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Városnapi ünnepség

Visszatérő
kérdéskör

Ötvenhárom évvel ezelőtt kapta vissza városi rangját Tapolca

Időről időre előjön a
téma a vezetői engedély kapcsán. Az
alapkérdés, amely jó
sok vitát generál úton,
útfélen, na és a világháló közösségi oldalain, hogy legyen-e
valamilyen életkorhoz
kötve a jogsi. Természetesen a fiatalok jó
része azonnal rávágja, hogy igen, és még
meg is jelölnek egyegy kerek életkort,
mondjuk 65 és 75 között. Pedig a hivatalos
statisztikák szerint a
65 éves, vagy annál
idősebb járművezetők az átlagnál ritkábban okoznak személyi sérüléses közúti
balesetet, a sebesség
nem megfelelő alkalmazása
(abszolút,
vagy relatív gyorshajtás) miatt. Az úgynevezett diszkóbalesetek sem köthetők hozzájuk. Ami engem illet, az alapos orvosi
(alkalmassági) vizsgálat híve vagyok.

Tapolcát ötvenhárom évvel ezelőtt nyilvánították
ismét várossá. Ebből az
alkalomból az idén is megrendezték a hagyományos városnapi ünnepséget, ami alkalmat adott elismerések átadására is.

A résztvevőket Dobó Zoltán
polgármester köszöntötte
pénteken este a Tamási Áron
Művelődési Központban.
Beszédében a tapolcai érzésről, az összetartozásról, a helyi közösség összetartó erejéről beszélt. Szólt arról is,
hogy a város minden nehézség ellenére is talpon tudott
maradni, küzdelmes, ám
szép múltja van, és sokat
adott a nemzetnek, amire ma
minden itt élő büszke lehet.
Az ünnepségen hagyományosan városi kitüntetéseket
is átadtak. Az idén a Tapolca
Város Díszpolgára címet
prof. dr. Czibere Tibor, nyugalmazott gépészmérnök,
egyetemi tanár vehette át,
aki 1988-89-ben művelődési miniszter is volt. Tapolca
Városért kitüntetést kapott a
Tapolcai Plecotus Barlang-

A kitüntetettek és a polgármester együtt az ünnepség végén
Fotó: szj.
kutató Csoport, míg a Tapol- fejlesztésért kitüntetést Sán- (kürt), Ludmány János (zoncai Közművelődésért kitün- dor László IPA-tisztségvi- gora), Joó Zsombor (furutetést a Tapolcai Musical selő, a Tapolcai Közszolgá- lya), Müller Ilona (zongora),
Színpad, a Tapolcai Neve- latért kitüntetést Kovács Tí- Nesic Tamara (szaxofon),
lésügyért kitüntetést Haga mea anyakönyvvezető kap- Balikó Laura (hegedű), TaKálmán, zeneiskolai tanár ta. Az év tapolcai rendőre kácsné Németh Magdolna
(Járdányi), Csank Péterné Szoboszlainé dr. Szabó Szil- (zongora), Zavaczki Alíz (futanár (Batsányi Tagintéz- via lett, az év vállalkozása vola) és Őri Jenő (zongora).
mény) és Süléné Tóth Pi- címet Buzás Lajos kereske- A városnap Dobó Zoltán pohárköszöntőjével és állóforoska óvónő vehetette át. Az dő érdemelte ki.
idei ünnepségen a Tapolcai A rendezvény zenei részle- gadással fejeződött be, ahol
Egészségügyért és Szociális teiben közreműködtek a Jár- bemutatták Szarka Zsófi
Ellátásért elismerést dr. Gáll dányi Pál Zeneiskola tanárai gasztroblogger “Tapolcám”
András orvos, a Tapolcai és növendékei, a fellépés nevű, különleges desszertjét
(szj)
Városrendezésért és Város- sorrendjében Almási Ádám is.

Szijártó János

Flashmob az autizmussal élőkért
A Batsányi Táncegyüttes
tagjai a Fő téren perdültek
táncra, kicsit később a Tapolcai Kamarakórus énekesei a Deák utcai nagyposta épülete előtt fakadtak dalra. Mindkét flashmob az autistákra, az autizmus problémájára hívta
fel a figyelmet kedden késő délután, Tapolcán.

letben kezdték a táncot, először csak ketten, majd egyre
többen kapcsolódtak be. A
helyszínen több autista gyermeket lehetett látni szüleikkel. Hasonló meglepetést
keltett a Tapolcai Kamarakórus produkciója is. A város ismert együttese a Deák
utcai nagyposta lépcsőjénél
mutatta be repertoárját. A
mindenki számára ismerő-

sen csengő, örökzöld dalokból álló dalcsokrukat a város zaja mellett is jól lehett
hallani. Az április másodikai
két flashmob akció fiatal aktivistái közben kék röplapokat osztogattak, amelyen
„Az én világom-Tapolca, A
Tapolca és Környéki Autista
Gyermekekért Egyesület”
támogatására kérték az utca
emberét.
(tl)

Dr. Fábsits Imrénét a napokban köszöntötték Fotó: tl. Április 2. immár 11 éve világszerte az autizmus világnapja. Az ügy melletti kiál1929-ben született Batykon nökének üdvözlő oklevelét lás egyik szimbóluma a kék
és ez év március 20-án töl- és a vele járó állami és ön- szín, illetve a kék lufi, ametötte be kilencvenedik élet- kormányzati juttatásokat. A lyet sokan tartottak a kezükévét a tapolcai dr. Fábsits jó egészségi állapotnak ör- ben a tapolcai akció ideje
Imréné, született Kósa Kata- vendő ünnepeltet sokan is- alatt is, sokan közülük helylin. Gondozói felügyelete merik Tapolcán, hiszen évti- ben élő autista gyermekek és
mellett, Kati néninek Dobó zedekig orosz-technika sza- hozzátartozóik. A Batsányi
Zoltán polgármester és Pass kos tanárként járult hozzá a Táncegyüttes táncosai ezútSándor képviselő adta át helyi fiatalok oktatásához, tal a járókelők közül észre(tl) vétlenül kiválva, utcai vise- Flashmob: Batsányi Táncegyüttes a Fő téren
Magyarország miniszterel- neveléséhez.

Kilencvenedik születésnap

Fotó: tl.
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ELISMERTÉK
Tapolcán

Dr. Czibere Tibor
Tapolca Város Díszpolgára címet vehetett át
idén prof. dr. Czibere Tibor, nyugalmazott gépészmérnök, egyetemi
tanár. Czibere Tibor
1930. október 16-án született Tapolcán. Édesapja MÁV segédtiszt
volt, édesanyja háztartásbeli. Az elemi iskola
négy osztályát szülővárosában végezte, majd
1941-től a Keszthelyi
Premontrei Gimnáziumban folytatta tanulmányait, ahol 1949-ben
kitüntetéses érettségi bizonyítványt
szerzett.
Felsőfokú tanulmányait
a Miskolci Nehézipari
Műszaki
Egyetemen
kezdte meg a frissen alapított Gépészmérnöki
Kar egyik első gépészmérnök hallgatójaként.
Itt 1953-ban, kitüntetéses oklevéllel végzett.
1956-tól a Ganz-Mávag Mozdony- Vagonés Gépgyárban kutatómérnökként tevékenykedett.
Tudományos
eredményeit a külföldi
szakmai körök is elismerték, itthon 1962ben, 32 évesen kapott
Kossuth-díjat. Később
ismét a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen dolgozott, 1978tól rektorként. A magyar
felsőoktatásban kifejtett
tevékenysége elismeréseként 1985-től a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává
választották,1986-ban
megkapta a Magyar
Népköztársaság aranykoszorús Csillagrendjét. 1988-ban művelődési miniszterré választották, ám egy év múlva,
saját
elhatrozásából,
visszatért az egyetemre.
Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Április 8. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Április 15. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Április 29. 14.00-16.00
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Húsz éves a tapolcai
méhészek egyesülete
KÖZGYŰLÉS - Húsz éve,
1999-ben alakult meg
Pimper László méhész
vezetésével a Tapolca és
Környéke
Méhészek
Egyesülete. A szervezet
ünnepi, egyben tisztújító
közgyűlését a Tamási
Áron Művelődési Központban tartották a minap.

Tapolca és környéke méhészeit Pimper László elnök
köszöntötte, majd Dobó Zoltán polgármester méltatta a
szervezet tagjainak, tisztségviselőinek munkáját, a
méhészet gazdasági és ökológiai jelentőségét. Pimper
László leköszönő elnök a
vezetőségi beszámoló keretében összefoglalta az elmúlt húsz év történéseit, az
egyesületi munkát, a méhészet, a méhészkedés nehézségeit, örömeit jó és rossz
tapasztalatait az egyesület
megalakulástól a jelenig.
Mint az elnöki beszámolóból kiderült, amíg 1999-ben
húsz taggal és 245 méhcsaláddal működött az egyesület, mára félszáz tagsági
díjat fizető, szakképzett méhészt tart nyilván a helyi
szervezet, akik összességében 2525 méhcsaláddal gazdálkodnak a térségben. A
pénzügyi, illetve az ellenőrző bizottsági beszámolókat
követően, hivatalosan is lemondott az egyesület koráb-

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

Pimper László, a méhészeti egyesület leköszönő elnöke foglalta össze az elmúlt húsz év eredményeit és tapasztalatait
Fotó: tl.
bi vezetése és új tisztségviselőket választottak a tagok. A jelölőbizottság által a
tisztségekre kiválasztott méhészek mindegyikét nyílt
szavazással, egyhangúlag
támogatták a jelenlévők.
Eszerint az egyesület elnöki
tisztét, 2019-től a tapolcai
Bogdán Ferenc látja el, aki
Pimper László tanítványaként kezdte a szakmát, és
immár hat éve, 50 méhcsaláddal gazdálkodik. Gazdasági titkárnak Scher Pétert,
titkárnak Csom Gábort, az
ellenőrző bizottság tagjainak Kövessy Sándort, Gombos Erzsébetet és a korábban
is bizottsági tag Ágh Imrét
választotta meg az egyesület. Bogdán Ferenc elnök
megköszönte a bizalmat és
köszönetét fejezte ki a korábbi vezetőség, kiemelten a

korábbi elnök, Pimper
László irányába.
- Köszönöm az alapítóknak,
hogy rengeteg munkát beletéve, idáig eljuttatták az
egyesületet. Külön köszönet
illeti Pimper Lászlót, hiszen
ő hozta létre és vitte a hátán
húsz éven át egyesületünket,
amit nagyon köszönünk neki ezúton is. Az egyesület
célja továbbra is a mézfogyasztás népszerűsítése és a
szektornak biztosított támogatások elérése, megszerzése az országos egyesülettel
(OMME) együttműködésben. Szeretnénk elérni, hogy
minden tapolcai családnak
legyen egy helyi méhész ismerőse, partnere, akitől az
áruházi kínálat helyett, a jó
minőségű mézet megvásárolja - hangsúlyozta a frissen
megválasztott elnök.
(tl)

Sajtóközlemény: A tapolcai Batsányi János
Gimnázium épülete energiahatékony felújítása
A TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete
energiahatékony felújítása” című projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
A fejlesztés célja, hogy az energetikai fejlesztéssel, és felújítással, továbbá megújuló energiatermeléssel
az üzemeltetési költségek, és az épület energiaigénye csökkenjen úgy, hogy emellett jelentős károsanyag
kibocsátás megtakarítást eredményezzen.
A projekt során a Batsányi János Gimnázium (Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14., hrsz.:2031.) épületének
korszerűsítése valósul meg. Az ingatlan tulajdonosa Tapolca Város Önkormányzata. A felújítás során a
külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése, külső nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése,
napelemes rendszer telepítése kerül elvégzésre 2019. december 31-ig.
„A projektről bővebb információt a www.tapolca.hu oldalon olvashatnak.”
További információ kérhető: Tapolca Város Önkormányzata
Elérhetőség 87-511-150, e-mail: polghiv@tapolca.hu

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

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.

Online újságunk

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

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

www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Lezajlottak az olvasópályázat vetélkedői
Március folyamán mérték
össze tudásukat és kreativitásukat az irodalom iránt
érdeklődő gyermekek, fiatalok a gyermekkönyvtár
által szervezett versenyeken.

Az olvasópályázat eredményeiről és a vetélkedőre való
felkészüléshez ajánlott feladatokról egy korábbi lapszámunkban
beszámoltunk,
azonban azóta a könyvtár
munkatársai megrendezték
a vetélkedőket is. Az eredményekről Vasáros Ferencné tájékoztatta lapunkat. „A
nagy utazás” elnevezést viselő olvasópályázati vetélkedőn először a másodikosok versenyezhettek, március 5-én. Márti néni által betekintést nyerhettünk a feladatlapokba - az alsósokét ő,
míg a felsősök feladatait
Hosszu Mária gyerekkönyvtáros állította össze -,
ahol szükség volt az Ablakzsiráf megfelelő használatára, de szerepelt benne

Ilyen, és ehhez hasonló kreatív munkákat készítettek a
versenyzők a pályázatra
Illusztráció: Szigetvári R.
puzzle, könyvkereső, szövegértés, keresztrejtvény, és
tudni kellett azt is, hogyan,
és mire használjuk a tartalomjegyzéket. A hagyományos könyvtári dokumentumok használata mellet a digitális ismeretek is bekerültek a vetélkedőbe. Az első
két helyet a Bárdos iskola
csapata szerezte meg, 65
pontot szerzett a „Fekete
macskák” csapat (Dégi Anna Boglárka, Molnár Anna),
őket követte 64 ponttal „Az

Heti Ötlet
Szigetvári Réka

egészség
környezet
informatika

újságíró
Ahogy kitavaszodott, kijött a
jó idő, egyre szívesebben töltünk időt a szabadban, ám
még mindig hajlamosak vagyunk kifogásokat keresni.
Nem jók az ilyen-olyan edzések időpontjai, túl drága a
bérlet, az eszköz, felszerelés.
Létezik egy mozgásforma,
aminél az említett kifogások
egyike sem merülhet fel,
ugyanis bármikor elvégezhető, rajtunk kívül nem kell
hozzá senki, nincs szükség
drága holmikra. Ez a sport
nem más, mint a futás, amely
több szempontból is előnyöket, pozitívumokat tartogat
azok számára, akik előszeretettel keresnek kibúvókat, ha
edzésről van szó. Először is,
nincs időponthoz kötve, nem
kell hozzá előre bejelentkezni. Nem igényel sok felszerelést, bár igaz, egy jó minőségű futócipőt érdemes beszerezni. A futás segít a fogyásban. Akinek alvásproblémája van, a rendszeres testmozgással az is megoldódhat. Azoknak, akik gyakran
betegeskednek, jó hír, hogy a
futás immunrendszerünket is
erősíti. Segít megelőzni a
szív-és érrendszeri, daganatos betegségeket, és megfelelő koleszterinszintet eredmé-

nyez. Sokan úgy vélik, a leírtaknál lényegesebb a pszichére gyakorolt hatása. Mikor szaladni indulunk, mindig kitűzünk magunk elé egy
távot, amit meg szeretnénk
tenni, és, ha reális a cél,
esetleg túlteljesítjük, sikerélményünk lehet, ami háttérbe
tudja szorítani a hétköznapok
során felgyülemlett gondjainkat.
Kutatások során rájöttek,
hogy 35-45 perc futás után az
agy endorfin hormont szabadít fel, amely boldogságérzetet vált ki – tehát nem feltétlenül kell egy tábla csokiért nyúlnunk ezért cserébe.
Továbbá javítja a koncentrációt, alkalmas az önfegyelem
fejlesztésére, amit az élet
bármely területén lehet kamatoztatni. Természetesen,
akinek bármilyen egészségügyi, ízületi problémája van,
mindenképp ajánlott az orvosával egyeztetni, mielőtt
belevág az új sportba, valamint mindig érdemes betartani a fokozatosság elvét,
hiszen sikert csak akkor érhetünk el, ha saját adottságainkat és fizikai állapotunkat figyelembe véve tűzünk ki magunk elé valós,
teljesíthető célokat.

ikrek”, Lasancz Emma és
Lasancz Gergő részvételével. A harmadik helyen osztoztak a Bárdos iskolából a
„Cápák” (Decsi Levente,
László Molli), és Monostorapátiból a „Titanic lányok”
csapat (Giczi Liána, Török
Vivien). A harmadik osztályosok vetélkedője március
8-án zajlott, ahol az első helyezést a Batsányi tagiskola
„A menő duó” nevet viselő
csapata érte el (Barancsok
Milán és Mayer Bence), má-

sodik helyen a Bárdos iskola
és a badacsonytomaji iskola
tanulói végeztek, Szabó Anna Mária és Tóth Titanilla
(„Cica csapat”), a dobogó
harmadik fokára a batsányis
„Unikornisok”
léphettek
(Becker Dóra, Pék Dóra). A
negyedik osztályosok vetélkedőjét március 12-én rendezték meg, ahol legügyesebbnek a taliándörögdi Buda Mihály Gábor bizonyult
(„Kakukk” csapat), őt követték a katolikus iskola
tanulói, Kupiczik Bereniké,
Szabó Csenge („Cs&B” csapat), tőlük egy ponttal maradtak le a Bárdos iskolába
járó „Nyelv-Észek”, Bakos
Boglárka és Szörtsey Lili
Pálma. Az 5-6. évfolyam
összevonva
versenyzett
március 19-én, az első helyezést a Kazinczy iskolába
járó Tóth Kristóf Szabolcs
érte el, őt követte a bárdosos
„Nyerő páros”, Haga Bálint
és Egerváry Zsombor, és
harmadik lett a szintén Bárdos iskolás Farkas Gergő és

Szabó Norbert „Olvasokk”
csapata. És végül a 7-8. évfolyam eredményei: a legtöbb pontot a „Viráglányok”
érték el a Bárdos iskolából
Forika Boglárka és Varga
Júlia részvételével, második
helyezett lett a batsányis
Czipri Gergő Bertalan, és
harmadik a Bognár-Vida
Borbála és Fehér Zita alkotta „Titkos fogócska” csapat a Bárdosból. A vetélkedő
első helyezettei egy ingyenes jutalomkiránduláson vehetnek majd részt május folyamán, mely még szervezés
alatt van, de Márti néni mindenképp szeretné a pályázat
témájához, az utazáshoz
kötni a célpontot. A többi
résztvevő sincs kizárva a
kirándulásból, ők térítés ellenében tarthatnak majd a
jutalomban részesültekkel.
A szervezők kiemelték,
örülnek, hogy ennyi lelkes
csapat vett részt a pályázaton, és köszönik a szülők,
és a felkészítő pedagógusok
segítségét.
(sr)

Mozgalmas A mindig aktív RC modellezők
A Tapolcai Modellezők Ba- lezésnek a baráti körön beidőszak előtt ráti
Köre aktívan töltötte a lül, az autózás (hobbi, illetve
téli hónapokat. A műhelyben verseny szinten), a repülőáll a társulat folytak az autó beállítások, zés, illetve Varga Balázs veA Tapolcai Musical Színpad
több rendezvényen szerepelt az elmúlt hónapokban,
lehetőséget kaptak a bemutatkozásra a Kossuth rádió
tapolcai műsorában, a farsangi összeállításukkal a
Hotel Pelionban és a vadászbálon arattak nagy sikert. Nőnapon Somlóvásárhelyen és Nyirádon énekes,
táncos összeállítással köszöntötték a hölgyeket, a
március 15-ei megemlékezéseken több helyen is
közreműködtek.
Erről Halápiné Kálmán Katalin, az együttes vezetője
tájékoztatta lapunkat. Azt is
megtudtuk, hogy április végén nyolc növendék készül
az országos versenyre Pápára, musical és táncdal kategóriában. A nagy sikert aratott Kaktusz virága zenés
vígjáték újabb előadásaira is
készülnek Tapolcán, június
22-én pedig Zenélő filmkockák címmel mutatják be szokásos év végi gálaműsorukat. A nyári naptár is szépen
telik, már most látszik, hogy
idén is sokfelé viszik el közel 30 féle összeállításuk
egy-egy részletét.

felkészülés a versenyekre, a
repülősök pedig teremben
gyakoroltak. Készen állnak
a „szezonra”, már csak a jó
időt várják.
Az RC (Radio Controlled)
modellezés egy rádió távirányítású modell irányítása,
amely az eredeti jármű kicsinyített mása, teljes mértékben megegyező szerkezettel, beállíthatósággal, formával. Ezzel a sportággal,
hobbival, hosszú évek óta
foglalkoznak a városban. A
helyi és környékbeli sporttársakkal a kapcsolat az elmúlt években vált napi szinten szorosabbá és forrta ki
magát a Tapolcai Modellezők Baráti Köre, melyet nem
csak a sport, a közös hobbi,
hanem - nevéből adódóan - a
barátság is összeköt. - Három fő vonala van a model-

zényletével a triálozás - tudtuk meg Szabados Istvántól,
a baráti kör egyik tagjától,
aki pár éve repülőzéssel és
autóversenyzéssel is foglalkozik. Szabadtéri elfoglaltság lévén, a téli időszakban
az autókkal a műhelybe
„szorultak”. A versenyzők a
járműfelkészítéssel, a technikai, elektronikai és futómű
beállításokkal foglalatoskodnak. Várják a jó időt,
amikor már a szabadtéri pályát használhatják. - A repülősök körében a téli hónapokban sem állt meg az élet.
Heti rendszerességgel jártunk át Keszthelyre, ahol a
Főnix Modellező SE-vel
karöltve teremben gyakoroltunk. Terveink közt szerepel
itthon, a szabadban is repülni majd, amint minden adott
lesz hozzá - tette hozzá. (me)

Tapolcai és keszthelyi modellezők együtt

Fotó: Archív
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Az üveg vonzásában
Művészi gravírmunkáival mutatkozott be a III. Tapolca Expon
A Tapolca Expon mutatta
be először közönség előtt
művészi igényességgel
kivitelezett ajándéktárgyait, a családjával immár
négy éve a közeli Hegymagason élő Burucsné
Walla Barbara.

Egyedi tervezésű, gravírozott munkáiban az őstehetség, a türelem és vidékünk
szeretete tükröződik vissza.
A színek nélküli, lényegretörő ábrázolások különleges
hangulatot hordoznak a szépen megmunkált használati
tárgyakon.
A siófoki születésű, iskolai
végzettségét tekintve etikamagyar szakos pedagógus
már fiatalabb éveiben is a Badacsonyt, az itteni hegyeket
nézte a túlpartról és arról álmodozott, hogy egyszer itt
fog élni. Az álom néhány éve
valósággá vált, s vele a régóta hobbiként gyakorolt kétkezi alkotómunka lelki késztetése is tágabb teret követelt
magának a háromgyer-

Négy éve már hegymagasi otthonukban alkot Burucsné Walla Barbara. Férje, Burucs Tamás mindenben
támogatja
Fotó: Töreky L.
mekes anyuka életében. A A Tapolca Expo-ra alkotáművészi gravírozás nem volt sainak egy kisebb szeletét, a
ismeretlen terület számára, Szent György-hegy kápolhiszen tizenhat éves korától náit bemutató borospohár
autodidakta módon sajátí- készletét, esküvői üvegmototta el és gyakorolta a tech- tívumait, a vadászkultúra
szellemiségében fogant granikát.
Az üveghez való vonzódása vírozott állatportréit, nöpedig egész biztosan geneti- vény és kisállat ábrázolásait
kus, hiszen Barbara - mint hozta el, remélve, hogy
azt lapunknek elárulta - a hí- egyedi hangulatot sugárzó,
res üvegfestő és mozaik- ízléses munkái elnyerik a
művész Róth Miksának és közönség tetszését is. Teraz első magyar cementgyár vekben sincs hiány, hiszen a
tulajdonosának, Walla Jó- fiatal családanya azt tervezsefnek is egyenesági le- zi, hogy a nyár folyamán a
környék legendáit, meséit
származottja.

gravírozza fel tükrökre,
ezekből az ábrázolásokból
egy sorozatot készít, amelyet kiállításon is bemutat
majd. A művészi igényesség
és a hatékony, de túlzottan
monoton
munkavégzést
megkövetelő sorozatgyártás, mint két dudás, gyakran
nem fér meg egy csárdában.
Az alkotó elárulta, ha a megrendelő egy bizonyos termékből több egyformát szeretne, annak kivitelezése bizony nehézségekbe ütközik,
egy bizonyos darabszám fölött nem is vállalja a munkát.
- Hiába van már meg az előre
megrajzolt sablon, a valóságban nem tudom megállni,
hogy valamit hozzá ne tegyek az eredeti ötlethez, valami pluszt, ami a személyiségemből fakad - mondja
mosolyogva Barbara, de azt
is hangsúlyozta, hogy ő elsősorban édesanya, aki szabadidejében alkot, hiszen
számára a legfontosabb a
család, a gyermekek, az ő
egészséges fejlődésük. (tl)

Hirdetés

Újabb előadásra készülnek a színjátszók
Jövő hétvégén mutatják be legújabb előadásukat a tapolcai
színjátszók a Tamási Áron Művelődési Központban. Havasi
Gábor rendezővel beszélgettünk.
A Tamási Áron Művelődési
Központ Színjátszó Klub bemutatja harmadik előadását,
Szántó Péter A csomagolt lány
című két felvonásos komédiáját. - Nagy lendülettel és lelkesedéssel készülünk a bemutatóra – árulta el Havasi Gábor, a
színjátszó klub művészeti vezetője. A főszereplőket az elmúlt két évben már megismerhette a közönség, idén viszont
arra törekedtek a szereposztásnál, hogy mindenki egyenlő
arányban jusson főbb, illetve
mellékszerepekhez. - Tavaly

szeptemberben kezdődött el a
munka, olvasópróbákkal kezdtük, majd a színpadi próbákkal
is jól haladtuk - mondta el a
rendező. A találkozókon a hangulat mindig vidám volt, sőt, a társasággal nemcsak ekkor szoktak találkozni, hanem szabadidejüket is szívesen töltik együtt,

nemegyszer neveztek már városi rendezvényre csapatként
is. Az április 13-ra meghirdetett
előadásra minden jegy elkelt,
14-én, vasárnap tekinthetik
meg az érdeklődők a ráadás
előadást, 15-én, hétfőn pedig a
színházbérletesek élvezhetik a
produkciót.
(me)

A színjátszó klub újabb előadásra készül

Fotó: me.
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Képek a lélek mélységeiből
KIÁLLÍTÁS - Somogyiné
Varga Anikó, a Tapolca
Városi Képzőművész Kör
alkotójának első önálló kiállítása
bebizonyította,
hogy az egyedi látásmód,
a mögöttes tartalom, az
absztrakt
ábrázolás
együttese kiemelt értéket
képvisel a képzőművéA Széchenyi István Baptista Középiskola tablója is ar- szet világában, és különöról árulkodik, hogy kiemelt figyelmet kap a környezet sen figyelemre méltó egy
védelme
Fotó: sr. helyi alkotói csoport életében.

Környezettudatos iskola

A Széchenyi István Baptista Középiskola is csatlakozott a március 17-22.
között zajló, Fenntarthatósági Témahét elnevezést viselő projekthez.

Az iskola nevelői színes és
izgalmas programokon, feladatokon keresztül igyekeztek elmélyíteni diákjaikban a környezettudatosság
fontosságát, hiszen óriási
szerepe van a most felnövő
nemzedéknek abban, hogy
mi lesz a bolygónk sorsa a
közeli és távoli jövőben
egyaránt. A témahétről Szollár Gyula és Szipőcs Csabáné tájékoztatta lapunkat,
ismertette a programokat. A
tanulók előadásokat hallgathattak meg, egy 30 kilométeres, Szigligetre tartó kerékpártúrán vehettek részt,
amely során felfedezhették
környezetüket. Ám nem
csak a földfelszín felett, hanem az alá, nevezetesen barlangokba is szerveztek kirándulást, a balatonedericsi
Hirdetés

Csodabogyós- és a tapolcai
Kincsesgödör-barlangba.
Környezetünk egyik súlyos
gondja a rengeteg szemét
keletkezése, azonban ennél
problémásabb a keletkezett
hulladék nem megfelelő területen való elhelyezése,
hétköznapi szóval élve a
szemetelés. Az intézmény
ezért szemétgyűjtő akciót is
szervezett, amiben a diákok
szívesen részt vettek- tudtuk
meg az igazgatótól. Egy
gyalogtúra is szerepelt a témahét programjai közt,
melynek célja a diszeli Látványtár volt. Amikor az iskola épületébe beléptünk,
rengeteg felhívással találtuk
szembe magunkat, - fotópályázat a tömegközlekedéssel
kapcsolatban, plakátverseny
az éghajlatváltozás témájában-, melyek arról tanúskodtak, a lelkes pedagógusok mindent megtettek
azért, hogy diákjaik figyelmét környezetükre, annak
fokozott védelmére irányítsák.
(sr)

A MásKép című tárlat az
elmúlt hétfőn nyílt meg a Tamási Áron Művelődési Központban. Amint azt Tihanyiné Bálint Zsuzsanna, a kör
vezetője a kiállítás megnyitóján
megfogalmazta,
Anikót nem túlzás festőművésznek szólítani, műveinek
minősége ugyanis önmagáért beszél. - Csoportunk
megbecsült tagja, aki sok is-

mert és nagyra tartott művészhez hasonlóan, nem kapott akadémiai képzést, kimagasló tehetsége és szorgalma juttatta el arra szintre,
ahol alkotásai már felismerhetően egyedi vonásokkal,
karakterisztikus
stílusjegyekkel rendelkeznek, valahol a szimbolizmus, kubizmus és az expresszionizmus
határmezsgyéjén.
Anikó néhány év alatt nagy
utat tett meg, hogy elmondhassuk: igen ez ő - méltatta
az alkotót és az ecset alól kikerült kimagasló minőségű
munkáit Tihanyiné Bálint
Zsuzsanna. A kör vezetője a
kiállításon látható festmények megosztó kölönlegességére utalva, hitet tett a művészet modern felfogása
mellett, amely az önkifejezésnek számos módját és
technikáját fogadja el, szinte
korlátlan szabadságot bizto-

sítva az alkotónak. - Nincs
olyan művész, alkotás ami
mindenkinek tetszik. Azonban bármilyen is az ízlésünk,
a művész tiszta szándékát
tisztelnünk kell! Mert az igazi műalkotás nem más, mint
a művész lelke, ami előtt
kötelességünk fejet hajtanihangsúlyozta. Somogyiné
Varga Anikót és a közönséget elsőként Barczáné Tóth
Boglárka, a kiállításnak helyet adó Tamási Áron Művelődési Központ vezetője
köszöntötte. Az alkotói kör
megbecsülését
Verebélyi
Zoltán, a Tapolca Városi
Képzőművész Kör tagja tolmácsolta a kiállító felé. A kiállítás nívóját Őri Jenő és
Román Iván, a Járdányi Pál
Zeneiskola tanárainak hangszeres játéka emelte.
A kiállítás április 10-ig
tekinthető meg a TÁMK
aulájában.
(tl)
Egyedi vonások,
karakterisztikus stílusjegyek, az önkifejezés őszinte
szándéka jellemzi Somogyiné Varga Anikó
alkotásait. A
tárlat április 10ig tekinthető
meg a Tamási
Áron Művelődési Központban

Fotó: tl.
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Tapolcai diákok a Digitális
Élményközpontban

M

árcius 28-án a Bárdos
Lajos Általános Iskola
Székhelyintézményének egyik
alsó tagozatos osztálya Győrben járt a Mobility Digitális Élményközpontban.
A digitalizáció része lett a mindennapjainknak, ezért teljesen
érthető, hogy a gyerekek nagyon izgatottak és lelkesek voltak. A digitális oktatás – csakúgy, mint a digitális világ –
egyre nagyobb teret hódít, de
nem könnyű lépést tartani. A
központ igazi paradicsom a
gyerekek számára, sőt pedagógusként is leesett az állunk,

amikor egy humanoid robot
mondta el a legfontosabb szabályokat. A két órás foglalkozás során a diákok animációs
filmet készítettek, legó darut
programoztak, 3D applikációkat próbáltak ki, padlórobotokat irányítottak, programoztak,
sőt zseblámpával is kisegítettek
egy robotot a labirintusból.
Ez valóban egy kreatív hely,
ahol alkothatsz, játszva tanulhatsz, felfedezheted és kipróbálhatod a legújabb IKT-eszközöket.
Éder Márta

Hatalmas élmény volt a gyerekeknek ez a kirándulás
Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku:
Kárókatona a
karón ülve várja a
kikelet jöttét

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Április 4 - 10.
csütörtök – Szerda
6 - 7. szombat – vasárnap
15:45 3D 1400,-Ft
Dumbó
Színes, szinkronizált
amerikai családi kalandfilm
Hossz: 125 perc
...
4 - 5. csütörtök – péntek
16:00 1200,-Ft
8 – 10. hétfő – szerda 20:15
Apró mesék
Színes, magyar történelmi
thriller
Hossz: 112 perc
...
4 - 10. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Zöld könyv – Útmutató az
élethez
Színes, szinkronizált
amerikai vígjáték
Hossz: 131 perc
...
4 - 7. csütörtök – vasárnap
20:15 1200,-Ft
8 – 10. hétfő – szerda 16:00
Hidegháború
Színes, feliratos lengyelfrancia-angol dráma
Hossz: 88 perc

Tél-tavasz barázdáján
A télpárti február
Még jéggel cimborál
Sötét hajnalokon.
Hóval hiteget
Fénnyel integet
S mint rossz rokon
A tapolcai cudar szél
Taszigál, szállok,
Mint könnyű falevél.
Pedig nem vagyok könnyű
ember.
Ám az ellenerők:
A fűzek, koránkelők
Március fiai.
Edzettek, bölcsek, okosok,
Zöld-dárdás jácint, nárciszok
S merész rokonaik
Nosza, nekirugaszkodnak,
A hét végére kibújnak.
S győzelmes tavaszban bízva
Már bimbó-bébiket is
rejtegetnek.
Zöld szárú lé-tele fűz
Belőled vidám játékot űz,
Fűzfasípot a gyermek.
S a tavasz hangjainál
Illatot, színeket kínál
Tavasz-fi játékos kedve.
Virágot, dalt és meleget,
Vidám jó kedvet eleget,
S amit kínál a fűz karja:
Pihés puha selyem barka.
Dr.Takáts Gizella

06/87/412-289
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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.
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 közszol-

gáltató 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 hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstködriadó 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. március 28.
Dobó Zoltán
polgármester

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.)

GRAFOLÓGUS

Gosztola
Brigitta

A kamaszkorú gyerekekről
elmondható,
hogy általában nagyon
tág az érdeklődési körük, „mindenre érzékeny” radarral rendelkeznek, de semmi nem
érdekli annyira őket természetesen vannak
kivételek -, hogy komolyan letegyék mellé a
voksukat. Pályaválasztás kapcsán hány olyat
látni, hogy valaki elkezd
egy szakmát tanulni,
egy év után iskolát vált
és valami teljesen másba kezd, majd az iskola
elvégzése után egy harmadik szakmában helyezkedik el. Nos, grafológusként sem könynyű és nem is lehet, egy
irányba mutató segítséget nyújtani, életre szóló
iránymutatást adni. A
gyerekek kézírásából
érdeklődési területeiket,
képességeiket
nagy
részben fel lehet térképezni és elmondható,
hogy sokszor a képességeik adottak egy szakmához, azonban, ha az
érdeklődés nincs meg,
akkor halott dolog abba
az irányba terelni. Ez
fordítva is igaz, több
esetben olyan szakmával kacérkodik a fiatal,
amihez valamilyen illúziót társít, ami kecsegtetővé teszi az adott pályát, de ha saját karaktere nem harmonizál azzal
a pályával, akkor a megvalósulás esélye a 0-val
lesz egyenlő.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!
Továbbra is várjuk olvasóink írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com
e-mail címre. A beérkezett
írások szerkesztett formában jelennek meg újságunkban a terjedelmi korlátoknak megfelelően.
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TAPOLCAI ÚJSÁG -

Díjazták a lányokat
Két érem a mazsorett csoportnak a Connector Dance Fest-en
A Tapolcai Mazsorett és
Zászlóforgató Csoportot
kétszer szólították dobogóra március közepén a
Connector Dance Fest-en.

A Tapolcai Nagyboldogaszszony Római Katolikus Általános Iskola tánccsapata
először vett részt a nemzetközi amatőr és hobbi táncos élet legjavát felvonultató
veszprémi versenyen, mely
három napon át zajlott, hat
ország, közel kétezer nevezőjével. A tapolcai lányok Ifjúsági Open kategóriában
indultak. Két számmal léptek színpadra, az Energiával,
ami egy akrobatikus elemeket bemutató gyakorlat
pomponnal, illetve egy pálcás művészi tánccal, a Téli
varázslattal.
Előbbivel
ezüst, míg utóbbi koreográfiával bronz minősítést
szereztek. Hat táncos, név
szerint Balogh Evelin, Hederics Eszter, Kiss Zsanett,
Kocsis Dorottya Mária, Mohos Liliána, valamint Tőkés
Zsófia vett részt a produkciókban. - Egykor, a
2014/15-ös tanévben, velük

A Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató Csoport ezüst, illetve bronz minősítést szerzett Veszprémben. Középen Patonai Szilva művészeti vezető. A képről Kocsis Dorottya hiányzik
Fotó: Májer Edit
alapítottam a mazsorett csoportot, azóta pedig rendületlenül dolgoztak, minden
erejüket beleadva, hogy idáig eljussanak, hogy fel tudják venni a versenyt nemzetközi tánciskolákkal, egy
ilyen megmérettetésen árulta el Patonai Szilvia mű-

vészeti vezető. Eddig a Dunántúlon, illetve országos
versenyeken mérették meg
magukat, mellette rendszeresen eleget téve városi és
környékbeli fellépési felkéréseknek. Most először próbálták ki magukat nemzetközi megmérettetésen.

- A csapat erőssége, hogy
gyorsan és összeszedetten
dolgozik. A versenyen nagyon ügyesek voltak, minden elemet sikerült úgy kivitelezniük, ahogyan előtte
gyakorolták - értékelte a
csoport szereplését a vezető.
(me)
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Rövid hírek
n FOCI - Megkezdte a
bajnokság tavaszi fordulóit a Veszprém Megyei
III. osztály Déli csoportjában a Tapolcai Öregfiúk
FC és a Diszeli SE is. Március közepén, a tizenötödik fordulóban a sporttelepen csapott össze a két
tapolcai csapat, ahol az
öregfiúk Viski László, Szilágyi Zoltán, Bárány Péter, Nagy László és Nagy
Béla góljával 5:1-re győzték le a diszeli együttest,
ahol Jokesz István volt a
gólszerző. A hétvégi forduló 1:7 arányú vereséget
hozott hazai pályán a diszeli együttesnek. A gólszerző Kocsis Sándor volt.
Az öregfiúk Nagy László,
Illés Péter és Nagy Béla
góljával 2:3-ra győzték le
otthonában a Balatonszemes ÖKSC-t. Edzőjük
Boczkó Gyula.
(me)
n VÍVÁS - A március
végén, Buenos Airesben
megrendezett Férfi párbajtőr Világkupán Rédli
András az egyéni megmérettetés 216 fős mezőnyében bronzérmet szerzett.
Edző Udvarhelyi Gábor,
válogatott edző Dancsházy-Nagy Tamás. A 29 csapatból a magyarok a kilencedik helyen zártak, András, Siklósi Gergely, Bányai Zsombor és Berta
Dániel szereplésével. (m)

Tapolcai focista a legjobbak között
A TIAC VSE korábbi futballistája, a tapolcai Szabó Márk is tagja az Országos Futsal Diákolimpia
győztes csapatának.

Ezüstérmet és bronzérmet is hoztak haza a lányok
váltóban. A képen (balról) Szemán Viktória, Budai Virág, Németh Emília és Dávid Dóra Fotó: Helyszíni felv.

Úszóérmek Szingapúrból
A tapolcai úszólány, Né- megmérettetésre. A versenyt
meth Emília két érmet ho- megelőzően az edzések mellett a helyi látványosságokzott haza Szingapúrból.
hoz is ellátogatott a tizenA Keszthelyi Kiscápák SE nyolc fős magyar csapat. A
hat úszója, köztük a tapolcai szervezőkön kívül AusztráEmília is részt vett a Liberty liából, Indonéziából, a FüInsurance 50th Singapore löp-szigetekről, Kínából és
National Age Group Swim- Thaiföldről is érkeztek verming Championships 2019 senyzők. Emília Budavári
korosztályos versenyen. A Virággal, Dávid Dórával és
Nemzeti Tehetség Program Szemán Viktóriával 4x50 m
támogatásával, a magyar gyors váltó kategóriában
korosztályos országos baj- ezüstérmet, míg 4x50 venokságon érmet szerzett hat gyes váltó versenyszámban
kiscápás úszó utazhatott bronzérmet szerzett. Edzője
márciusban a nemzetközi Csala Tamás.
(me)

A megyét egyedüliként a
veszprémi Noszlopy Gáspár
Gimnázium és Kollégium
csapata - köztük egy tapolcai
diák - képviselte február közepén a zalaegerszegi V- VI.
korcsoportos Országos Futsal Diákolimpia döntőjében.
A középiskolások számára
meghirdetett versenyen, egy

híján négyszáz csapat indult,
közülük került ki az országos bajnokságban résztvevő
húsz legjobb együttes, a tizenkilenc megye bajnok és
egy fővárosi csapat. A fiúk
szereplése azért is meghatározó, hiszen futsal sportágban először jutott be gimnáziumuk az országos döntőbe, ott pedig egyből győzelemmel zártak. Márk tizedik évfolyamos a veszprémi
intézményben - rajta, és néhány csapattársán kívül mindenki más a felsőbb évfo-

lyamok tanulója. A csapat a
tornagyőzelemmel
jogot
szerzett a diákolimpiai világbajnokságra, amelyet a
következő év januárjában, a
franciaországi Lyonban rendeznek meg.
Márk - több csapattársához
hasonlóan - a Veszprémi FC
USE- nél focizik. Korábbi
tanulmányait a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményben végezte, mellette pedig a TIAC VSE-nél
focizott.
(me)

A tapolcai Szabó
Márk (második
sor középen) is
tagja az Országos Futsal Diákolimpia bajnok
csapatának

Fotó: Diákolimpia
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FILMAJÁNLÓ
Apró mesék – Régóta
vágytál egy magyar történelmi thrillerre? Akkor
nem kell tovább keresned!
Szabó Kimmel Tamás, Kerekes Vica és Molnár Levente főszereplésével vászonra került az Apró mesék. A történet Magyarországon a II. világháború
után játszódik pár hónappal. A háborúban sokan eltűntek, ebből húz hasznot
egy szélhámos, de egyre
jobban ég a talaj a lába
alatt, így menekülnie kell.
Egy titokzatos nő ad neki
menedéket vidéken, ám
utoléri őket a múltjuk. A tapolcai mozi április 10-éig
játssza a filmet, majd ismét műsorra tűzi április
25-étől május 1-ig. (szv)

TÚRA
A Tapolca VSE Természetjáró
szakosztály várja áprilisban meghirdetett túráira is az érdeklődőket.
6-án, szombaton túra a Zirc- Cuhavölgy- Vinye útvonalon. 11-én,
csütörtökön kirándulás Budapestre, a Természettudományi Múzeumba. 13-án, szombaton a Balatonföldvár- Kőrőshegy- Zamárdi,
19-én, pénteken a GalambokNagybakónak- Kőszikla-szurdokPalin útvonalon túráznak. 25-én,
sétatúra Theodora tanösvény, Kékkút, 27-én túra a Gyenesdiás- Pajta-völgy- Sipos-torok- Szépkilátó
vonalon.

MOZAIK
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Zenei Napok 2019
Az idei programsor is a volt növendékek koncertjével indult
A Járdányi Pál Zeneiskola
volt növendékeinek nívós
hangversenye nyitotta a
Zenei Napok 2019 programjait az intézmény
hangversenytermében
hétfőn.

A Tapolcán immár hagyományos programot ezúttal is
Péni Béla nyitotta meg. Az
intézmény igazgatója egyben felhívta a figyelmet a
rendezvénysorozat további
eseményére is. Eszerint
pénteken 17 órától dr. Járdányi Gergely Liszt Ferencdíjas nagybőgő művész mutatkozik be, majd április 9én a tanárok koncertje, április 11-én a zeneiskola növendékeinek hangversenye
várja az érdeklődőket az intézmény hangversenytermében 17 órától.
A korábbi növendékek hétfői fellépése élményszámba
ment, s ezt a közönség a darabok utáni vastapssal jelezte is az előadók felé. Elsőként Blahunka Adrien hegedűjátéka bűvölte el a hall-

Blahunka Flóra (balról), Deli Eszter, Kovács Adrienne és Varga Eszter az idei zenei napok hétfői nyitóhangversenyén
Fotó: szj.
gatóságot, ő Bach G-moll
adagio és fugáját adta elő.
Majd testvére, Blahunka
Flóra (cselló - Bach D-moll
prelúdium)
következett.
Mersics Lili Mouquet Pán
szonátájának I. tételét fuvolázta el, zongorán Somogyi
Hajnalka kísérte. Gounod
Ave Maria-ját a Varga testvérektől, Esztertől (cselló)
és Júliától (zongora) hallhatta a nagyérdemű. Neruda

Esz-dúr koncertjének két tételét Haga Réka fújta el
trombitán, Ludmány János
zongorakísérete mellett. Kodály duó hegedűre és gordonkára I. tétele folytatta a
sort, ezúttal a Blahunka testvérek, Adrienn és Flóra előadásában. A továbbiakban
Deli Eszter Bach C-dúr
szvitjét mutatta be csellón,
majd Illés Bence tubán Williams Concerto két tételét.

Digitális témahét a Bárdosban Programajánló

csomagolt lány című komédiáját 2019. április 13-14-én a Tamási Áron Művelődési KözA digitális
pontban. A nagy érdeklődésre
témahéthez
· Függő játszma improvizációs való tekintettel vasárnap rákapcsolódó színházi előadás a Momentán adás napot tartanak. Jegyár:
kiállítás az Társulat és Dr. Zacher Gábor 1500 forint.
iskola aulá- előadásában 2019.04.08-án 18
órai kezdettel a Tamási Áron · 2019. április 14-én II. Tapolcai
jában
Művelődési Központban. Az Kutyás és Családi Napot renelőadás látogatása ingyenes, dez a Tapolcai Kutyás és Sport
de regisztrációhoz kötött, amit Szakosztály a Városi Sport- és
az efop187oszsk@gmail.com Szabadidőcentrumban. A renFotó: szj. e-mail címen tudnak megtenni. dezvény ideje alatt kutyás előadások, kutya szépségverseny,
dos Lajos Általános Iskola · A Tamási Áron Művelődési örökbefogadó- és adománySzékhelyintézményének ta- Központ Amatőr Színjátszó gyűjtőnap vár minden érdekKlub bemutatja Szántó Péter A lődőt.

A digitális eszközhasználat nem a távoli jövő, hanem a mindennapjaink nára elmondta, hogy saját
projektet valósítananak meg
szerves része.
„Öko5let” címmel. - A téma- A mai 18 évesek 7 évvel fi- hét kapcsán kreatív pályáatalabbak a világhálónál, 5 zattal hangolódnak a gyereévvel fiatalabbak az Intel kek a témára, sok ötletes
Pentium processzornál, egy- megoldással, 5let-tel szeretidősek a Google-lel, a Blue- nék kímélni a természetet,
tooth-szal és az első iMac- sőt a felsőbb évesek bio-elekel. Ezek a tények is indo- met is készítettek citromból,
kolják, hogy a digitális okta- burgonyából. Az elkészült
tás fokozatosan teret hódít a alkotások a témahét végéig
mindennapokban. Idén is- megtekinthetők az iskola aumét regisztráltuk iskolánkat lájában - tette hozzá.
az Emberi Erőforrások Mi- A témahét során számos dinisztériuma által meghirde- gitális lehetőséggel ismertett Digitális Témahétre, kednek meg a gyerekek, s
melyre április 8 és 12 között keresik a megoldást arra,
kerül sor - tájékoztatta la- hogy ember és természet bépunkat a projekt helyi szer- kében, összhangban tudjon
vezője Éder Márta. A Bár- élni együtt.
(szj)

Az én városom...

-mailban elektronikus címünkre!
tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
Horváth András
hogy
Tapolca szépsége köszönjön
Tavaszi ébredés
vissza róla. Egy címről csak egy
Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta- képet küldjenek, rövid címmel, a
polcáról szép, közlésre alkalmas szerző nevével ellátva. A legjobbaképet készítenie, kérjük küldje el e- kat hétről hétre közöljük.

Őt zongorán Somogyi Hajnalka kísérte. A hangversenyt négy kitűnő csellista
közös produkciója zárta. A
volt növendék (ma a zeneiskola tanára), Kovács Adrienne, három egykori tanítványával, Blahunka Flórával,
Deli Eszterrel és Varga Eszterrel játszották el Goltermann Románcát. Igazán
szépen, szívhez szólóan,
nagy sikerrel.
(szj)
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

Gólyahírek
2019.04.02-án
megszületett
Borsai Levente.
Szülei: Borsai
Árpád és BorsaiKeszler Noémi

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Burgonya: 298-330 Ft/kg
Sárgarépa: 250-360 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 330 Ft/kg
Paprika: 1100-1400 Ft/kg
Paradicsom: 660-980 Ft/kg
Uborka: 440-540 Ft/kg
Alma: 259-290 Ft/kg
Körte: 598 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 339 Ft/kg
Mandarin: 490 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 498 Ft/kg

