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Megújuló gimnázium
Fejlesztések, vezetői pályázat, névhasználat elutasítása
ÖNKORMÁNYZAT - Elindulhat a Batsányi Gimnázium energetikai felújítása, elfogadták az idei közbeszerzési tervet, pályáztatják a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pozícióját.

Több más mellett ezekről a
témákról is tárgyalt a tapolcai képviselő-testület a
pénteki nyilvános ülésen a
Tamási Áron Művelődési
Központban.

354 milliós
beruházás
indulhat el
A város önkormányzata
2016. június 29-én benyújtott pályázatát a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetője a 2017. szeptember 15.
napján kelt támogatói döntés
alapján 289 millió 908 ezer
173 Ft összegű támogatásban részesítette. A projekt el-

Elkezdődhet a Batsányi Gimnázium energetikai felújítása. A projekt fontos mozzanata volt a néhány nappal ezelőtti bejárás, a munkaterület felmérése Fotó: szj.
ső mérföldkövének megvalósítása részeként, a felújítás
kivitelezési
költségeinek
csökkentése céljából, módosított kiviteli tervdokumentáció készült. Az ezután indított közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően 2019.
február 25-én az SZ-L BAU
Építőipari és Kereskedelmi

Kft-t hirdették ki az eljárás
nyerteseként. A vonatkozó
szerződést március 13-án írták alá. A közbeszerzési
ajánlat bruttó 354 millió 205
ezer 852 forint, amely az
eredetileg elnyert összeghez
képest a város tavalyi és idei
évi önrészével (23.306.660
Ft és 25.000.000 Ft) értendő,

amelyhez még hozzáadódik
39.072.219 Ft, a 17/2017.
Kormányrendelet alapján
igényelhető költségnövekmény támogatási összeg. Ez
utóbbiról, azaz a “ráemelési
igény” benyújtásáról szavazott a testület ezúttal. (Folytatás a 2. oldalon „Vitát is
hozott...” címmel)
(szj)

Átformált
világunk
A napokban került
elém valamelyik hírportálon Alain Delon,
egy pár évvel ezelőtti
megnyilvánulása. A
84 éves legenda egy
francia lapnak azt
mondta, hogy sajnálkozás nélkül fog meghalni, mert utálja a
kort, amelyben él. Nincs többé tisztelet,
nincs adott szó. Csak
a pénz számít. Egész
nap csak a bűnözésről hallunk - indokolta
kijelentését. Az tény,
hogy az internetes
korszak előtt születettek között sokan vannak, akik megriadnak
ettől a mindent átszövő digitalizálódástól. Ami elidegeníti, elszigeteli egymástól
az embereket. Kütyükkel a kézben kevesebbet beszélgetnek ma, s ha igen, akkor is a témák egy része a világhálóhoz
kötődik. Delont kiegészítve, igen, a pénz
számít. Meg a lájk.
Szijártó János

Drogprevenció, kommunikáció

Tölgyes Zsolt, a polgárőrség vezetője szerint túl sok a
megválaszolatlan kérdés kutyás témában

Ebtartók tapolcai fóruma
A polgárőrség szervezésében kutyás témában tartottak
lakossági fórumot a Tamási
Áron Művelődési Központ
második emeleti termében,
péntek este. Arról, hogy miért van szükség ilyen fórumra városunkban, Tölgyes
Zsoltot, a helyi polgárőr
szervezet vezetőjét kérdeztük. Úgy véli, az egyik leg-

népszerűbb háziállatunk a
kutya, rengeteg kérdés merült és merül fel tartásával,
gondozásával kapcsolatban,
ezért, ismert előadókat hívtak meg, dr. Németh Mária
Anita jegyző asszonyt, dr.
Ruzsa György állatorvost és
Bódis István kutyás rendőrt.
(Folytatás a 3. oldalon
„Minden...” címmel) (sr)

A Függő játszmák, Zacher Gábor és a Momentán Társulat két egymást
követő előadása, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő
Központjának szervezésében, a drogprevenció, a
nehéz élethelyzetben élő
fiatalokkal való kommunikáció területén mutatott
új, innovatív módszereket
hétfőn, a Tamási Áron Művelődési Központban.

gatásával idén márciustól,
másfél év alatt valósul meg,
három városban, Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán. Városunkban, kora
délután a szociális szféra
munkatársai, a segítő szakmák helyi képviselői, később a téma iránt érdelődő
szélesebb közönség tekinthette meg a Függő játszmák
című interaktív előadást,

amely az improvizatív színház és a humor eszközeivel
is élve igyekezett bemutatni
a függőségek lelki természetét, a rászokáshoz vezető
élethelyzeteket, a gyakran
tragikus végkifejlettel járó
alkohol, illetve kábítószer
függőség megelőzésének innovatív módszereit. (Folytatás a 2. oldaldon „Interaktív...” címmel)
(tl)

Az előadásokat közel kétszáz regisztrált szakmai és
civil érdeklődő tekintette
meg. Az említett színházi
produkciót is magába foglaló szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó prevenciós Zacher Gábor toxikológus és a Momentán Társulat
projekt a kormány és az Eu- színészei. Sok múlik a veszélyeztetett fiatalokkal folyrópai Szociális Alap támo- tatott kommunikáción
Fotó: tl.
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Vitát is hozott az ülés

Szilaj Rezső
Tapolca Városért kitüntetést kapott a Tapolcai
Plecotus Barlangkutató
Csoport. Az elismerést a
csoport vezetője, Szilaj
Rezső vette át.
A Tapolcai Plecotus
Barlangkutató Csoport
1986-ban kezdte működését Bauxit Barlangkutató Csoport néven. Azóta folyamatosan tevékenykednek. Munkájuk
fő részét új barlangok,
barlangszakaszok felkutatása teszi ki, emellett gondoskodnak a
megismert üregek és
képződményeik fényképes valamint térképi dokumentálásáról, erejükhöz mért tudományos
vizsgálatáról. Tevékenységük eredményeként
Tapolcán a régóta ismert
Tavas-barlang, Kórházbarlang és Kincses-gödör mellett hozzáférhetővé vált a Plecotus-1barlang, Berger Károlybarlang és, rövid időre a
Malom-tavi-barlang. A
Tavasbarlangban a bauxitbányászat miatt bekövetkezett karsztvízszint süllyedést kihasználva a barlangrendszer
korábban ismert 800
méteres hosszát 3200
méter fölöttire növelték.
A Kórház-barlang hoszszát több mint háromszorosára növelték, benne, a Tavas-barlang felé
vezető járatokat is találtak. Említésre méltó az
általuk felfedezett 18
méter mélységű tó, valamint hazánk leghoszszabb, legkellemetlenebb szűkülete. Felfedezték a három tapolcai nagy barlang közötti, járható összeköttetéseket, amivel megteremtették a Tapolcai barlangrendszert.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Egy kivételével „simán átment” minden előterjesztés a pénteki ülésen Fotó: szj.
(Folytatás az 1. oldalról)
2019. augusztus 31. napján kifogásolta Császár László
AKTUÁLIS - Elfogadta a lejár, így a testület a felada- (Fidesz), illetve a vele egy
képviselő-testület az önkor- tok ellátására pályázatot ír platformon lévő képviselők.
mányzat idei közbeszerzési ki. Ennek részletei megte- Szerintük ugyanis a szervetervére vonatkozó javaslatot kinthetők a város honlapján, zetnek kifejezetten politikai
is. Eszerint a 2019-re terve- a mostani testületi ülés vo- céljai vannak, jobbikos és
zett közbeszerzések között natkozó előterjesztésében, a mszp-es tagokkal, így nem
egy szolgáltatás-megrende- benyújtás határideje pedig a indokolt a Tapolca név haszlés és négy építési beruházás kormányzati személyügyi nálata. Dobó Zoltán (Jobszerepel. Ebbe a körbe bel- igazgatási feladatokat ellátó bik) polgármester szerint viterületi utak felújítása, szerv internetes oldalán tör- szont volt már ehhez hamélyépítési munkák kivite- ténő közzétételtől számított sonló példa, szerveződés a
lezése, a Csobánc Kultúrház 30 nap.
másik térfélen is korábban,
energetikai megújítása és a A pénteki ülésen még szá- és szerinte sem törvényi,
Tapolca-Szigliget közötti mos más témában is döntöt- sem etikai akadálya nincs
kerékpárút megvalósítása tek a képviselők, ám egy egy ilyen névvel jegyzett
tartozik.
névhasználati kérelem kap- egyesület működésének. A
A tapolcai önkormányzat csán kisebb iszapbirkózás pro és kontra érvek elhangfenntartásában
működő alakult ki a politikailag zása után a képviselő-tesWass Albert Könyvtár és szemben álló felek között. tület 6 igen, 5 nem és 1 tarMúzeum igazgatójának in- Az Egységben Tapolcáért tózkodással nem támogatta
tézményvezetői megbízása Egyesület névhasználatát az egyesület kérelmét. (szj)

Interaktív színházzal a függőségek ellen
(Folytatás az 1. oldalról)
Az előadást megelőzően,
Labovszky Tamara, a Baptista szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának helyi munkatársa
köszöntötte a közönséget,
majd Hári Tibor, a szeretetszolgálat főigazgatója mutatta be a segélyszervezet
magyarországi tevékenységét. A megelőző-felvilágosító munka, a drogprevenció, a különböző függőségek
kialakulásának és megelőzésének témakörében megvalósuló projekt részleteiről
Hentes Ildikó drogprevenciós koordinátor beszélt a tapolcai iskolák és a szociális
intézmények munkatársai
előtt. Az előadás során a szí-

nészek játéka rávilágított arra, hogy milyen nehézségekbe ütközik az a segítő munkatárs vagy szülő, aki kívülről jól látja ugyan a problémát, ám nem tud szót érteni az alkohollal, illetve a
droggal közeli kapcsolatba
kerülő kamasszal.
Zacher Gábor toxikulógus
egy-egy szituációs játékot
követően, saját magánéleti
és szakmai tapasztalatai
alapján elemezte a megjelenített élethelyzeteket. Az
előadás rávilágított, ha néha
rendkívül nehéz is, de meg
kell találni a fiatalokkal a
közös hangot, új inspirációkat, követendő mintát kell
számukra nyújtani. Az érintettekkel történő minőségi

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.

kommunikációnak pedig a
kölcsönös bizalomra, a veszélyeztetett személy nyitott
szemléletű megismerésére
kell épülnie - derült ki végül
a hétfőn bemutatott produkciókból.
- Ha a család, a baráti kör
diszfunkcionálisan működik, akkor a támogató közösségek szerepe felértékelődik. Egy jó közösséghez
tartozás, a művészeti foglalkozások, az interaktív zeneterápia, vagy cirkusz és
egyéb korszerű módszerek
mind-mind a bizalom helyreállítását, pozitív életminták felmutatását szolgáljákmondta el lapunknak Labovszky Tamara, a projekt
helyi szervezője.
(tl)
Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Április 15. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Április 29. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Május 6. 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

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.
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Minden, ami kutya Bravúros győzelem itthon
(Folytatás az 1. oldalról)
A szervező szerint a leggyakoribb problémák közé tartozik a kutyapiszok el (nem)
takarítása, a társasházban,
kutyával való együttélés. A
fórumon a város polgármestere is részt vett, Dobó Zoltán számos, a jövőben megvalósuló, és jelenleg megvalósítás alatt lévő intézkedés
ismertetésével igyekezett
alátámasztani, hogy a városvezetés szívén viseli a négylábúak sorsát, és támogatja a
kulturált kutyatartást. Továbbá szorgalmazta, hogy
minél több gazdi lépjen be a
város kutyás sport szakosztályába. Dr. Németh Mária
Anita a jegyzői, állatokat
érintő hatáskörről tájékoztatta a megjelenteket, valamint elárulta, mi miatt érkeznek be leggyakrabban

A póráz kötelező, a
szájkosár nem mindig
bejelentések. Sajnálatát fejezte ki, amiért az eböszszeírás során sokan nem jelentették be kutyájukat,
ahogy számos háziállatban
nincs még chip sem. Úgy látja, a sétáltatás szabályaival
sincsenek sokan tisztában,
itt leszögezte, póráz mindig
kell (még kicsi kutyának is),

szájkosár pedig agresszív viselkedést mutató állatoknak,
valamint tömegközlekedési
eszközön való utazáskor. A
nem megfelelő tartás miatt is
többször érkezett már be
panasz, itt elhangzott, hogy
kikötni nem tilos az ebet, de
a mindennapos mozgás lehetőségét biztosítani kell,
valamint a lánc nem lehet túl
rövid. Tilos az állat bántalmazása, elhagyása, feljelentést vonhat maga után.
Bódis István megjegyezte,
hogy bizonyára azért nem
jöttek el többen a fórumra
(holott szép számmal jelentek meg érdeklődők), mert
mindenki mindent tud az ebtartással kapcsolatban. Dr.
Ruzsa György állatorvossal
egyetértésben azt vallják, érdemes a megelőzésre hangsúlyt fordítani, még mindig
olcsóbb, mint a gyógyítás.
Az állatorvos a féreghajtás,
védőoltások, és egyéb prevenciós kezelések fontosságáról és módjáról, az ivartalanítás előnyeiről, hátrányairól tartott rövid, tömör, de
hasznos tájékoztatót. A fórum végén lehetőség volt
kérdéseket feltenni a szakértőknek, amelyekre az előadók a legjobb tudásuk szerint válaszoltak.
(sr)

A Veszprém Megyei Női
bajnokság Felsőházában
játszó TVSE kézilabda
csapata március utolsó
napján a KK Ajkát fogadta. Bravúros hazai
győzelem született aznap.

A Csermák József Rendezvénycsarnokba várta ajkai
ellenfelét a TVSE női felnőtt
csapata. - Nehéz mérkőzés
lesz, hiszen az ellenfél csapata erős, céljuk pedig felkerülni az NB II-be. Jelenleg
úgy is állnak, olyan a játékos
állományuk, hogy ez meg is
lesz. Mi pedig vért izzadva,
de kitesszük szívünket-lelkünket, mert a tapolcai csapat most igazi csapat - osztotta meg lapunkkal gondolatait a meccset megelőzően
Antal Lászlóné edző. A lendület, az akarat nemcsak a
tisztességes helytállásra volt
elég, hanem a listavezető Ajka fölötti diadalra is. A mérkőzés jól indult, kitartott az
első félidő végéig, ami
14:12-es tapolcai vezetéssel
zárult. A második játékrészben a hazaiak ugyanazt a
koncentrált, fegyelmezett
játékot tudták a pályára vinni, mint az elsőben. Némi
taktikai változtatást is esz-

„Pártok feletti” összefogás
Dobó Zoltán polgármester
kedden bejelentette az Egységben Tapolczáért Egyesület megalakulásának tényét,
a Tamási Áron Művelődési
Központ előtt tartott sajtótájékoztatóján. Kifejtette,
hogy az újonnan létrejött
szervezet más formában írja
a város nevét, mint ahogy az
most használatos, mivel a
képviselő-testület a Tapolca
név használatát nem engedélyezte számukra. - Hagyományőrző és közéleti szerepet egyaránt vállaló egyesületről van szó, ezért a régi
írásmódot választottuk, azaz
a város nevét „cz”-vel írjuk.
Ezzel a módosítással alakult
meg az Egységben Tapolczáért Egyesület, melyben
lehetőséget biztosítunk a
közélet szereplőinek arra,
hogy a helyi közösség érdekében végzett munkájukat
egy egyesület kereteiben
foglalják össze, függetlenül
attól, ki hogy látja a világot.
Azt is elárulom, hogy az őszi
önkormányzati választások-

ra polgármester-jelöltet és
képviselőjelölteket is állít az
új szervezet. Fontosnak tartjuk, hogy minden kormánypárti jelölt ellen egy ellenzéki jelölt szálljon versenybe az ősszel. A polgármester-jelölt én leszek, a képviselőjelöltek névsorát később, az EP-választások
után tesszük közzé - mondta

Dobó Zoltán. A polgármester hangsúlyozta, hogy itt
egy pártok feletti összefogásról van szó, ahol megtalálták a közös, helyben
fontos célokat.
Árvai Gábor, a helyi MSZP
szervezet vezetője, szintén
az egyesület tagja, úgy fogalmazott, hogy a város vezetése szépen helyt állt ebben a ciklusban. - Ellenzéki
vezetés mellett sikerült biztosítani a működőképességet, sőt még fejlesztések is
megvalósultak. A jó folytatás garanciája az imént említett egyesület, amelyben
természetesen vannak párttagok, ám mégis egy széles
társadalmi réteg jelenik meg
általa. Ez a civil szervezet
nem arra fog törekedni, hogy
a kórház aktív osztályait elvigyék, vagy a termálstrandot bezárják, hanem éppen
Dobó Zoltán polgármesezek
működtetéséhez, fejter: Megalakult az Egységben Tapolczáért Egye- lesztéséhez adja tudását, ha
sület, amely az őszi önkor- ehhez a lakosság felhatalmazást biztosít - fogalmamányzati választásokra
(szj)
jelölteket is állít Fotó: szj. zott Árvai Gábor.

A TVSE női csapata, Antal Lászlóné edzővel. Sokan
visszatértek a „régiek" közül, hosszabb-rövidebb kihagyás után
Fotó: Májer Edit
közöltek, hogy elkerüljék a
hullámvölgyet. - Nagyon
okos, fineszes játékot mutatott ezen a napon a csapat támadásban és védekezésben
egyaránt. A meccs végére
már szinte örömjáték következett, de az is pontosan,
koncentráltan, s megmaradt
a hétgólos előny. Nagy dicséret a lányoknak ezért a remek teljesítményért. Valóban a szívek és az akarat diadala volt - vallotta az edző a
mérkőzést követően. Az

eredményjelző végül 31:24et mutatott Tapolca javára. A
gólszerzők Antal Anett (15),
Dorfinger Réka (1), Barcza
Boglárka (2), Janzsó Dia
(4), Ruzsa Melissza (7), Pupos Lili (1) és Rákos Róza
Lujza (1) voltak.
A sikerhez hozzájárul még
Kondrák Sára és Dombóvári
Katalin kapus, továbbá Csillag Tündér, Földi Hajnalka,
Mikola Lídia, Németh Kata
és Péringer Martina teljesítménye.
(me)

Heti Ötlet
Töreky László

egészség
környezet
informatika

újságíró
Van aki gyűlöli, van ki kötelességből letudja, és van
aki imádja, akinek kikapcsolódás, egyfajta relaxáció a fűnyírás. Itt a tavasz,
süt a nap, néha elered az
eső, nő a fű a ház, a pince,
a nyaraló körül. A fű levágása időszerű és lassan
rendszeres foglalatossággá válik és már az elején
számos választási lehetőséget kínál. Fűkaszával
vagy fűnyíróval? Elektromossal, benzinessel? Rövidre, vagy inkább egy kicsit magasabbra hagyva?
Gyűjtőkosár használatával, vagy nélküle? A valódi profi a legtöbb kérdésre
már rutinból tudja a választ, érti a hatékony, technikailag fejlett, környezettudatos
munkavégzés
csínját-bínját. Az okosabbak az égetést háttérbe
szorító komposztálást is
elsajátították az utóbbi

években. Viszont a profizmus mellett a bunkóság
kontrasztosabban látszik.
A „jószomszédi iszony”
egyik fontos, szinte nélkülözhetetlen kelléke, hogy
épp a megfelelő, pihenésre
alkalmas időben, lehetőleg vasárnap bőgjön fel a
masina. Hasonló, tolerancia-kifeszítő művelet a házi hulladék égetés, amelyet sokaknak van szerencséjük megtapasztalni a
fűtési szezonban és az
őszi, tavaszi időszakban
egyaránt. Minden településen helyi önkormányzati
rendelet szabályozza a
zajterhelés és a füstölgés
törvényes kereteit. Kár,
hogy aki betartja, annak
rendelet nélkül is vannak
elképzelései a témáról, aki
nem, annak pedig az intelligenciaszintje nem teszi lehetővé a szélesebb
körű tájékozottságot.
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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

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289

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

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Esedékes az orgonafelújítás
marakórus karnagya, aki az
egykori Orgonasípok Alapítvány tagjait - dr. Varga
László, Horváth József, dr.
Sipos Ferenc - látta vendégül otthonában a nemes cél,
a hangszer felújítása miatt. A
megbeszélésre lapunk is
meghívást kapott, hiszen a
lelkes csoport gyűjtésbe
kezd - ahogy azt tették az új
orgona építéséért a kilencvenes években - , hogy a
szükséges munkálatok mielőbb
elkezdődhessenek.
Mint megtudtuk, az évenkénti karbantartás elmaradása miatt egy komolyabb beavatkozás vált szükségessé,
ami nagyjából másfél millió
forintba kerülne. Ezért a
mostani koncert és a következő is alkalmat ad arra az
adakozni kívánók számára,
hogy lehetőség szerint hozzájáruljanak a felújításhoz.
Ahhoz, hogy ez a csodálatos
hangszer ismét régi fényében ragyogjon. A Tapolcai
Nagyboldogasszony Római
Katolikus Plébánia honlapján megtalálható az a bankEgy 2012-es felvétel, a tapolcai orgonáról. Akkor Hor- számla is, ahova bárki adakozhat a nemes cél érdekégas Eszter fuvolaművész és Teleki Miklós orgonamű(szj)
vész kápráztatta el a közönséget
Archív fotó: szj. ben.

Jótékony célú hangversenyt
ad Gion Zsuzsanna mezzoszoprán énekművész és Virágh András Liszt-díjas orgonaművész, a Vox Angelis
Énekegyüttessel április 14én a tapolcai Nagyboldogasszony plébániatemplomban, az orgona felújításáért.
A télen volt már hasonló
kezdeményezés a művészek
részéről, illetve a mostani,

RENDEZVÉNYEK
· 2019. április 14-én II. Tapolcai Kutyás és Családi
Napot rendez a Tapolcai
Kutyás és Sport Szakosztály a Városi Sport- és
Szabadidőcentrumban. A
rendezvény ideje alatt kutyás előadások, kutyaszépségverseny, örökbefogadó- és adománygyűjtőnap vár minden érdeklődőt.
· Tavaszi lovastábort hirdet Gyulavezér Lovasbirodalma 2019. április 18április 22-éig, 5 éves kortól, napközis jelleggel 9 és
17 óra között. További információ és jelentkezés a
helyszínen, vagy az interneten megtalálható elérhetőségeken.
· A Lelki Egészségfejlesztési Központ 15 alkalmas nyitott kiscsoport
foglalkozást hirdet az
SNI-s gyermeket nevelő
szülőknek minden hónap
harmadik szerdáján 1718.30 között. Az első alkalom 2019. április 17-én
lesz, Az Én Világom-Tapolca, a Tapolca és Környéki Autista Gyermekekért Egyesület irodájában
(a régi postaudvarban).

virágvasárnapi koncert után
a hónap végén, 27-én lesz
még egy jótékony célú hangverseny a Tapolcai Kamarakórus közreműködésével.
- Nagyon jó orgona van a
templomban, csak fel kellene újítani - nyilatkozta lapunknak még decemberben
Virágh András. Ugyanezt
fogalmazta meg hétfőn Török Attiláné, a Tapolcai Ka-

Hirdetés

Március utolsó napján itthon lépett pályára a TVSE
U11-es csapata
Fotó: Májer Edit

Itthon játszottak a kézilabdás fiúk
Izgalmas mérkőzéseket játszott március utolsó hétvégéjén a TVSE U11-es fiú
csapata.
A Magyar Kézilabda Szövetség Gyermekbajnokságának Tóth László régiójában szerepelnek a Tapolca
VSE U11-es ifjú sportolói.
Március végén itthon léptek
pályára két ellenféllel. Az első mérkőzést helyiekkel játszották, a Telekom Veszprém Tapolca kézilabdázóival, akiktől 25:5-re kaptak
ki, majd 12:18-ra maradtak
alul a Büki TK-val szemben.
- A gyerekek az út elején járnak, de a közösség nagyon
jó. Vannak kisebb, U10-es
játékosok is, így sok tapasztalatot, rutint kell még szerezniük a sportágban. A legjobban a kevés edzésszám-

mal küzdünk. A tanrendjük
és egyéb szabadidős elfoglaltságaik miatt, illetve,
hogy többféle sportot is űznek, csak heti kétszer egy
órát tudunk edzeni. Mindezen túl a csapat nagyon
összetartó, a szülői háttér is
remek, amiért köszönettel
tartozunk. Nagyon fontos
számunkra az utánpótlásképzés, nevelés Tapolcának,
mellette pedig, hogy akik
nálunk kézilabdáznak, érezzék jól magukat, szeressék a
játékot, a közösséget, valamint becsüljék meg a csapattársakat és az ellenfelet
egyaránt – árulta el a mérkőzést követően Antal Lászlóné edző. A Telekom Veszprém Tapolca csapatáról később egy bővebb írást is olvashatnak.
(me)
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Ülésezett a Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku:
Magas ormok közt
kifeszített kötélen
imbolyog a lét.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Április 11 - 17.
csütörtök – szerda
11 – 12. csütörtök–péntek,
14. vasárnap 14:00 1200,-Ft
16 – 17. kedd - Szerda
13. szombat 17:00
FERENC PÁPA – Egy
hiteles ember
Színes, szinkronizált svájci
dokumentumfilm
Hossz: 92 perc
...

11 – 12. csütörtök–péntek,
14. vasárnap 15:45 2D
1200,-Ft
16 – 17. kedd - Szerda
13. szombat 13:00
15. hétfő 11:00
Dumbó
Színes, szinkronizált
amerikai családi kalandfilm
Hossz: 125 perc
...

11 – 12. csütörtök–péntek,
14-17. vasárnap-szerda 18:00
2D 1200,-Ft
16 – 17. kedd - Szerda
13. szombat 18:30
Miután
Színes, szinkronizált
amerikai romantikus dráma
...

11 – 12. csütörtök–péntek,
14-17. vasárnap-szerda
20:00 3D 1200,-Ft
16 – 17. kedd - Szerda
13. szombat 20:30
Shazam!
Színes, szinkronizált
amerikai akció-kaland
Hossz: 130 perc

2019. március 26-án 15:00 órai
kezdettel került megrendezésre
a Tapolcai Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum soron következő ülése, melynek helyszínét
ez alkalommal is a Tamási
Áron Művelődési Központ biztosította. A KEF tagjait Dobó
Zoltán elnök köszöntője után
az „Én-Kép-Tér” Szociális és
Mentálhigiénés
Alapítvány
munkatársai, Magvas Zoltán és
Pilter Balázs, valamint Labovszky Tamara KEF társelnök, a Baptista Szeretetszolgálat tapolcai telephelyének vezetője tájékoztatta a KEF munkájáról, szakmai értékeléséről.
A KEF aktívan működik együtt
tagszervezeteivel, civil szervezetekkel is. A Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a
Lelki Egészségfejlesztési Központtal és a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális
Segítő Központtal (a továbbiakban: OSZSK) három pályázati programban együttműködik (pályázatok azonosítószámai: KAB –KEF – 18-A –
26321; EFOP.1.8.20-17-201700016, EFOP-1.8.7-16-201700006), mely által több tapolcai
rendezvény valósulhat meg a
közeljövőben, a KEF koordinálásával. A legközelebbi, a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK
projekt szervezésében a Momentán társulat és dr. Zacher
Gábor „Függő Játszma” c.
improvizációs színházi előadása volt, amelynek 2019. 04. 08án 18 órai kezdettel a Tamási
Áron Művelődési Központ
adott helyet. Majd a fiatalokat
az április 13-14-i hétvégén a
Széchenyi István Baptista Középiskolába várjuk újfajta, élményalapú programokra. (Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális Cirkusz, Bélaműhely
Sound Art).
Másik sikeres pályázatunk
eredményeképpen 2019. május
24-25-én egy két napos drogellenes programot valósíthatunk meg Tapolcán, melyre terveink szerint testvérvárosunk,
Pozsony–Ruzinov szakembe-

A Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum legutóbbi ülése
reit is meghívjuk, a megkezdett betekintést nyerhetünk a szaszakmai tapasztalatcsere to- badidő eltöltési szokásaikba.
vábbi bővítése, elmélyítése A programok a nyertes pályázatoknak köszönhetően ingyeérdekében.
A rendezvény első napján, nesen látogathatók, azonban ér2019. május 24-én 17 órai kez- demes felkeresni médiafelüledettel lakossági fórumot, elő- teinket is, mivel egyes előaadást szervezünk a Tamási dások előzetes regisztrációhoz
Áron Művelődési Központban, kötöttek lehetnek a helyszín
amelyen a lakosság elsőként befogadóképességének függDávid Ferenc biopolitikai vényében.
szakértő előadását hallgathatja Az ülésen a 2018/2019. tanévmeg, majd tájékoztatást kaphat ben futó iskolai prevenciós
a KEF működéséről, a preven- programok tapasztalatai és a jöciós tevékenységekről, Tapolca vőbeli tervek is megvitatásra
drogfertőzöttségéről, drogstra- kerültek. Mindig hasznosak az
tégiájáról. A fórumon lehetőség ilyen jellegű tapasztalatcserék,
lesz kérdéseket és észrevéte- hiszen a drog és függőségi
leket tenni az érdeklődőknek, problémák mellett felszínre kemelyek továbbítására is bizto- rültek olyan egyéb, iskolában
sítunk lehetőséget. 2019. május jelentkező problémák is, me25-én, 10 órai kezdettel a fiata- lyek meglátásunk szerint folyalok számára kerül megrende- matos figyelmet, ill. beavatkozésre egy interaktív színházi zást igényelnek. Ezek közül kiprogram a Széchenyi István emelhető például az iskolai
Baptista Középiskolában az zaklatás, mely nem csupán fiziAppArt Egyesület előadásá- kai, hanem verbális és online
ban, majd 14 órától „Miénk ez a színtereken is megjelenik - súPAD” program keretében ter- lyosabb formája pedig a psziveink szerint egy - még kivá- choterror. A probléma eljutott a
lasztás alatt álló - közterületi helyi szakemberekhez, a Lelki
padot teszünk fiatalossá, figye- Egészségfejlesztési Központ
lemfelhívóvá a diákok bevoná- már prevenciós programokat
sával. A helyszínen 3 órás zene- indított az iskolai zaklatás téterápiás programon vehetnének makörében. További megoldást
részt az érdeklődők. A program jelenthet a bevezetésre kerülő
elsődleges célja egy közösségi iskolai szociális munka, mint új
tér kialakítása, egy közösségi szolgáltatás, az által, hogy lemegmozdulás, figyelem felhí- hetőséget biztosít szociális
vási akció, a szabadidő hasznos szakember jelenlétére az oktaeltöltésére, illetve „hasznos és tási intézményekben. Javaslataktív tagja vagyok a városnak” ként merült fel a családlátoérzés előmozdítása. A kezde- gatás lehetősége, mint a háttér
ményezéssel közvetlen elérési motivációk feltárására alkalpontunk, kapcsolatunk lesz a fi- mas eszköz. (hiányzás, iskoláatalokhoz, mely által közvetve ból való igazolatlan távolma-

radások, esetleges függőségek).
Örömünkre szolgált, hogy
meghívásunknak eleget tett, és
pozitívan értékelte városunk
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának működését Majzik
Balázs, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Drogmegelőzési Programok
Osztályának vezetője és kolléganője, Bognár Éva is. Statisztikai adatok prezentálása mellett hasznos tanácsokkal látták
el a helyi KEF-et. Fontosnak
tartják az alulról jövő kezdeményezésekben rejlő lehetőségeket.
Szó esett az elterelés működéséről is, hisz Tapolca városában
is működik az elterelés gyakorlata, melyet a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK végez. Elterelésre azok mehetnek, akikkel
szemben csekély mennyiségű,
saját (tehát nem eladási, átadási) célra tartott (termesztett
stb.) kábítószer fogyasztása
vagy birtoklása miatt indul
büntető eljárás és részt vesz egy
legalább hat hónapos folyamatos kezelésen (drogfüggőséget
gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő egyéb
ellátáson, vagy felvilágosítómegelőző szolgáltatáson). Miután okirattal igazolja a hat hónapos kezelés befejezését, az
ügyét meg kell szüntetni, így
elkerülhető a bűnösség bírósági
megállapítása és büntetés kiszabása is. - Az ülés tapasztalatait összegezve elmondhatjuk,
hogy hathatós beavatkozást kizárólag a szakemberek, a KEF
tagjainak
összefogásával,
együttműködésével érhetünk el,
és ezt szem előtt tartva hiszem,
hogy közösségünk akar, és tud
is tenni ezért. Meggyőződésem, hogy Tapolca közössége
átérzi saját felelősségét önmaga, emberi környezete, utódai
és az újabb nemzedékek egészsége, illetve lehető legteljesebb
élete iránt, és mindezek érdekében kész is az aktív cselekvésre - osztotta meg gondolatait Dobó Zoltán polgármester.
Magvas Zoltán

Hat újabb pályázat érkezett be március végéig
A Közösen Tapolcáért Helyi
Közösség által kiírt Épített és
szabadtéri terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés, a Kulturális és hagyományőrző programok és rendezvények, valamint az Ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő
programok címmel kiírt helyi
pályázatok második körének
leadási határideje 2019. március 31-ével lejárt. A beadási határnapig 6 pályázat került benyújtásra a Helyi Akciócsoporthoz, közel 38 millió Ft
nagyságban.
Az infrastrukturális pályázati
felhívásra egy támogatási kére-

lem érkezett be 12, 9 millió forint értékben. A kulturális és hagyományőrző programoknál
három pályázat érkezett, melyek összértéke több mint 17
millió Ft.
Ezen kettő felhívásnál fel is
kellett függeszteni a benyújtást
2019. április 3-tól a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel. Ha a Helyi
Akciócsoport plusz forrást kap,
vagy az eddig benyújtott kérelmeknél forrás szabadul fel, akkor újra lehet ezekre is pályázni.
Az Ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közös-

ségfejlesztő programok esetében a rendelkezésre álló keretre
kettő pályázó összesen 8 milliót pályázott, vagyis ennél a
felhívásnál még maradt szabad,
megpályázható forrás, így ezt a
felhívást nem kellett felfüggesztenünk. Jelenleg csak itt lehet támogatási kérelmet benyújtani a meglévő több mint 9
milliós keretre, melyre 2019.

június 30-ig várjuk a pályázatokat. A negyedik, Kompetencia fejlesztő-, képző- és
szemléletformáló programok,
valamint közösségi innovációk
című felhívásnál majd 2019.
június 1 - augusztus 31 között
lehet pályázni.
További információk: Közösen
Tapolcáért Helyi Közösség
www.tapolcaclld.hu
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Hét érem a Basic Táncstúdiónak
TÁNC - A veszprémi VIII.
Connector Dance Fest-ről
hét érmet hoztak haza a
Basic Táncstúdió ifjú művészei.

A Connector Dance Fest a
kezdetektől fogva kiemelt
helyet foglal el a Basic Táncstúdió éves versenynaptárában. Idén is megmérették
magukat március közepén, a
nemzetközi és hazai táncos
élet nagyjainak és ifjú reménységeinek szereplésével
zajló háromnapos versenyen. Nagy büszkesége a
stúdiónak, hogy Fehér Barbara és Folmeg Barbara felkészítésével idén hozták el a
legtöbb arany érmet a tapolcai lányok. Arany minősítést
kapott Gyermek Amatőr
Show/Látványtánc kategóriában Aranyodi Lara, Fazekas Dorka és Lovász Fruzsina Sellők című koreográfiája, Felnőtt Amatőr Modern/
Kortárstánc kategóriában
Kiss Virág előadásában a
Just a world produkció, Felnőtt Amatőr Modern/Kortárstánc kategóriában Hoffman Sára és Kiss Virág előadásában a Nothing, vala-

A Basic Táncstúdió dobogós táncosai Folmeg Barbara felkészítővel, stúdióvezetővel. A képről Csipszer Luca és Szi- Andor Dóra hiányzik
Fotó: Májer Edit
mint Junior, Amatőr Show/
Látványtánc kategóriában a
legtöbb versenyzőt felvonultató formáció, a Birds.
Ebben a versenyszámban a
szólóban, vagy csoportokban fellépő táncosok mellett
színpadra lépett még Muzsi
Janka, Osváth Panna és

Szabó Eszter is. Ezüst minősítés szerzett Junior Amatőr
Show/Látványtánc kategóriában Ács Dorka, Csipszer
Luca, Mohos Dorka és Szi –
Andor Dóra előadásában a
The Office, továbbá Junior
Amatőr Modern/Kortárstánc kategóriában Németh

Boglárka, Pálffy Maja és
Steiner Anna szereplésével a
Run, valamint Felnőtt Amatőr Show/Látványtánc kategóriában a Paintings, melyben Baráth Blanka, Kravácz
Barbara, Németh Kata és
Tóth Szofi lépett színpadra.
Megtudtuk, a versenyen és

azt követően is remek volt a
hangulat, a gyerekek nagyon
boldogok voltak, és jól érezték magukat.
- A versenyprodukciókra való felkészülés már a nyári
táborban elkezdődik. Ezen
meghívott vendégoktatók
kapcsolódnak be a munkánkba. Ezt követően osztjuk be őket duókba, triókba,
kvartettekbe. Mindig próbáljuk egyénre szabni a csoportokat, mely sok mindentől függ, akár testalkattól,
mióta táncolnak, mennyire
illenek össze a párjaikkal.
Augusztusban állunk neki a
produkciók kidolgozásának,
mely szintén sok mindentől
függ, személyiségtől, vagy,
akár, hogy dinamikusabb,
vagy lassabb táncot szeretnének a gyerekek. Majd három napot szánunk a koreográfiák megtanulására,
melyekkel aztán szeptembertől hétről hétre foglalkozunk. Végül januárban van
egy házi versenyünk, ahol
kiválasztjuk, mely produkciók indulhatnak a versenyen – osztotta meg lapunkkal Folmeg Barbara, a Basic
Táncstúdió vezetője. (me)

Lengyelországban vívtak
A Tapolca Vívóklub is
részt vett a lengyelországi
Wroclawba megrendezett
nemzetközi
vívóversenyen.

Dobogón a Bárdos iskola aranyérmes felsős csapata

Dupla arany a Diákolimpiáról
A Tapolca VSE Sakk szakosztálynál sportoló fiatalok két aranyérmet hoztak
haza a Szombathelyen
megrendezett Országos
Sakk Csapat Diákolimpia
döntőjéről.

A Diákolimpia legutolsó
fordulójára 143 csapat, öszszesen 573 versenyző érkezett. A TVSE fiataljai iskoláik képviseletében mérkőztek
meg az ország legjobbjaival.
A felsős fiúk versenyében a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bodó Boglárka,
Gergely Dániel, Kötéljártó
Áron, Szőke Kristóf, valamint Tóth Csongor alkotta
csapata aranyérmet szerzett.
Külön siker, hogy Kötéljártó
Áron veretlenül országos

tábladíjat nyert. Az alsós fiúk a nyolcadik helyen zártak, név szerint Dénes Márk,
Gadó Zsombor, Kis Letti,
Tóth András és Tóth Barnabás. A felsős lányok együttese, azaz Kis Vanda, Szücs
Noémi, illetve Szücs Vivien a
tizenharmadik helyen végeztek. A középiskolás fiúk
mezőnyében
aranyérmet
szereztek iskolájuk, a keszthelyi Vajda János Gimnázium színeiben a TVSE sakkozói, név szerint Ács Márton, Buzás Bertalan és Juhász Judit, Hosszú Kristóffal
kiegészülve. A kiemelkedő
eredményen felül, Buzás
Bertalan veretlenül, Juhász
Judit, Hosszú Kristóf szintén országos tábladíjasok
lettek.
(me)

ányok 212 indulójából Tarsoly Borbála a 6. Konkoly
Evelin a 19. Cséri Sára a 40.
Cserép Dorina pedig az 54.
helyen végzett. A 222 U13as fiúversenyző közt 11. Bicsérdi Csongor, 63. Makkos
Bence, 77. Süketes Miklós.
Az U15-s korosztály 159 leány indulója közül Kovács
Bianka a 18. míg Sulyok Melani a 68. helyen zárt. A gyerekek szépen helytálltak első
nemzetközi megméretteté-

sükön is. A klubból Kovács
Dániel versenybíróként volt
jelen. A gyerekeket edzőjük,
Gauland Zsófia kísérte,
munkáját Szabó Ádám segítette. A tapolcai párbajtőrözők remekül érezték magukat, különleges élményekkel
gazdagodtak a verseny és az
utazás során egyaránt. Amíg
távolt voltak, itthon sem állt
meg az élet, a klub edzései
ugyanúgy folytak, Cséri Soma irányításával.
(me)

Tapolca ifjú párbajtőrözői is
megmérették magukat Lengyelországban, a negyvenkettedik alkalommal megrendezett Challenge Wratislavia nevet viselő nemzetközi vívó versenyen. Európa
legmodernebb sportcsarnokainak egyike adott otthont
az ötnapos tornának, ahol a
tizenöt évnél fiatalabbak
léphettek pástra. A hosszú
múlttal rendelkező torna egy
remek lehetőség arra, hogy
az ifjú vívók a világ minden
tájáról, évről évre találkozhassanak és összemérhessék
tudásukat más országokban
élő kortársaikkal. Idén a Tapolca Vívóklub egyaránt
képviselte a nívós sporteseményen Magyarországot és
Tapolcát is. Az U11-es leányok 128 fős mezőnyében
Konczek Lina Melodi a 34. Indulás előtt Dobó Zoltán polgármester búcsúzott a
helyen zárt. Az U13-as le- tapolcai vívóktól.
Fotó: Helyszíni felvétel
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FILMAJÁNLÓ
Shazam! – Ha lehetne egy
szupererőd, mit akarnál?
Repülnél vagy szuper erős
lennél? A DC univerzum
bemutatja a legújabb hősüket, Shazamot! Az eddig
megszokottakkal ellentétben, Shazam egy energia,
ami átjárja a kiválasztott
testét, ha kimondja a nevét.
A történet főszereplői két
örökbefogadott fiatal fiú,
akik mindig is arról álmodoztak, hogy milyen lehet
különlegesnek lenni. Így
amikor egyikőjük lesz a kiválasztott, természetesen
együtt fedezik fel, hogy
milyen képességek rejlenek
a piros kezeslábasban. Ha
érdekel, hogy milyen szuperhős válik a fiúból, akkor
látogass el a tapolcai moziba április 17-éig.
(szv)

MOZAIK
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Tojásfák a Fő téren
Bölcsődések, óvodások, iskolások is jártak a helyszínen
Az idén is folytatódott a
több éves hagyomány,
húsvét közeledtével tojásfát díszítettek a Fő téren,
a gyerekek nagy örömére.
Több mint kétezer tojás
került a fára, ám húsvétig
ez a szám még minden bizonnyal emelkedik.

Ezúttal is sokan látogattak el
a helyszínre, köztük bölcsődések, óvodások, iskolások,
s hozták a tojásokat, díszeket. Többen érkeztek külön
kisgyermekes szülők is, nekik a szervezők segítettek
abban, hogy a kicsi akár
Online újságunk saját kezűleg helyezhesse el
a fán azt, amit hozott. Aranyodi
Zsolt, emelőkosaras
www.tapolcaiujsag.hu
autójával járult hozzá a zökkenőmentes lebonyolításhoz, azaz a két fa felsőbb ré06/87/412-289
szeinek díszítéséhez, ám
Boczkó Gyula főszervező
Továbbra is keressük a legfirajta kívül még Horváth
nomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan reMagdolna dekoratőr önzetceptje, amelyet szívesen oszlen segítségét is kiemelte. A
tana meg másokkal lapunk haprogram
előkészítésében,
sábjain, azt kérjük küldje el elebonyolításában
a Városért
mailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com
Egyesület, a Városszépítő

SZEM - PONT

Folytatódott a régi hagyomány. A húsvét előtti időszakban ismét feldíszítettek két
fát a Fő téren. Legalább kétezer tojás került fel az első napon
Fotó: szj.
Egyesület Nőklubja, a
Nyugdíjas Klub, a Tanúhegyek Egyesület, a Tapolcai
Nagycsaládosok Egyesülete
vett részt. Ahogy az korábban is történt, húsvét után,

április 30-án lesz a tojásfák
bontása, a Batsányi Táncegyüttes „zöldág járásával”
egybekötve. Ám addig továbbra is lehet hozni a tojásokat. A szervezők elhe-

lyeztek egy kosarat a helyszínen erre a célra, amit figyelnek, és folyamatosan
gondoskodnak arról, hogy a
benne lévő tartalom a felkerüljön a fára.
(szj)

Három futó az országos döntőben
Jól szerepeltek Várpalotán a Szász Mártonos tanulók
Március végén rendezték
meg Várpalotán a Megyei
Diákolimpia Mezei Futóversenyt, ahol a Szász
Márton Általános Iskola is
képviseltette magát. Hárman továbbjutottak az
országos döntőbe.

ben, a végső döntőben.
Tapolcáról az I. korcsoportban Könczöl Ádám, a II.
korcsoportban Könczöl Gábor, a IV. korcsoportban pedig Katona Bianka szerzett
ezüstérmet, így ők vehetnek
részt az országos döntőben.
Orsós Tina a II. korcsoportban bronzérmet szerzett. Felkészítőjük Kiss Katalin. (m)

Az én városom...

Piaci információk

tanulásban és értelmileg
akadályozott tanulók indultak.
A Szász Márton Általános
Iskola is részt vett a megmérettetésen. Nagy volt a
tét, hiszen korcsoportonként
és nemenként az első két helyezett képviselheti iskoláA Cseri parkerdőben meg- ját, városát és megyéjét, az
rendezett megyei döntőben a ország legjobbjaival szemNem először jön létre ez az állapot a belvárosban, a
mozi mellett. Az ott élők, köztük Belényesi Csaba és
Molnár Erika, már korábban is szóvá tették ezt
Fotó: Helyszíni felvétel

Bízunk benne, hogy az Ady utca és a Deák utca lakói, az
érintett lakóházak közös képviselői és ezen városrész önkormányzati képviselője hamarosan rájönnek arra, hogy
mit is kellene tenni a képen látható helyzet megszüntetéséért. Sajnálom hogy ezt az áldatlan állapotot is csak
mi észrevételezzük. Lehet, hogy ez a normális elfogadható és a baj velünk van? Ezt a látképet talán a Tapolcai
Újság „Az én városom” rovatába kellene küldenem, mint
a település büszkeségét? Kérjük a tisztelt illetékeseket
hogy szíveskedjenek mielőbb intézkedni a hasonló helyzet magakadályozása, megelőzése érdekében!
Tisztelettel,
Belényesi Csaba és Molnár Erika Fő tér 1.sz. alatti lakók

-mailban elektronikus címünkre!
tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs
különösebb feltétel, csak annyi,
Grósz Zoltán
hogy Tapolca szépsége köszönjön
Jellegzetes épületek
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.

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Burgonya: 299 Ft/kg
Sárgarépa: 240-360 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 320 Ft/kg
Paprika: 1200-1980 Ft/kg
Paradicsom:780-1980 Ft/kg
Uborka: 490-588 Ft/kg
Körte: 648 Ft/kg
Mák: 1600 Ft/kg
Narancs: 349 Ft/kg
Mandarin: 490 Ft/kg
Citrom: 588 Ft/kg
Banán: 488 Ft/kg

