedni a
házigazdák kultúrájával, vendégszeretetével, szokásaival és
hagyományaival. Emellett a
szervezők az értelmi fogyatékossággal élő és tanulásban
akadályozott sportolókat, valamint a különleges játékok eszmeiségét is népszerűsítik. (me)

Moziműsor

Gosztola
Brigitta

A kamaszkorba lépett gyerekek írását más szempontok szerint közelítem meg,
mint az érett felnőttét. Ők
szinte napról napra változnak, az őket ért hatásokra
is érzékenyebben reagálnak, mint mi felnőttek. Ez
éppúgy meglátszik az írásukon, mint viselkedésükön. A testi, hormonális és
lelki változások hangulatingadozást, feszültséget
válthatnak
ki
belőlük. Nem elég ezek elviselése, még ott van az iskola,
a szülők, akik mind akarnak valamit. De, hogy is
tudnának mindennek és
mindenkinek megfelelni,
mikor magukkal sincsenek
tisztában. Ki vagyok? Hová tartozom? Szeretnének
egy közösség tagjává válni, mindemellett különbözni is akarnak egymástól. Önmagukat keresgélve hol egyik, hol másik
útra lépegetnek, mire megtalálják helyüket a világban, miközben az is fontos
kérdés, hogy az iskola
mennyire akarja meglátni
a tanuló mögött a kamasz
lelket? A szülő mennyi
időt, figyelmet szentel a
harcaival küzdő gyermeknek? Az útkeresést kézírásuk is tükrözni fogja, legtöbben a tanult sablonokat
egyedi írásjegyekre cserélik.

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Március 7 - 13.
csütörtök – szerda
7 - 13. csütörtök – szerda
15:30 2D 1200,-Ft
Így neveld a sárkányodat 3
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 104 perc
...

7 - 13. csütörtök – szerda
17:30 200,-Ft
Alelnök
Színes, szinkronizált
amerikai vígjáték
Hossz: 132 perc
...

7 - 13. csütörtök – szerda
20:00 3D 1400,-Ft
Marvel kapitány
Színes, szinkronizált
amerikai akció/kaland/sci-fi
Hossz: 128 perc

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Tapolca
Nonprofit Kft. a háztartási hulladék begyűjtési rendjét, lakossági
és közületi ügyfeleknél egyaránt az alábbiak szerint módosítja:
Tapolcán, 2019. március 15-e, péntek helyett március 14-én,
csütörtökön történik a hulladékszállítás!
Tapolca Város Önkormányzata

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289

Hirdetés

Már kapható!
Szijártó János újságíró
AZ ÉN KIS NAPLÓM
(25 év a sajtóban)
című könyve
a Tapolcai Újság
szerkesztőségében (8300
Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289)
megvásárolható.
Igény esetén dedikálva!
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Érem a diákolimpiáról

Helyezések
a fővárosi
Az eddigi legszebb eredményt érték el tapolcai színekben versenyről
KOSÁRLABDA - Nem
sokon múlt, hogy a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola kosárlabda
csapata a megyei győzelem után, a B33 Diákolimpia régiós fordulójáról
továbbjusson az országosra. A dobogó harmadik
fokán zártak végül.

PÁRBAJTŐR - A hetedik
alkalommal megrendezett Budapest és Környéke Párbajtőr Diákbajnokságra a Tapolca Vívóklub
ismét meghívást kapott
múlt hónapban.

A tavaly decemberi, ajkai
megyei fordulót hatalmas
sikerrel, első helyen zárták a
Tapolca Városi Sportegyesületnél kosárlabdázó tanulók.

A régióban is
bizonyítottak
a tapolcai fiúk
Hasonló nagy lendülettel
indultak neki február elején
a szombathelyi B33 Diákolimpia Régiós Döntőjének.
- A B33 a kosárlabda új, nagyon dinamikusan fejlődő
szakága, a 3:3 elleni játékról
szól egy palánkra. Egy mérkőzés tíz percig tart, vagy
amíg az egyik fél el nem éri a

A B33 Diákolimpia régiós döntőjének bronzérmes tapolcai csapata: Szita Márton
(balról), Kulcsár Márton, Bajner Benedek és Fáncsi Dorián Fotó: Helyszíni felvétel
21 pontot. A csapatoknak
egy-egy támadás során öszszesen tizenkét másodperc
áll a rendelkezésükre pontot
szerezni. A mezőnykosár és
büntető 1, a hárompontos
pedig 2 pontot ér - osztotta
meg velünk Molnár Lajos, a
kosárlabda szakosztály vezetője, edzője.
A Bajner Benedek, Fáncsi

Dobogón a tollasozó gyerekek
Szántó
Bálint a
III. korcsoportos fiúk
között
bronzérmet
szerzett

Fotó:
Helyszíni
felvétel

A Tapolcai Tollaslabda és
Fallabda SE színeiben
nyolc gyermek lépett pályára február elején a Pápa Kupa Tollaslabda versenyen. Hárman éremmel
tértek haza.

A nem igazolt utánpótlás
korosztály részére szervezett megmérettetésen a korcsoportok a Diákolimpia kiírása szerint alakultak. A tapolcai gyerekek közül sokan
egyel nagyobb korcsoport-

ban is indultak. Mivel saját
korosztályában nem volt
verseny, így Horváth Bence
az egyel idősebb, II. korcsoportban versenyzett, ahol
ezüstérmet szerzett. Életkor
szerinti saját, azaz a III. korcsoportban a lányok között
Bakler Zita ezüst-, míg a fiúk között Szántó Bálint megosztott bronzérmet szerzett.
A többi tapolcai is jól szerepelt. Felkészítőik Gombkötő Richárd, Gyarmati Zoltánné, Kassai Balázs. (me)

Minden évben a Diadal Úti
Általános Iskola ad otthont a
diák vívó versenynek. Idén
is képviseltette magát Tapolca, a már országos szintűvé
fejlődött sporteseményen.
Az I-II. korcsoportos fiúk 47
fős mezőnyében 27. Szabó
Bende, 31. Szabó Zoltán, 45.
Molnár Benjámin. A 23 II.
korcsoportos leány között
Konczek Lina Melodi a 4.
Bolla Sára a 19. míg Hegyi
Dorka a 21. helyen zárt. A
III. korcsoportos leányok 43
fős mezőnyében bronzérmes Konkoly Evelin, 5. Tarsoly Borbála, 6. Cséri Sára,
9. Cserép Dorina. A 67 fiú
közt 9. Bicsérdi Csongor,
29. Süketes Miklós. A 43 IV.
korcsoportos leány közt
ezüstérmes Sulyok Melani,
5. Kovács Bianka, 36. Kovács Fanni. Edzőjük Gauland Zsófia.
(me)

Dorián, Kulcsár Márton és
Szita Márton alkotta tapolcai együttes a tizenhat csapatos régiós döntőben végül
a harmadik helyen zárt.
- A csoportmérkőzések megnyerését követően a keresztbe játszás során az oroszlányi csapat magasságbeli
fölényét sajnos nem sikerült
a távoli dobásokkal legyőz-

ni, így csapatunk csak a IIIIV. helyért játszhatott. A
bronzmérkőzés megnyerésével a Bárdos fiú csapata
még így is az eddigi legszebb eredményt hozta el tapolcai színekben, kosárlabda sportágban a Diákolimpiáról - nyilatkozta lapunknak az edző a megmérettetést követően.
(me)

Teremfoci

Jól szerepeltek

Idén februárban is megrendezte a Szász Márton Általános Iskola hagyományos
Csobánc
teremlabdarúgó
tornáját a megyében fogyatékkal élő diákok számára a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.
Az eseményre 5 városból érkeztek a csapatok (Pápa, Ajka, Veszprém, Várpalota,
Tapolca). Az első helyet végül Várpalota csapata nyerte
ismét és vihette haza a vándorserleget. Eredmények:
1. Várpalota Bartos Sándor
Általános Iskola és EGYMI
(12 pont)
2. Pápa Vajda Márta Általános Iskola és EGYMI
(9 pont)
3. Veszprém Bárczi Gusztáv Általános Iskola és
EGYMI (4 pont)
4. Szász Márton Általános
Iskola (4 pont)
5. Ajka Molnár Gábor Általános Iskola és EGYMI
(0 pont)
A torna gólkirálya Rupa
Dominik lett Várpalotáról.

Karcagon rendezték meg
a 2018/2019-es tanév
Asztalitenisz Diákolimpia
Országos Döntőjét, ahol a
Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola fiú csapata is szépen szerepelt.

Az Asztalitenisz Diákolimpia bajnokságba országosan,
egyéni versenyben 3136 tanuló, míg csapatversenyben
263 csapat nevezett. Az országos döntőn, a csapatversenyben a megyei, illetve a
budapesti verseny győztes
együttesei vehettek részt.
Február második hetének

végén, a négynapos országos versenyen az I-VI. korcsoportos tanulók egyéniben
és csapatban mérték össze
tudásukat. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola,
Horváth János, Kolompár
Balázs, illetve Kovács Martin alkotta III-IV. korcsoportos fiú együttese, tizennyolc
csapatból a hetedik helyet
szerezte meg. Martin a megyei döntő győztes csapatának tagját, Füleki Tamást
helyettesítette, sérülés miatt.
Felkészítőjük Gyarmati Zoltánné, munkáját Szollár
Csaba segítette.
(me)

A tapolcai csapat: (balról) Kolompár Balázs, Horváth
János és Kovács Martin
Fotó: Helyszíni felvétel
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Elégették a rosszat
Idén óvodásokat is meghívtak a Bárdos iskola programjára

Hoffmann Ágnes
Naplemente a Kossuth utcából
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.

Heti SÜTI
Rizsfelfújt

Hozzávalók: 24 dkg rizs, ½ liter
tej, 2 dl víz, 4 tojás, 15 dkg cukor, 1
vaníliás cukor, 1 kávéskanál
rizsliszt, 4 dkg vaj vagy margarin,
(mazsola), citromhéj
Elkészítés: A rizst a vízzel elkevert
tejben a cukor felével, a citrom
héjával felforraljuk, majd kis
lángon forraljuk, míg a szemek
egészen megduzzadnak, s a tejet
magukba szívják. A vajat a cukorral, a 4 tojás sárgájával jól elkeverjük, hozzáadjuk a kihűlt rizshez, közékeverünk egy kávéskanál
rizslisztet, (mazsolát), és a tojások
felvert habját. Zsírral kikent és
rizsliszttel vagy gluténmentes
morzsával meghintett formába
öntjük, és forró sütőben, 180 fokon
kb. 40 percig sütjük. Porcukorral
meghintve, málnaszörppel vagy
vanília mártással meglocsolva
kínáljuk.
Vaníliasodó: 5 dl tej, 2 tojás
sárgája, 5dkg cukor, 1 kávéskanál
liszt, 1 cs. vaníliáscukor, 1 dkg vaj;
+ a 2 tojás fehérje, 1 evőkanál
cukor. A 2 tojás sárgáját a cukorral
és 1 kávéskanál liszttel, és kb. 1 dl
tejjel elkeverjük. A többi tejet a
vaníliás cukorral felforraljuk, és
folytonos keverés közben hozzáadjuk a kikevert tojás sárgáját,
majd belekeverjük a vajat. Levesszük a tűzről, és lazán belekeverjük a cukorral keményre felvert tojáshabot.
Lisztérzékenyek is fogyaszthatják!
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Sárgarépa: 200-360 Ft/kg
Zeller: 490 Ft/kg
Vöröshagyma: 300 Ft/kg
Paprika: 1100-1560 Ft/kg
Paradicsom: 795 Ft/kg
Alma: 259-290 Ft/kg

TAVASZVÁRÁS - Jöjjön a
tavasz, vesszen a tél! skandálták a gyerekek a
Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Székhelyintézményének udvarán kedden.

A hagyományos program
ezúttal táncházzal is kiegészült, illetve az alsós tanulókon kívül óvodásokat is hívtak erre az alkalomra.
Az iskolában többéves
múltja van már a tavaszváró,
télűző népszokások felelevenítésének, így az alsósok,
az ovis vendégekkel, szülőkkel és pedagógusokkal
együtt most is körbejárták az
iskola udvarán felállított,
felöltöztetett szalmabábut,
amit közben meggyújtott
Karcsi bácsi, a gondnok.
Elégettek minden rosszat,
betegséget, sőt, még a gyerekek által papírlapokra írt
egyéni problémákat, gondokat is a kiszebábbal együtt. A
régi hagyomány felélesztése, természetesen hatalmas élmény volt a gyerekek-

Nagy élmény volt a gyerekeknek a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének udvarán tartott télűző rendezvény
Fotó: szj.
nek. „Haj ki kisze haj! Gyűjj
be sódar, gömböce! Kiviszszük a betegséget, behozzuk
az egészséget! - hangzott az
udvaron, majd a „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” - szólalt
meg többször a gyerekek
szájából a tavaszváró, télűző
népszokás felelevenítése so-

rán. A kiszebábot Varjas
Gabriella és Muzsi-Stark Irma tanítónők készítették, a
táncházat Szijártóné Lovász
Gabriella vezette le.
A tavaszvárás, a téltemetés
gyökerei egészen az ókori
rómaiakig nyúlnak vissza.
Akkoriban
mulatozással

próbálták elűzni a telet, de
számos más régi népszokás
is kapcsolódik ehhez az időszakhoz. A legnépszerűbb,
legismertebb a kiszézés és
bábégetés, de a bolondos felvonulás, vagy éppen a tüzes
kerék gurítása is ebbe a körbe sorolható.
(szj)

SZEM - PONT

FILMAJÁNLÓ

Illegális szemétlerakó helyekben nincs hiány környékünkön, pedig mindennemű szemét szabályszerű elhelyezése gyakorlatilag államilag megoldott, ugyanakkor
teljesen jogosan, pénzébe kerül a kibocsátónak. Illetve
gyakran sajnálatos módon annak az önkormányzatnak,
cégnek, vagy magánszemélynek is, akinek a földjére, telkére rakják ismeretlen elkövetők a hulladékukat. Ez
utóbbi esetben az illetékes önkormányzat felszólítja a terület gazdáját, hogy gondoskodjon a veszélyes hulladék
összegyűjtéséről, elszállításról és szabályszerű elhelyezésről, amit érthető módon igazságtalanságként él meg
a vétlen állampolgár. Örömmel olvashattuk a hazai sajtóban nemrégiben felröppent hírt, hogy a szemetelés
bűncselekménnyé nyilvánítását állami szinten is fontolóra veszik a jogalakotók. Valami elkezdődni látszik végre
a sokakat irritáló illegális szemetelés ügyében? Talán
igen, de a csodára még egész biztosan várni kell. Az
igénytelenség és a másoknak ártó ostobaság ellen a rendőrség éppen olyan tehetetlen lesz mint eddig, hiszen bizonyító erőt a szemetelés esetében továbbra is a meglehetősen ritka tettenérés jelent majd. Szomorú látvány
a hajdani laktanyák egyes
részeinek szemétteleppé
válása is. A falak mögött
lassan, de biztosan dolgozik az enyészet. A szaporodó hulladékért, építési
törmelékért vajon ki felel
majd, kit terhel a jövőben a
ma szemetelőinek károko- Egy kis „ízelítő” a mai
Fotó: tl.
zása?
(tl) laktanyából

Marvel kapitány - A Marvel Univerzum eddig egy
teljesen ismeretlen korszakából érkezik a legújabb
szuperhősfilm: a Marvel
kapitány. Ez a film nem a
Bosszúállók: Végtelen háború után játszódik, hanem
jóval előtte, még az 1990es években. Ekkor még
Nick Fury irodai dolgozó
volt a S.H.I.E.L.D-nél,
azonban fenekestől felfordul az ő élete is, amikor egy
földönkívüli berobban a
Földre. A moziba érkező
szuperhős nem kevesebb,
mint az egész univerzum
legerősebb
karaktere,
amelynek az eredettörténetét nézhetjük meg. Marvel rajongók, vajon Marvel
Kapitány lesz a kulcs Thanos legyőzéséhez? Mindenre fény derülhet a tapolcai moziban március
27-éig!
(szv)
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