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Harminchat új lakás
Május 1. utca - Korszerű technológia, esztétikus megjelenés
Nyílt napra várják az érdeklődőket szombaton 9
és 12 óra között a Május
1. utca 4. szám alatti építkezés helyszínén. A munkálatok jól haladnak, s ezt
most bárki megtekintheti.

Kedden Dobó Zoltán is járt a
harminchat lakással tervezett ingatlannál, őt a beruházó cég egyik tulajdonosa,
Soós Attila kísérte körbe. A
polgármester úgy fogalmazott, hogy több szempontól
is örömteli ez a fejlesztés.
Egyrészt eltűnik végre egy
csúnya tájseb, másrészt itt
sok család találhat majd otthonra. - Nem beszélve arról,
hogy szép, esztétikus kivitelezést láthatunk, a lakások
pedig napjaink minden elvárásának megfelelnek. Az
európai színvonalú látványhoz természetesen korszerű,
energiahatékony technológia párosul, ráadásul a városban mutatkozó lakáshiány tekintetében is előre léphetünk - tette hozzá.
Az előzményekről jó tudni,
hogy a Május 1. utcában a

A napokban Dobó Zoltán polgármester (jobbra) is járt a harminchat lakással tervezett ingatlannál, őt a beruházó cég egyik tulajdonosa, Soós Attila kísérte körbe.
Szombaton 9 órától várják az érdeklődőket a helyszínen
Fotó: szj.
2005-ös alapkő-letételnél tudta teljesíteni terveit, csak hetőséget láttak a projekt újbemutatott, három egymás- a „C” épületet adták át, a „B” ragondolásában. Ezért alaba kapcsolt épületszárnyat épület félbemaradt, az „A”- kult meg a Csobáncház Kft.
és az általuk határolt két zárt nak neki sem álltak. Tizen- a Vektorbau Invest Kft. és a
udvart bemutató terv csak három évet kellett arra várni, Jánház Kft. együttműködérészben valósult meg. Az hogy megjelenjen a piacon sével, s jelen állás szerint
építkezés a lakáspiac kedve- két tőkeerős cég, amelynek nagy valószínűséggel nem
zőtlen alakulása miatt meg- vezetői a városban mutatko- csupán a “B”, hanem az “A”
(szj)
állt, az akkori beruházó nem zó lakáshiányra alapozva le- épületet is felépítik.

Elektromos,
benzines?
Elektromos, vagy benzines? Gyakran feltett
kérdés autóknál, ám
elérhetőségét tekintve, még inkább a robogók tekintetében.
Főleg az elektromos
kerékpárnak minősülő közlekedési eszközök piaca „kóstolgatja” a benzines járművekét, hiszen előbbinél nem kell bukósisakot használni, nincs
műszaki vizsgáztatás, nincs tankolás.
Az elektromos jármű
lelke az akkumulátor,
ami előre ki nem számítható ideig bírja a
gyűrődést. S ez mindjárt a serpenyő másik
oldalát terheli meg.
Ugyanis 2-5 évet saccolnak a gyártók, ám
a garancia csak félév.
Ebből sejthető, hogy
nagyjából meddig is
fog működni az aksi.
Több év tapasztalat
után úgy látom, mindegy melyiket választja
az ember. Mindkettő
viszi a pénzt.
Szijártó János

Önkéntesek a temetőben
lenc órakor a temető bejára- során. A megfelelő szerszátánál, vállalva, hogy együtt- mok, védőfelszerelések, a
működésben a város önkor- TeSzedd! feliratú hulladékmányzatával, hulladékmen- gyűjtő zsákok kiosztása
tesítik a helyszínt. A szük- után, az önkéntesek nekilátséges instrukciókkal Dobó tak a munkának, és néhány
Zoltán polgármester látta el óra alatt hulladékmentessé
a megjelenteket, de azt is varázsolták a város több
Szombaton féltucatnyi helyi kérte mindenkitől, hogy a hektáron elterülő temetőjét.
civil szervezet és sportszak- kegyeleti szempontokat ve- (Folytatás a 2. oldalon
osztály, továbbá önkor- gyék figyelembe a munka „TeSzedd!...” címmel) (tl)
mányzati képviselők, munkatársak dolgoztak közösen
környezetünk tisztaságáért.
Ezúttal a Városszépítő Egyesület és a Nőklub legaktívabb tagjai, a Tanúhegyek
Egyesülete, a térség nyugdíjasait tömörítő egyesület, a
Tapolcai Városi Sportegyesület Thai Box szakosztályának fiataljai és az Egységben
Tapolcáért Egyesület tagjai A TeSzedd! országos akcíó résztvevői néhány óra alatt
jelentek meg a szombat ki- megtisztították a város régi köztemetőjét Fotó: Helysz.f.
Mintegy félszáz önkéntes
gyűjtötte a hulladékot a
város régi köztemetőjében, önkormányzati szervezésben, az országos
TeSzedd! akcióhoz csatlakozva.

Vona Gábor, Vona-Szabó Krisztina és Rig Lajos a tapolcai könyvbemutatón
Fotó: tl.

Könyv a politikusfeleségtől
Vona-Szabó Kriszta, Idáig
jutottunk című könyvét mutatta be a Tamási Áron Művelődési Központ emeleti
előadótermében az elmúlt
hét pénteken. A közelmúltban megjelent kiadvány tapolcai bemutatójára Vona
Gábor, korábbi Jobbik pártelnök is elkísérte feleségét.

Egy kérdésre válaszolva úgy
fogalmazott, hogy a politika
most olyan, mint maga a társadalom, sem nem jobb, sem
nem rosszabb annál. A társadalomnak kell megváltoznia
a változások érdekében, és
én hiszek benne, hogy képes
rá, mondta. (Folyt. a 2. oldalon „Politika...” címmel) (tl)
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Politika,
család
(Folytatás az 1. oldalról)
A vendégeket Rig Lajos országgyűlési képviselő köszöntötte és kérdezte a
könyv kapcsán. A jelenlévők
betekintést kaphattak Vona
Gábor, Vona-Szabó Kriszta
közös életének elmúlt húsz
évébe, a politikai hadszíntér
és a magánélet korántsem áldásos találkozásába, felmerülő nagy dilemmáiba, természetesen a politikusfeleség szemszögéből. A közönség sok magánéleti információ mellett, azt is megtudhatta, hogy miként élte
meg a karaktergyilkosság,
lejáratás, megfigyelés eszköztárát is felvonultató hazai politikai harc éveit, a
Jobbikon belüli és kívüli
történéseket a Vona család.
A könyvbemutatón többen
Vona Gábor véleményére,
aktuális politikai állásfoglalására voltak kíváncsiak. A
jelenleg videoblogot működtető politikus válaszában a
mélyen megosztott magyar
politikai és társadalmi életet,
-ahogy fogalmazott- a törzsi gondolkodás megjelenését hozta fel alapvető problémaként, amely szerinte,
Orbán Viktor és Gyurcsány
Ferenc tevékenységéből,
szembenállásából fakad. (tl)

TeSzedd!
Tapolcán
(Folytatás az 1. oldalról)
A műanyag zsákok végül
papír, drót növényi maradványokkal, gazdátlan, elöregedett kegyeleti eszközökkel, törött mécsestartókkal ,
elszáradt csokrokkal, koszorúkkal,
gyertyamaradványokkal teltek meg, több
száz kilónyi hulladék gyűlt
össze aránylag rövid idő
alatt. A szemét elszállítását a
hétfői TeSzedd! regisztrációt követően, az NHSZ szakemberei végezték. Információink szerint, Tapolcán aznap a TeSzedd! országos akcióhoz csatlakozva, a város
kutyás sport szakosztálya is
aktivizálta magát. Ők a szabadidő centrumtól indulva, a
városi strand környékét és
utcáját, továbbá a Dobó lakótelep garázsok utáni területét szabadították meg a
hulladéktól.
(tl)
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A város születésnapján
AKTUÁLIS - Ismét eltelt
egy év, elérkezett a várossá nyilvánítás ünnepe, Tapolca immár ötvenhárom
esztendeje kapott újra városi rangot. Az évforduló
és az ilyenkor megrendezendő városnap kapcsán
Dobó Zoltán polgármesterrel beszélgettünk.

- Legalább ezeréves írott
emlékeink vannak a városról, illetve arról a sok nehéz
időszakról, amely akár a település pusztulását is okozhatta volna. Minden, a magyar nemzetet érintő tragédiából kijutott Tapolca lakosságának is, ám mégis az
élni akarás volt az erősebb.
Épült egy szép belváros a kiegyezés után, ami polgári
arculatot adott, aztán később
egy másik politikai berendezkedés is lenyomatot hagyott itt. Sok hőst adtunk a
nemzetnek, a háborúk pokla
sem kímélte elődeinkethangsúlyozta a polgármester.
Tapolca 1966. március 31én lett ismét város, és járási
székhely státuszt is kapott,

Az elmúlt években több belvárosi épület homlokzata
is megújult Tapolcán
Fotó: szj.
majd az önkormányzat lést segítve megújítottuk az
1990. évi létrejöttével to- összes tornatermet, ennek
vábbi lendületet vett a tele- következtében megkétszepülés fejlődése, mely révén reződött a sportoló diákok
a térség meghatározó váro- száma. Tájsebek szűntek
meg Tapolcán, a laktanyai
sává vált.
Dobó Zoltán hozzátette, a területen lakópark épül, a
mostani önkormányzat, il- Május 1. utcában félbehaletve képviselő-testület is gyott építkezés újra beinkivette részét a városiasság dult, megújul a Batsányi
gimnázium, a Szász Márton
megőrzéséből.
- A mostani választási cik- iskola és a városi sporttelusban többek között megé- lep. A déli városrészben lévő
pült, megnyitott a strand, sa- Keszler-ház magántulajdonját kézbe vettük a helyi autó- ba került, reményeim szerint
busz közlekedést, a városü- megmenthető lesz ez a szép,
zemeltetést, rendbe tettük a patinás, polgári ház. Új elem
belvárosi épülethomlokza- az önkéntes munka beindítátokat, közel félmilliárd fo- sa, amely a város több pontrint TAO- és sporttámoga- ján hozott pozitív változást
tást hoztunk ide, a testneve- az elmúlt időszakban. (szj)

Járda készült társadalmi munkában
dálymentesítjük és nem csak
a mindennapi közlekedésre
tesszük alkalmassá, hanem
látványában is előnyére változtatjuk ezt a részt. A tavasszal természetesen lesz
még számos hasonló önkéntes munka a város rendbetétele okán, így a mostani projekt befejezése után a következő napon a temetőben
folytatjuk. Egy tavaszi
nagytakarítás
keretében,
azon túl, hogy tisztelgünk az
ősök előtt, egy más külső
megjelenést szeretnénk adni
a temetőnek. Ezzel egyben
csatlakozunk az országos
TeSzedd! akcióhoz is! Megjegyzem, lesz idén aszfaltozás is több utcában, persze
az már nem önkéntes munka
Járdát építettek társadalmi munkában az önkéntesek formájában, hiszen ez szaka városüzemeltetési munkacsoport segítségével, pénte- munka, speciális eszközken délelőtt az Ady utca, Régi postaudvarhoz vezető
igénnyel - hangsúlyozta Doszakaszán
Fotó: szj. bó Zoltán.
(szj)
Járdát épített társadalmi
munkában a képviselő-testület több tagja, néhány önkéntessel és a városüzemeltetési munkacsoport segítségével, pénteken délelőtt az
Ady utca, Régi postaudvarhoz vezető szakaszán.

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.)

Dobó Zoltán polgármester a
helyszínen elmondta, hogy
nagyon rossz állapotban volt
már az épület melletti lejáró,
amelyen sem babakocsival,
sem kerekes székkel nem lehetett közlekedni. - Ezért
gondoltuk úgy, hogy aka-

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.

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Április 1. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Április 8. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Április 15. 14.00-16.00

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

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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Országos negyedik hely
Országos negyedik helyezést ért el Tóth Márk, a
Széchenyi István Baptista
Középiskola 3/11. B osztályos tanulója, a központi
fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakmában,
Az internet veszélyeiről
hallhattak a diákok Fotó:tl. a Szakma Sztár versenyen.

Az internet
veszélyeiről

Az internet biztonságos
használatáról és a veszélyek elkerülésének technikáiról tartott játékos, interaktív előadást Preszl Éva
pszichopedagógus, a
„Lájkvadász” társasjáték
megalkotója, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat magyar egyesületének oktatója, a Wass Albert könyvtárban a minap.

Hosszú Mária, a városi
könyvtár munkatársa immár
második alkalommal szervez az intézmény falain belül iskolásoknak szóló előadást a témában, ezúttal is
nagy érdeklődés övezte a
programot. Az egyenként 45
perces interaktív foglalkozásokon minden tapolcai
tagintézmény egy-egy felsős osztállyal jelent meg.
Amint azt Preszl Évától
megtudtuk, a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat
kilenc éve járja az országot,
hogy felnőtteknek, segítő
szakmák képviselőinek és
különböző korosztályhoz
tartozó gyerekeknek tartsanak előadásokat Budapesten
és vidéken egyaránt. - Célunk a tudatosítás, hogy az
érintettek miként ismerjék
fel, és előzzék meg azokat a
veszélyeket, amelyeket az
internet és a közösségi oldalak jelentenek, ezekhez gyakorlati tanácsokat is adunk.
Az általános iskolák felsősei
már gyakorlott internet fogyasztók, nagyon jól alkalmazzák annak technikai részét, már felismerték, hogy
adataikat jól kell levédeniük, ám abban kevésbé tudatosak, hogy mit kommunikálhatnak a világhálón. Ők
még szinte mindent megosztanak magukról. Szerencsére ebben már látható némi pozitív irányú változás,
egyre inkább jellemző, hogy
a zárt csoportokat részesítik
előnybe kommunikációjuk
során - mondta el lapunknak
az előadó.
(tl)

Szollár Gyula, az iskola
igazgatója örömét fejezte ki,
amiért ismét sikerült szép
eredményt elérni a megmérettetésen, ugyanis immár
elmondható: hagyományosan jól szerepelnek a diákjaik, ezért az intézmény oktatói tudatosan készítik fel
növendékeiket az összetett,
komplex feladatokat tartalmazó próbatételre, ezért köszönetet is mondott kollégáinak. Az igazgató úgy véli, akik a Szakma sztár
döntőjébe bekerültek, már
valódi
szakembereknek
mondhatók. Tóth Márk a sikeréhez vezető útról számolt
be nekünk. A döntőt egy
középdöntő és egy válogató
előzte meg, ahol először
írásbeli, majd gyakorlati feladatok és szóbeli kérdések
vártak a versenyezőkre. A
végső megmérettetés március 12-14. között zajlott a

Az elméletre Csizmadia László (jobbra), a gyakorlatra
Nagy László készítette fel Márkot Fotó: Szigetvári Réka
fővárosban, ahol egy hajszálnyival lemaradva a dobogóról, sikerült a negyedik
helyet megszerezni. Az elméleti részre Csizmadia
László, a gyakorlatira Nagy
László készítette fel Márkot.
A fiatal szakember kezdetben csalódottnak érezte magát, hiszen az első helyért
indult, de idővel ez enyhült,
és már annak örül, hogy ott
lehetett a legjobbak közt, illetve annak is, hogy így
mentesül több szakmai vizsgarész letétele alól. Úgy vé-

li, akik az első háromba bekerültek, több gyakorlattal,
tapasztalattal rendelkeztek,
mint ő, ez döntött végül is a
sorrenden. További terveiről
azt nyilatkozta, vagy egyetemen szeretne továbbtanulni,
vagy a szakmájában próbál
elhelyezkedni, és munkába
áll. A tanuló után a két felkészítő tanárt kérdeztük a
versenyről, tapasztalatokról.
Márk eredményéről és munkájáról az a véleményük, ha
kap még harminc percet,
megnyeri a versenyt.
(sr)

FILMAJÁNLÓ
Bazi nagy francia lagzik
2. – Ha még nem láttad az
első részét ennek a filmnek, akkor mihamarabb
pótold, hiszen a Bazi nagy
francia lagzik film nem kevesebb, mint 2014 legsikeresebb francia vígjátéka!
Visszatér a mozivászonra a
Verneuil-család: a szülőpárosnak, Claude-nak és
Maria-nak megint szembe
kell nézniük némi problémával. 4 lányuk eddig sem
a szülői elvárásnak megfelelően cselekedett, de most
még kevésbé vették őket
számításba. Hogy mi okozza a bonyodalmat, és hogy
tudják megoldani a helyzetet a szülők, arra mind fény
derül a tapolcai moziban
április 3-áig!
(szv)

Rendezvények
· Tavaszköszöntő koncert a Tamási Áron Művelődési Központban. A Mendelssohn Kamarazenekar hangversenyére
2019. április 4-én 18 órai kezdettel kerül sor.
· A Tamási Áron Művelődési
Központ Amatőr Színjátszó
Klub bemutatja Szántó Péter A
csomagolt lány című komédiáját 2019. április 13-14-én a Tamási Áron Művelődési Központban. A nagy érdeklődésre
való tekintettel vasárnap ráadás napot tartanak.
· 2019. április 14-én rendezik
meg a II. Tapolcai Kutyás és
Családi Napot.

A legjobbak között SZEM - PONT
A fővárosban megrendezett
Szakma Sztár 2019 verseny
döntőjében a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulója, a Tapolcán élő Hoffmann Ágnes második helyezést ért el, lapunk a versenyről, a felkészülésről, és
további céljairól kérdezte a
fiatal kozmetikus jelöltet.
A Szakma Sztár Fesztivál
március 12-től 14-ig zajlott
Budapesten, azt megelőzően
a versenyzőknek több fordulón keresztül kellett rátermettségüket, elméleti tudásuk meglétét bizonyítani. Januárban volt az írásbeli forduló, ahonnan tizenkét embert válogattak be a szóbelire, és azt követően volt a fővárosban megrendezett döntő, ami már csak gyakorlati
feladatokat tartalmazott. Az
elmúlt időszakot Ágnes
minden mást háttérbe helyezve reggeltől estig tartó
intenzív tanulással, gyakorlással töltötte. A döntő fela-

Hoffmann Ágnes
datai közt szerepelt test-,
tisztító-, és ránckezelés, alkalmi-, és fantáziasmink elkészítése. Minden anyagot a
versenyzőknek kellett vinni,
és általuk jól ismert modelleken dolgozhattak. A kozmetikuslány gyakorlati helye Badacsonytomajon van,
ahol sikerült az alapokat elsajátítani, az iskolában célzottan a versenyre készítették fel, hiszen az intézmény
tanulóinak szinte minden
évben sikerül érmet elhozni
a megmérettetésről. A szép
eredmény
további
velejárója, hogy Ágnes mentesült a szakmai vizsga alól. A
közeljövőben
szeretne
alkalmazottként elhelyezkedni valahol, de nem tartja
kizártnak, hogy később saját
üzletet nyisson.
(sr)

Tisztelt Tapolca Újság!
Sajnos újból írnom kel önöknek, mivel Tapolca város
buszpályaudvara ami a Hősök tere 1. szám alatt található, már nem csak baleset veszélyes, hanem elhanyagolt
is. Nem tudom ki az illetékes személy akihez tudnék fordulni, ezért önökhöz fordulok. A buszállomás járdája és
úttest is teli van gödrökkel, felgyűrt résszel, amiben az
ember el is esik. Nem egy ember eset már el. Az utóbbi
időben meg már a szemét is ellepi az állomást. Egyedüli
jó dolog az egész állomáson a vagyonőr jelenléte, aki figyel a rendre és elrettenti a rossz embereket amikor ott
van. Sajnos hiába a segítőkész és barátságos Dávid nevű
vagyonőr, attól még mi utasok egy szeméttel és akadályokkal teli állomáson várakozunk. Remélem tudnak nekünk utasoknak segíteni ebben a problémában. Köszönöm a többi utastársam nevében is. Csatolmányban küldök pár képet, hogy önök is lássak, mi a helyzet az állomáson. Élőben jobban lehet látni a gödröket és a felgyűrt részeket. Illetve sok helyen a szegély hiányát vagy
eldőlését is. Az ott lévő szemét meg már hetek, hónapok
óta ott van. Sajnos semmi változás nincs. Hiába szólunk.
Már önök is többször közöltek cikket, ám azóta nem javult a helyzet, hanem rosszabbodott.
Tisztelettel: Nagy Teréz
A látvány
önmagáért beszél
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Bendegúz nyelvész verseny - szép tapolcai eredmények a megyében
Egy megyei első helyet,
és több szép helyezést
hoztak el a Bendegúz
nyelvész versenyről a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola alsós tanulói.

Pénteken rendezték meg a
Veszprémi Kossuth Lajos
Általános Iskolában a Bendegúz Gyermek - és Ifjúsági
Akadémia „nyelvÉSZ” versenyének megyei döntőjét.
Az iskolai fordulók után
Hirdetés

több tapolcai gyermek jutott
tovább. A megmérettésen az
első nyolc helyezettet díjazzák. Az 1. osztályosok versenyét Szőcs Nóra Piroska
nyerte meg, míg Kiss Máté,
Korcz Roland a negyedik helyet szerezte meg. Felkészítőjük Szijártóné Lovász
Gabriella. A 3. évfolyamon
Szabó Anna Mária negyedik
lett, felkészítője Varjas Gabriella. A 4. évfolyamon Molnár Csaba harmadik helye- A megyei verseny tapolcai helyezettjei

zést ért el, felkészítője Mészáros Tiborné. Ők a Bárdos
Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye tanulói.
A Kazinczy Tagintézményből, Stiglicz Márton a 3. évfolyamos diákok versenyében a második helyet szerezte meg, felkészítője Hanczvikkelné Pete Anita.
Szőcs Nóra Piroska jó esélylyel részt vehet a májusban
rendezendő országos dönFotó: szj. tőn, Szegeden.
(szj)

2019. MÁRCIUS 29.
Hirdetés
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Nőnapot ünnepelt az egyesület

A

Tamási Áron Művelődési
Központban ünnepelte
meg a nemzetközi nőnapot a
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete a közelmúltban.
A térség nyugdíjasait tömörítő
szervezetnél sok éves hagyomány, hogy ünnepi beszédekkel, kulturális műsorokkal,
egy-egy csokor virággal felköszöntik a férfiak az egyesület
nőtagjait. Ezúttal Bertalan
Csaba szavalatát követően,
Dobó Zoltán polgármester
szólt az ünnepeltekhez. Higgyék el, életünk csak önökkel lehet teljes. A nemzetnek a
legfontosabb egysége a család,
a család egységét pedig a nők
teremtik meg. Az anyák, a
nagymamák
gondoskodása,
szeretete, tanácsai talán a legfontosabbak , odafigyelve rá,
általuk vagyunk képesek
előbbre jutni az életben fogalmazott a polgármester, aki
szerint meg kell köszönni a
nőknek azt a sok-sok jóságot,
amit adnak nekünk életünk folyamán. Nyakas László egyesületi elnök a tavasz első, de nagyon kedves ünnepének neHerczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku
Magas hegy ormán
szakadt zászlót tép a szél.
Megmérettetett.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Március 28. - Ápr. 3.
csütörtök – szerda
március. 28 – április 3.
csütörtök – szerda 14:30
1200,-Ft
A művészet templomai:
MONET és vízililiomai
Színes, feliratos olasz
ismeretterjsztő film
Hossz: 80 perc
...
március 28 – április 3.
csütörtök – szerda 16:00 2D
1200,-Ft
Dumbó
Színes, szinkronizált
amerikai családi kalandfilm
Hossz: 125 perc
...
március. 28 – április 3.
csütörtök – szerda 18:15
1200,-Ft
Bazi nagy francia lagzik 2
Színes, szinkronizált francia
vígjáték
Hossz: 97 perc
...
március. 28 – április 3.
csütörtök – szerda 20:00
1200,-Ft
Mi
Színes, szinkronizált
amerikai thriller
Hossz: 120 perc

A térség nyugdíjasait tömörítő szervezetnél hagyomány,
hogy felköszöntik a férfiak az egyesület nőtagjait
Fotó: tl.
vezte a nemzetközi nőnapot. - A
tavaszhoz hasonlóan a nők a
napsütést, a jókedvet, a kedvességet, a szerelmet hozzák el
életünkbe. Általuk, tőlük leszünk jobbak, ők adják az életet, ők vigyáznak ránk egész
életünkben - hangzott el sok
egyéb szép méltatás mellett az
elnök ünnepi köszöntőjében.
Rig Lajos országgyűlési képviselő is a hölgyeket, a női nemet
méltatta. - Minden sikeres férfi,
minden sikeres család mögött
egy nő áll. Önök azok, akik

minket apákat a világ legszebb
ajándékával, a gyermekkel
ajándékoznak meg. Gyermekeink szemében pedig megláthatjuk a boldogságot, amelyet akkor láthatunk leggyakrabban,
ha a kicsi az anyjára, vagy a
nagymamájára néz - fogalmazott Rig Lajos. A szónoklatokat követően egymást váltották a színpadon a fellépők, a
Batsányi Kórus, a Monostorapáti Vegyeskar, a Batsányi Táncegyüttes tagjai is szép műsorral
készültek az alkalomra.
(tl)

Dum spiro,
spero...

D

um spiro, spero; közismert fordításban: amíg
élek, remélek. Célszerű átíratomban: amíg élek, tanítok, tehát szolgálok.
Aki sokáig él, sokat megél,
megfigyel, másoktól tanul,
átél. Ezeket adjuk tovább:
Tartsd meg a rendet, s a rend
megőríz téged. - Szerencsés
vagy, ha minden holmidnak
van állandó, célszerű helye.
Amikor elfoglalod kis birodalmadat: kuckódat, szobádat,
tedd helyére, rakd rendbe holmidat. Ha kivetted és használtad, ugyanoda tedd vissza.
Hol az edzőcipőm?
Nem láttad a kulcsomat?
Nem találom az igazolványomat!
Jaj, hova tettem a kistáskát?
Nincs egy tiszta pólóm... elfelejtettem mosásba adni... elfelejtettem a verset megtanulni.
Reggel: jaj, elkések...nem találom a...
Mért nem néztél utána tegnap
este, de inkább még előbb,
hogy pótolhasd, megírhasd,
megvásárolhasd,
megtanulhasd... kapkodás nélkül, meggondoltan.
Tartsd meg a rendet és a sorrendet!
Dr.Takáts Gizella

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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További képzés kutyáknak
A közelmúltban véget ért a Tapolcai Kutyás Sport Szakosztály által szervezett, október
elején indított alapengedelmességi képzés, szocializációs tréning, a tavaszi szezonra azonban további foglalkozásokat indítottak, programokat szerveznek.
Szeptember végén hirdette meg
a szakosztály az alapengedelmességi képzését, amelyet 24
alkalmat követően vizsga zárt
le. A foglalkozások nagyrészt
hétvégente zajlottak. A „kezdők” február közepén tettek
vizsgát. A vizsga anyagát képezték, ezáltal pontozásra kerültek a következők: a kutya
„ül”, „fekszik”, „áll” vezényszavak elhangzása esetén tanúsított viselkedése, a pórázkezelés, a kutyavezető, valamint a
kutya viselkedése, illetve a
gazdi-kutya összhang. Bognár
Attila és Varga Nikolett, a szakosztály vezetője számos hasznos tanácsot adott a kutyatartást, nevelést illetően, a gazdik

bármilyen felmerülő kérdésére
válaszoltak. A Városi Sport és
Szabadidő Centrumban zajlott
foglalkozásokon a kutyák és
gazdik közt ismeretségek alakultak ki, barátságok szövődtek. Az oktató fontosnak vélte
kiemelni, hogy a tanfolyamok
indulásával párhuzamosan a
városban teret kaptak a hobbikutyások, és bebizonyosodott az is, hogy bármilyen fajtájú, jellegű, ivarú vagy ivartalan kutyával lehet dolgozni,
és meg lehet tanulni rengeteg
olyan dolgot, ami a hétköznapi
életben segít a kutyáknak abban, hogy jól szocializáltan
együtt éljenek más kutyákkal
és az emberekkel. A tanfolyam
lezárása után egy új indult kezdő iskolások számára, valamint
a régi kezdő csoportból többen
a haladó csoportban fejlesztik
tovább kutyusukat, és több
kutyás program is szervezés
alatt van. Azt is megtudtuk,
hogy április 14-én lesz a II. Tapolcai Családi Kutyás Nap. (sr)

A herendi Kratosz kutyaiskola tartott bemutatót

Fotó: sr.

Húshagyat Balatonedericsen
A farsangi szezon utolsó napján
összegyűltek a balatonedericsiek, hogy a böjti időszakot megelőzően még egy utolsót mulassanak a falu Tájházában.
A megjelenteket Töreky Lászlóné polgármester asszony üdvözölte, és köszönetet mondott

mindazoknak, akik azon dolgoztak, hogy a rendezvény
megvalósuljon: a NABE, a
nyugdíjas klub, a pedagógusok,
a konyha dolgozói, továbbá kiemelte még Töreky Éva művelődésszervező szerepét. A szót
Szijártó Ferencné, a tradíció
felelevenítője vette át, akitől a
húshagyókeddi hagyományokról hallhattak az érdeklődők. Ez
a nap az első böjti napot, hamvazószerdát előzi meg, régen
ekkor fogyasztottak utoljára
húst az emberek húsvét előtt. A
beszéd után a nyugdíjasok és a
lelkes falubeliek, majd a Pipitér
Gyermek Néptánccsoport műsora következett. A szervezők
A rendezvény zárásaként el- célja, a hagyományok ápolása,
égették a kiszebabát Fotó: sr. átadása megvalósult.
(sr)
Hirdetés

Megjelent!
Szijártó János újságíró
AZ ÉN KIS NAPLÓM
(25 év a sajtóban)
című könyve!
Kapható a Tapolcai Újság
szerkesztőségében (Tapolca, Deák
F. utca 21.), a Tourinform
Irodában (Fő tér 17.) és a Profi
Padló Lakberendezés Áruházban
(Tapolca, Halápi út 31.)
Igény esetén dedikálva!
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Érmeket szereztek az olimpián
A tapolcai Havasi Gábor, a
Magyar Speciális Olimpia
Szövetség Bocsa Szakágvezető, szövetségi kapitány és vezetőedző
iránymutatásával, a két
magyar sportoló, Szöllősi
Gyöngyi és Rácz József is
dobogóra állt Abu Dhabiban, a XV. Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon.

Az edző elárulta, József kemény küzdelemben, egy
rendkívül erős csoportban,
három győzelemmel és egy
döntetlennel
aranyérmet
szerzett. Gyöngyi a sportág
megszállottja, rengeteget
készült, minden szabadidejét a játéknak szentelte, de
most nem úgy alakultak az
eredmények, ahogyan szerették volna. A negyedik helyen zárt.
- Büszke vagyok rá, és tudom, hogy ez az állapot még
nagyobb erőt ad neki, hogy a
páros mérkőzéseken a maximumot hozza ki magából -

7

Hatan az
országos
döntőben
Pápán rendezték meg hónap elején a Tollaslabda
Diákolimpia „B” kategória
Nyugat – Magyarországi
Területi Döntőt. Hat tanuló
jutott tovább a váci, országos döntőbe.

Párosban ezüstérmet szereztek a magyar bocsások, a tapolcai Havasi Gábor (középen) felkészítésével
Fotó: Helyszíni felvétel
vallotta Gábor az egyéni vel ezelőtt kitűzött maga elé rakjuk emlékbe az élményt,
versenyt követően. Igaza is egy célt és mindent megtett amit kaptunk. Köszönjük a
lett, hiszen Gyöngyi és Jó- annak érdekében, hogy va- rengeteg biztató szót, szurzsef párosban a dobogó má- lóra váltsa azt. Sok lemon- kolást, elég erőt ad a követsodik fokára állhatott a dással, küzdelemmel és em- kező felkészülési ciklusban,
bert próbáló feladatokkal hogy négy év múlva, a kövilágversenyen.
- Egy hosszú út ért véget, járt, de megérte. Abu Dhabi vetkező olimpián újabb álmelynek végén büszkeség és és Dubaj kitárta karját és mokat váltsunk valóra – valelégedettség tölt el. Ez a két magához ölelte a speciális lotta Havasi Gábor a hely(me)
fantasztikus ember négy év- olimpikonokat, mi pedig el- színen.

Kétszer is dobogóra lépett
A tapolcai Szánti Imrét idén
már két nemzetközi versenyen szólították dobogóra.
Csehországban és Olaszországban is több érmet szerzett. Idén először a csehországi Hluk városában mérette meg magát, a XX. Golem's Hand 2019 versenyen.
Master + 90 kg kategóriában
bal kézzel aranyérmet, jobb
kézzel bronzérmet szerzett.
Egy hétre rá, március első

szombatján az olaszországi
Bresciaban, a Super Match
2019 világkupán szólították
kétszer dobogóra. Master +
90 kg kategóriában a jobb,
illetve a bal kezes küzdelemben is ezüstérmet szerzett. Már aktívan készül következő nagyobb versenyére, a májusi, görögországi
Európa - bajnokságra. Imre a
Dóró Team együttesét erősíti.
(me)

Thai bokszosok Eb-érmei

Pető
Mónika is
tovább
jutott

Másodikak a
TIAC-os fiúk

Meghívásos teremlabdarúgó tornán vett részt március második hétvégéjén
tamira március második hét- a TIAC VSE U10-es csavégéjén.
pata, ahonnan az ezüstA jászapáti versenyen szép érmet hozták haza.
eredményeket értek el a
sportolók kategóriáikban. Remekül szerepelt a Hetsey
Keszthelyi Gellért a dobogó Pál vezette tapolcai csapat
első, míg Gerics Dávid a vasárnap délután az U10-es
szervezett
második fokára állhatott. korosztálynak
Horváth Csaba a negyedik, tornán. Négy győzelmet
Albrecht Martin pedig az arattak a házigazdák, a Buötödik helyen zárt. Felké- dapesti Micro Club, Sümeg
szítőik Cseh Angéla és Si- és Várpalota csapatai felett,
mon Mihály.
(me) egyedül csak a bajnok Pápa
együttesével szemben maA verradtak alul. A tapolcai csapat
senyzők tagjai Bárány Ábel, Bogdán
és felIstván, Bogdán Simon, Giczi
készítő- Dominik, Lendvai Norbert,
ik, Cseh Németh Máté, Pödör ZsomAngéla bor, Takács Ákos, továbbá
és SiSipos Mátyás voltak. Utóbbi
mon
labdarúgót választották a torMihály na legjobb játékosának. (me)

Szép ju- jitsu eredmények
A Simon Judo Önvédelem
A tapolcaiak a budapesti versenyen, név szerint (balSzabadidő és Diáksport
ról) Tóth Zsombor, Nagy Ákos, Szegvári Tamás (edEgyesület versenyzői érző), Tóth Béla, Nagy Imre és Muzsi Dániel. Mind az öt
meket és szép helyezéseinduló érmet szerzett
Fotó: Helyszíni felvétel
ket hoztak haza a Jászapáti Sport Ju-Jitsu Rangsorversenyről.
A TVSE Thai box szak- ló kontinensviadal K1-es
osztály, azaz a Tapolcai versenykategóriájában. A A Magyar Sport Ju – Jitsu
Muay Thai GYM öt érmet felnőttek között Tóth Béla Szakszövetség szervezéséhozott haza két hete, a K1 Full Kontakt 94 kg + ben megvalósult megméretBudapesten megrende- súlycsoportban állhatott a tetésen a Simon judósok
zett X Fight Cod Combat dobogó második fokára. A négy versenyzője lépett taSport Hungary Európa- fiatalabb versenyzők K1
Light Kontakt kategóriában
bajnokságról.
indultak. Nagy Imre +71 kg,
Szegvári Tamás szakosz- Muzsi Dani -58 kg, Tóth
tályvezető és edző irányítá- Zsombor pedig -52 kg súlysával öt tapolcai „harcos” csoportban szerzett ezüstküzdött meg a fővárosban, érmet. Nagy Ákost, élete máaz International Combat Or- sodik versenyén, -52 kg kaganisation szervezésében, tegóriában a dobogó harmahét ország részvételével zaj- dik fokára szólították. (me)

A területi döntőben 1-4. helyen végzett tanulók képviselhetik iskoláikat hónap végén az országos döntőben.
Az I. korcsoportban Horváth Bence (Bárdos) játék
nélkül jutott tovább a végső
megmérettetésre. A II. korcsoportban Süle Gergely
(Bárdos) nyolcból a negyedik helyen zárt. A III. korcsoportos lányok közt Bakler Zita (Kazinczy) kilencből a második, míg Nagy Bianka (Batsányi) a harmadik
helyen végzett. A fiúk közt
kilencből a harmadik helyet
Szántó Bálint (Szigliget)
szerezte meg. Az V. korcsoportos lányok között a kilenc
indulóból Pető Mónika (Batsányi gimnázium) a dobogó
második fokára állhatott. (m)
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Tapolcai finomság
Szarka Zsófi gasztroblogger a városról nevezte el süteményét
GASZTRONÓMA - A Tapolca Expo egyik legérdekesebb eseménye Szarka
Zsófi nyilvános süteménykészítő show-ja volt.

Név: Nagy Ibolya
Tavaszi kép
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.
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

www.tapolcaiujsag.hu

A rendezvény színpadán zajló interaktív produkciót sokan kísérték figyelemmel,
akik végül meg is kóstolhatták Tapolca új helyi különlegességét, a “Tapolcám”
névre keresztelt édességet.
A közkedvelt gasztroblogger hölgy ezúttal is kizárólag
helyi alapanyagokból dolgozott, többek között csipkebogyó, mandula, ropogós
tészta összetevőkből alkotta
meg Pupos Lili segítségével
a krémes különlegességet. A
látványkonyhai munkálatok
nem foglalták le teljesen, hiszen a közönséggel és a
kézműves vásár több kiállítójával is beszélgetett alkotás közben. Amint azt lapunknak elmondta, a süti
rombusz formája a csónakot, a csónakázást idézi, rajta a krémből készült malomkerék és a Tapolcám fel-

Szarka Zsófi bemutatja a „Tapolcám” névre keresztelt édességet
Fotó: tl.
irat is a helyi kötődést tes- süti megjelenik majd a helyi mester is gratulált a helytesíti meg. - Tapolcától na- éttermekben, cukrászdák- színen, számára oklevelet
gyon sok kedvességet és fi- ban, de a helyi háztartások- adott át, megköszönte az új
gyelmet kaptam, amit mivel ban is, hiszen kezdők szá- gasztronómiai újítást, amint
mással is viszonozhattam mára sem nehéz az elké- fogalmazott, az „édesség
volna, mint gasztronómiá- szítése, ugyanakkor számos rólunk szól, ránk jellemző”,
val, egy étellel, amellyel a új lehetőséget, variációt is megérdemli azt, hogy Taváros
népszerűsítéséhez rejthet a cukrászok számára polca nevét viselje bárhol az
hozzájárulhatok.
Bízom - hangsúlyozta. Szarka Zsó- országban, akár határon túl
(tl)
benne, hogy a „Tapolcám” finak Dobó Zoltán polgár- is.

Hirdetés

Torta és muffin
Az idén is megrendezték a tavaly
már nagy sikerrel debütáló jótékonysági torta- és muffin fesztivált
Tapolcán.
A rendezvénynek a Széchenyi István Baptista Középiskola adott helyet, s itt tekinthették, illetve kóstolhatták meg az érdeklődők a
szebbnél szebb tortákat, muffinokat.

A különeges program egyben jótékony célt is szolgált, amelynek
eredményeként Rig Lajos országgyűlési képviselő a TVSE kézilabda szakosztállyal együtt adta át egy
rászoruló sümegi betegnek a
fesztiválon összegyűlt 100 ezer
forintnyi adományt.

Házasságkötés
2019.03.12.
Mészáros István
és Vastag Nóra
2019.03.16.
Kolompár Brigitta
és Szabó Károly

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Burgonya: 278-450 Ft/kg
Sárgarépa: 250-360 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 320 Ft/kg
Paprika: 1200-1498 Ft/kg
Paradicsom: 300-980 Ft/kg
Uborka: 699 Ft/kg
Alma: 259-290 Ft/kg
Körte: 598 Ft/kg
Eper: 1498 Ft/kg
Kivi: 120 Ft/db
Szőlő:1450 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 330 Ft/kg
Mandarin: 490 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 498 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Sav.káposzta: 480 Ft kg

