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Megújuló gimnázium
Fejlesztések, vezetői pályázat, névhasználat elutasítása
ÖNKORMÁNYZAT - Elin-
dulhat a Batsányi Gimná-
zium energetikai felújítá-
sa, elfogadták az idei köz-
beszerzési tervet, pályáz-
tatják a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum in-
tézményvezetői pozíció-
ját.

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

A város önkormányzata 
2016. június 29-én benyúj-
tott pályázatát a Magyar Ál-
lamkincstár Veszprém Me-
gyei Igazgatóságának veze-
tője a 2017. szeptember 15. 
napján kelt támogatói döntés 
alapján 289 millió 908 ezer 
173 Ft összegű támogatás-
ban részesítette. A projekt el-

ső mérföldkövének megva-
lósítása részeként, a felújítás 
kivitelezési költségeinek 
csökkentése céljából, módo-
sított kiviteli tervdokumen-
táció készült. Az ezután in-
dított 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 ír-
ták 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 költségnövek-
mény támogatási összeg. Ez 
utóbbiról, azaz a “ráemelési 
igény” benyújtásáról szava-
zott a testület ezúttal. (Foly-
tatás a 2. oldalon „Vitát is 
hozott...” címmel)           (szj)

Ebtartók tapolcai fóruma

Drogprevenció, kommunikáció

A polgárőrség szervezésé-
ben kutyás témában tartottak 
lakossági fórumot a Tamási 
Áron Művelődési Központ 
második emeleti termében, 
péntek este. Arról, hogy mi-
ért van szükség ilyen fórum-
ra városunkban, Tölgyes 
Zsoltot, a helyi polgárőr 
szervezet vezetőjét kérdez-
tük. Úgy véli, az egyik leg-

népszerűbb háziállatunk a 
kutya, rengeteg kérdés me-
rült és merül fel tartásával, 
gondozásával kapcsolatban, 
ezért, ismert előadókat hív-
tak 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,  Za-
cher Gábor és a Momen-
tán Társulat két egymást 
követő előadása, a Bap-
tista Szeretetszolgálat Or-
szágos Szociális Segítő 
Központjának szervezé-
sében, a drogprevenció, a 
nehéz élethelyzetben élő 
fiatalokkal való kommuni-
káció területén mutatott 
új, innovatív módszereket 
hétfőn, a Tamási Áron Mű-
velődési Központban. 

Az előadásokat közel két-
száz regisztrált szakmai és 
civil érdeklődő tekintette 
meg. Az említett színházi 
produkciót is magába fogla-
ló szemléletformáló, alter-
natív pedagógiai módszere-
ket alkalmazó prevenciós 
projekt a kormány és az Eu-
rópai Szociális Alap támo-

gatásával idén márciustól, 
másfél év alatt  valósul meg, 
három városban, Eszter-
gomban, Mátészalkán és Ta-
polcán. Városunkban, kora 
délután a szociális szféra 
munkatársai, a segítő szak-
mák helyi képviselői, ké-
sőbb a téma iránt érdelődő 
szélesebb közönség tekint-
hette meg a Függő játszmák 
című interaktív előadást, 

amely az improvizatív szín-
ház és a humor eszközeivel 
is élve igyekezett bemutatni 
a függőségek lelki természe-
tét, a rászokáshoz vezető 
élethelyzeteket, a gyakran 
tragikus végkifejlettel járó 
alkohol, illetve kábítószer 
függőség megelőzésének in-
novatív módszereit. (Foly-
tatás a 2. oldaldon „Interak-
tív...” címmel)                    (tl)

Átformált
világunk
A napokban került 
elém valamelyik hír-
portálon Alain Delon, 
egy pár évvel ezelőtti 
megnyilvánulása. A 
84 éves legenda egy 
francia lapnak azt 
mondta, hogy sajnál-
kozás nélkül fog meg-
halni, mert utálja a 
kort, amelyben él. - 
Nincs többé tisztelet, 
nincs adott szó. Csak 
a pénz számít. Egész 
nap csak a bűnözés-
ről hallunk - indokolta 
kijelentését. Az tény, 
hogy az internetes 
korszak előtt születet-
tek között sokan van-
nak, akik megriadnak 
ettől a mindent át-
szövő digitalizálódás-
tól. Ami elidegeníti, el-
szigeteli egymástól 
az embereket. Kü-
tyükkel a kézben ke-
vesebbet beszélget-
nek ma, s ha igen, ak-
kor is a témák egy ré-
sze a világhálóhoz 
kötődik. Delont kiegé-
szítve, igen, a pénz 
számít. Meg a lájk.

          Szijártó János

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

Elkezdődhet a Batsányi Gimnázium energetikai felújítása. A projekt fontos moz-
zanata volt a néhány nappal ezelőtti bejárás, a munkaterület felmérése      Fotó: szj.

Zacher Gábor toxikológus és a Momentán Társulat 
színészei. Sok múlik a veszélyeztetett fiatalokkal foly-
tatott  kommunikáción                                          Fotó: tl.

354 milliós 
beruházás 
indulhat el
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Vitát is hozott az ülés

(Folytatás az 1. oldalról)
AKTUÁLIS - Elfogadta a 
képviselő-testület az önkor-
mányzat idei közbeszerzési 
tervére vonatkozó javaslatot 
is. Eszerint a 2019-re terve-
zett közbeszerzések között 
egy szolgáltatás-megrende-
lés és négy építési beruházás 
szerepel. Ebbe a körbe bel-
területi utak felújítása, 
mélyépítési munkák kivite-
lezése, a Csobánc Kultúrház 
energetikai megújítása és a 
Tapolca-Szigliget közötti 
kerékpárút megvalósítása 
tartozik.
A tapolcai önkormányzat 
fenntartásában működő 
Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum igazgatójának in-
tézményvezetői megbízása 

Interaktív színházzal a függőségek ellen

Egy kivételével „simán átment” minden előterjesztés a pénteki ülésen     Fotó: szj.

nészek játéka rávilágított ar-
ra, hogy milyen nehézségek-
be ütközik az a segítő mun-
katárs vagy szülő, aki kívül-
ről jól látja ugyan a prob-
lémát, ám nem tud szót érte-
ni 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 megjele-
nített élethelyzeteket. Az 
előadás rávilágított, ha néha 
rendkívül nehéz is, de meg 
kell találni a fiatalokkal a 
közös hangot, új inspiráció-
kat, követendő mintát kell 
számukra nyújtani. Az érin-
tettekkel történő minőségi 

kommunikációnak pedig a 
kölcsönös bizalomra, a ve-
szélyeztetett személy nyitott 
szemléletű megismerésére 
kell épülnie - derült ki végül 
a hétfőn bemutatott produk-
ciókból. 
- Ha a család, a baráti kör 
diszfunkcionálisan műkö-
dik, akkor a támogató kö-
zösségek szerepe felérté-
kelődik. Egy jó közösséghez 
tartozás, a művészeti foglal-
kozások, az interaktív zene-
terápia, vagy cirkusz és 
egyéb korszerű módszerek 
mind-mind a bizalom hely-
reállítását, pozitív életmin-
ták felmutatását szolgálják- 
mondta el lapunknak La-
bovszky 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

Tapolca Városért kitün-
tetést kapott a Tapolcai 
Plecotus Barlangkutató 
Csoport. Az elismerést a 
csoport vezetője, Szilaj 
Rezső vette át. 
A Tapolcai Plecotus 
Barlangkutató Csoport 
1986-ban kezdte műkö-
dését Bauxit Barlangku-
tató Csoport néven. Az-
óta folyamatosan tevé-
kenykednek. Munkájuk 
fő részét új barlangok, 
barlangszakaszok fel-
kutatása teszi ki, emel-
lett gondoskodnak a 
megismert üregek és 
képződményeik fényké-
pes valamint térképi do-
kumentálásáról, erejük-
höz mért tudományos 
vizsgálatáról. Tevékeny-
ségük eredményeként 
Tapolcán a régóta ismert 
Tavas-barlang, Kórház-
barlang és Kincses-gö-
dör mellett hozzáférhe-
tővé vált a Plecotus-1-
barlang, Berger Károly- 
barlang és, rövid időre a 
Malom-tavi-barlang. A  
Tavasbarlangban a  ba-
uxitbányászat  miatt be-
következett karsztvíz-
szint süllyedést kihasz-
nálva a barlangrendszer 
korábban ismert 800 
méteres hosszát 3200 
méter fölöttire növelték. 
A Kórház-barlang hosz-
szát több mint három-
szorosára növelték, ben-
ne, a Tavas-barlang felé 
vezető járatokat is talál-
tak. Említésre méltó az 
általuk felfedezett 18 
méter mélységű tó, va-
lamint hazánk leghosz-
szabb, legkellemetle-
nebb szűkülete.  Felfe-
dezték  a  három   tapol-
cai  nagy   barlang   kö-
zötti,  járható összeköt-
tetéseket,   amivel meg-
teremtették  a Tapolcai - 
barlangrendszert. 

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Szilaj Rezső
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INFORMÁCIÓ

(Folytatás az 1. oldalról)
Az előadást megelőzően, 
Labovszky Tamara, a Baptis-
ta szeretetszolgálat Orszá-
gos Szociális Segítő Köz-
pontjának helyi munkatársa 
köszöntötte a közönséget, 
majd Hári Tibor, a szeretet-
szolgálat főigazgatója mu-
tatta be a segélyszervezet 
magyarországi tevékenysé-
gét. A megelőző-felvilágo-
sító munka, a drogpreven-
ció, a különböző függőségek 
kialakulásának és megelő-
zésének témakörében meg-
valósuló projekt részleteiről 
Hentes Ildikó drogprevenci-
ós koordinátor beszélt a ta-
polcai iskolák és a szociális 
intézmények munkatársai 
előtt. Az előadás során a szí-

2019. augusztus 31. napján 
lejár, így a testület a felada-
tok ellátására pályázatot ír 
ki. Ennek részletei megte-
kinthetők a város honlapján, 
a mostani testületi ülés vo-
natkozó előterjesztésében, a 
benyújtás határideje pedig a 
kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán tör-
ténő közzétételtől számított 
30 nap.
A pénteki ülésen még szá-
mos más témában is döntöt-
tek a képviselők, ám egy 
névhasználati kérelem kap-
csán kisebb iszapbirkózás 
alakult ki a politikailag 
szemben álló felek között. 
Az Egységben Tapolcáért 
Egyesület névhasználatát 

kifogásolta Császár László 
(Fidesz), illetve a vele egy 
platformon lévő képviselők. 
Szerintük ugyanis a szerve-
zetnek kifejezetten politikai 
céljai vannak, jobbikos és 
mszp-es tagokkal, így nem 
indokolt a Tapolca név hasz-
nálata. Dobó Zoltán (Job-
bik) polgármester szerint vi-
szont volt már ehhez ha-
sonló példa, szerveződés a 
másik térfélen is korábban, 
és szerinte sem törvényi, 
sem etikai akadálya nincs 
egy ilyen névvel jegyzett 
egyesület működésének. A 
pro és kontra érvek elhang-
zása után a képviselő-tes-
tület 6 igen, 5 nem és 1 tar-
tózkodással nem támogatta 
az egyesület kérelmét.    (szj)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

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.

http://www.tapolca.hu
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Bravúros győzelem itthon

Van aki gyűlöli, van ki kö-
telességből letudja,  és van 
aki imádja, akinek kikap-
csolódás, egyfajta relaxá-
ció a fűnyírás. Itt a  tavasz, 
süt a nap, néha elered az 
eső, nő a fű a ház, a pince, 
a nyaraló körül. A fű levá-
gása időszerű és lassan 
rendszeres foglalatosság-
gá válik és már az elején 
számos választási lehető-
séget kínál. Fűkaszával 
vagy fűnyíróval? Elektro-
mossal,  benzinessel? Rö-
vidre, vagy inkább egy ki-
csit magasabbra hagyva?   
Gyűjtőkosár használatá-
val, vagy nélküle? A való-
di profi a legtöbb kérdésre 
már rutinból tudja a vá-
laszt, érti a hatékony, tech-
nikailag fejlett, környezet-
tudatos munkavégzés 
csínját-bínját. Az okosab-
bak az égetést háttérbe 
szorító  komposztálást is 
elsajátították az utóbbi 

években. Viszont a profiz-
mus mellett a bunkóság 
kontrasztosabban látszik. 
A „jószomszédi iszony” 
egyik fontos, szinte nélkü-
lözhetetlen kelléke, hogy 
épp a megfelelő, pihenésre 
alkalmas időben, lehető-
leg vasárnap bőgjön fel a 
masina. Hasonló, toleran-
cia-kifeszítő művelet a há-
zi hulladék égetés, ame-
lyet sokaknak van szeren-
cséjük megtapasztalni a 
fűtési szezonban és az 
őszi,  tavaszi időszakban 
egyaránt. Minden telepü-
lésen 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 in-
telligenciaszintje nem te-
szi lehetővé a szélesebb 
körű tájékozottságot. 

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaTöreky László

        újságíró

A Veszprém Megyei Női 
bajnokság Felsőházában 
játszó TVSE kézilabda 
csapata március utolsó 
napján a KK Ajkát fo-
gadta. Bravúros hazai 
győzelem született az-
nap.

A Csermák József Rendez-
vénycsarnokba várta ajkai 
ellenfelét a TVSE női felnőtt 
csapata. - Nehéz mérkőzés 
lesz, hiszen az ellenfél csa-
pata erős, céljuk pedig fel-
kerülni az NB II-be. Jelenleg 
úgy is állnak, olyan a játékos 
állományuk, hogy ez meg is 
lesz. Mi pedig vért izzadva, 
de kitesszük szívünket-lel-
künket, mert a tapolcai csa-
pat most igazi csapat - osz-
totta meg lapunkkal gondo-
latait a meccset megelőzően 
Antal Lászlóné edző. A len-
dület, az akarat nemcsak a 
tisztességes helytállásra volt 
elég, hanem a listavezető Aj-
ka fölötti diadalra is. A mér-
kőzés jól indult, kitartott az 
első félidő végéig, ami 
14:12-es tapolcai vezetéssel 
zárult. A második játékrész-
ben a hazaiak ugyanazt a 
koncentrált, fegyelmezett 
játékot tudták a pályára vin-
ni, mint az elsőben. Némi 
taktikai változtatást is esz-

közöltek, hogy elkerüljék a 
hullámvölgyet. - Nagyon 
okos, fineszes játékot muta-
tott ezen a napon a csapat tá-
madásban és védekezésben 
egyaránt. A meccs végére 
már szinte örömjáték kö-
vetkezett, de az is pontosan, 
koncentráltan, s megmaradt 
a hétgólos előny. Nagy di-
cséret a lányoknak ezért a re-
mek teljesítményért. Való-
ban a szívek és az akarat di-
adala volt - vallotta az edző a 
mérkőzést követően. Az 

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

A TVSE női csapata, Antal Lászlóné edzővel. Sokan 
visszatértek a „régiek" közül, hosszabb-rövidebb ki-
hagyás után                                               Fotó: Májer Edit

Dobó Zoltán polgármes-
ter: Megalakult az Egy-
ségben Tapolczáért Egye-
sület, amely az őszi önkor-
mányzati választásokra 
jelölteket is állít   Fotó: szj.

Dobó Zoltán polgármester 
kedden bejelentette az Egy-
ségben Tapolczáért Egyesü-
let megalakulásának tényét, 
a Tamási Áron Művelődési 
Központ előtt tartott sajtó-
tájékoztatóján. 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 engedé-
lyezte számukra. - Hagyo-
mányőrző és közéleti szere-
pet egyaránt vállaló egyesü-
letről van szó, ezért a régi 
írásmódot választottuk, azaz 
a város nevét „cz”-vel írjuk. 
Ezzel a módosítással alakult 
meg az Egységben Tapol-
czáért Egyesület, melyben 
lehetőséget biztosítunk a 
közélet szereplőinek arra, 
hogy a helyi közösség érde-
kében végzett munkájukat 
egy egyesület kereteiben 
foglalják össze, függetlenül 
attól, ki hogy látja a világot. 
Azt is elárulom, hogy az őszi 
önkormányzati választások-

Minden, ami kutya
(Folytatás az 1. oldalról)
A szervező szerint a leggya-
koribb problémák közé tar-
tozik a kutyapiszok el (nem) 
takarítása, a társasházban, 
kutyával való együttélés. A 
fórumon a város polgármes-
tere is részt vett, Dobó Zol-
tán számos, a jövőben meg-
valósuló, és jelenleg megva-
lósítás alatt lévő intézkedés 
ismertetésével igyekezett 
alátámasztani, hogy a város-
vezetés szívén viseli a négy-
lábúak sorsát, és támogatja a 
kulturált kutyatartást. To-
vábbá szorgalmazta, hogy 
minél több gazdi lépjen be a 
város kutyás sport szakosz-
tályába. Dr. Németh Mária 
Anita a jegyzői, állatokat 
érintő hatáskörről tájékoz-
tatta a megjelenteket, vala-
mint elárulta, mi miatt ér-
keznek   be   leggyakrabban

bejelentések. Sajnálatát fe-
jezte ki, amiért az ebösz-
szeírás során sokan nem je-
lentették be kutyájukat, 
ahogy számos háziállatban 
nincs még chip sem. Úgy lát-
ja, a sétáltatás szabályaival 
sincsenek sokan tisztában, 
itt leszögezte, póráz mindig 
kell (még kicsi kutyának is), 

szájkosár pedig agresszív vi-
selkedést 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 le-
hetőségét biztosítani kell, 
valamint a lánc nem lehet túl 
rövid. Tilos az állat bántal-
mazása, elhagyása, feljelen-
tést vonhat maga után. 
Bódis István   megjegyezte, 
hogy bizonyára azért nem 
jöttek el többen a fórumra 
(holott szép számmal jelen-
tek meg érdeklődők), mert 
mindenki mindent tud az eb-
tartással kapcsolatban. Dr. 
Ruzsa György állatorvossal 
egyetértésben azt vallják, ér-
demes a megelőzésre hang-
súlyt fordítani, még mindig 
olcsóbb, mint a gyógyítás. 
Az állatorvos a féreghajtás, 
védőoltások, és egyéb pre-
venciós kezelések fontossá-
gáról és módjáról, az ivarta-
lanítás előnyeiről, hátránya-
iról tartott rövid, tömör, de 
hasznos tájékoztatót. A fó-
rum végén lehetőség volt 
kérdéseket feltenni a szak-
értőknek, amelyekre az elő-
adók a legjobb tudásuk sze-
rint válaszoltak.                (sr)

  A póráz kötelező, a
szájkosár nem mindig 

„Pártok feletti” összefogás
ra polgármester-jelöltet és 
képviselőjelölteket is állít az 
új szervezet. Fontosnak tart-
juk, hogy minden kormány-
párti jelölt ellen egy ellen-
zéki jelölt szálljon verseny-
be az ősszel. A polgármes-
ter-jelölt én leszek, a képvi-
selőjelöltek névsorát ké-
sőbb, az EP-választások 
után tesszük közzé - mondta 

Dobó Zoltán. A polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy itt 
egy pártok feletti összefo-
gásról van szó, ahol meg-
találták a közös, helyben 
fontos célokat.
Árvai Gábor, a helyi MSZP 
szervezet vezetője, szintén 
az egyesület tagja, úgy fo-
galmazott, hogy a város ve-
zetése szépen helyt állt eb-
ben a ciklusban. - Ellenzéki 
vezetés mellett sikerült biz-
tosítani a működőképessé-
get, sőt még fejlesztések is 
megvalósultak. A jó folyta-
tás garanciája az imént em-
lített egyesület, amelyben 
természetesen vannak párt-
tagok, ám mégis egy széles 
társadalmi réteg jelenik meg 
általa. Ez a civil szervezet 
nem arra fog törekedni, hogy 
a kórház aktív osztályait el-
vigyék, vagy a termálstran-
dot bezárják, hanem éppen 
ezek működtetéséhez, fej-
lesztéséhez adja tudását, ha 
ehhez a lakosság felhatal-
mazást biztosít - fogalma-
zott Árvai Gábor.            (szj)
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06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

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)

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!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Esedékes az orgonafelújítás

Egy 2012-es felvétel, a tapolcai orgonáról. Akkor Hor-
gas Eszter fuvolaművész és Teleki Miklós orgonamű-
vész kápráztatta el a közönséget               Archív fotó: szj.

Itthon játszottak a kézilabdás fiúk

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

Izgalmas mérkőzéseket ját-
szott március utolsó hétvé-
géjén a TVSE U11-es fiú 
csapata.
A Magyar Kézilabda Szö-
vetség Gyermekbajnoksá-
gának Tóth László régiójá-
ban szerepelnek a Tapolca 
VSE U11-es ifjú sportolói. 
Március végén itthon léptek 
pályára két ellenféllel. Az el-
ső mérkőzést helyiekkel ját-
szották, a Telekom Veszp-
rém Tapolca kézilabdázói-
val, akiktől 25:5-re kaptak 
ki, majd 12:18-ra maradtak 
alul a Büki TK-val szemben.
- A gyerekek az út elején jár-
nak, de a közösség nagyon 
jó. Vannak kisebb, U10-es 
játékosok is, így sok tapasz-
talatot, rutint kell még sze-
rezniük a sportágban. A leg-
jobban a kevés edzésszám-

mal küzdünk. A tanrendjük 
és egyéb szabadidős elfog-
laltságaik miatt, illetve, 
hogy többféle sportot is űz-
nek, csak heti kétszer egy 
órát tudunk edzeni. Minde-
zen túl a csapat nagyon 
összetartó, a szülői háttér is 
remek, amiért köszönettel 
tartozunk. Nagyon fontos 
számunkra az utánpótlás-
képzés, nevelés Tapolcának, 
mellette pedig, hogy akik 
nálunk kézilabdáznak, érez-
zék jól magukat, szeressék a 
játékot, a közösséget, vala-
mint becsüljék meg a csa-
pattársakat és az ellenfelet 
egyaránt – árulta el a mérkő-
zést követően Antal László-
né edző. A Telekom Veszp-
rém Tapolca csapatáról ké-
sőbb egy bővebb írást is ol-
vashatnak.                       (me)

marakórus karnagya, aki az 
egykori Orgonasípok Ala-
pítvány tagjait -  dr. Varga 
László, Horváth József, dr. 
Sipos Ferenc - látta vendé-
gül 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 kilenc-
venes években - , hogy a 
szükséges munkálatok mi-
előbb elkezdődhessenek. 
Mint megtudtuk, az éven-
kénti karbantartás elmaradá-
sa miatt egy komolyabb bea-
vatkozás vált szükségessé, 
ami nagyjából másfél millió 
forintba kerülne. Ezért a 
mostani koncert és a követ-
kező is alkalmat ad arra az 
adakozni kívánók számára, 
hogy lehetőség szerint hoz-
zájáruljanak a felújításhoz. 
Ahhoz, hogy ez a csodálatos 
hangszer ismét régi fényé-
ben ragyogjon. A Tapolcai 
Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Plébánia honlap-
ján megtalálható az a bank-
számla is, ahova bárki ada-
kozhat a nemes cél érdeké-
ben.                                 (szj)

Jótékony célú hangversenyt 
ad Gion Zsuzsanna mezzo-
szoprán énekművész és Vi-
rágh András Liszt-díjas or-
gonaművész, a Vox Angelis 
Énekegyüttessel április 14-
én a tapolcai Nagyboldog-
asszony plébániatemplom-
ban, az orgona felújításáért.
A télen volt már hasonló 
kezdeményezés a művészek 
részéről, illetve a mostani, 

virágvasárnapi koncert után 
a hónap végén, 27-én lesz 
még egy jótékony célú hang-
verseny a Tapolcai Kamara-
kórus közreműködésével.
- Nagyon jó orgona van a 
templomban, csak fel kelle-
ne újítani - nyilatkozta la-
punknak még decemberben 
Virágh András. Ugyanezt 
fogalmazta meg hétfőn Tö-
rök Attiláné, a Tapolcai Ka-

· 2019. április 14-én II. Ta-
polcai Kutyás és Családi 
Napot rendez a Tapolcai 
Kutyás és Sport Szak-
osztály a Városi Sport- és 
Szabadidőcentrumban. A 
rendezvény ideje alatt ku-
tyás előadások, kutya-
szépségverseny, örökbe-
fogadó- és adománygyűj-
tőnap vár minden érdek-
lődőt.
· Tavaszi lovastábort hir-
det Gyulavezér Lovasbi-
rodalma 2019. április 18- 
április 22-éig, 5 éves kor-
tól, napközis jelleggel 9 és 
17 óra között. További in-
formáció és jelentkezés a 
helyszínen, vagy az inter-
neten megtalálható elér-
hetőségeken.
· A Lelki Egészségfej-
lesztési Központ 15 alkal-
mas nyitott kiscsoport 
foglalkozást hirdet az 
SNI-s gyermeket nevelő 
szülőknek minden hónap 
harmadik szerdáján 17-
18.30 között. Az első al-
kalom 2019. április 17-én 
lesz, Az Én Világom-Ta-
polca, a Tapolca és Kör-
nyéki Autista Gyermeke-
kért Egyesület irodájában 
(a régi postaudvarban).

RENDEZVÉNYEK
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Ülésezett a Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
2019. március 26-án 15:00 órai 
kezdettel került megrendezésre 
a Tapolcai Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum soron követ-
kező ülése, melynek helyszínét 
ez alkalommal is a Tamási 
Áron Művelődési Központ biz-
tosította. A KEF tagjait Dobó 
Zoltán elnök köszöntője után 
az „Én-Kép-Tér” Szociális és 
Mentálhigiénés Alapítvány 
munkatársai, Magvas Zoltán és 
Pilter Balázs, valamint La-
bovszky Tamara KEF társel-
nök, a Baptista Szeretetszolgá-
lat tapolcai telephelyének veze-
tője tájékoztatta a KEF munká-
járól, szakmai értékeléséről.
A KEF aktívan működik együtt 
tagszervezeteivel, civil szerve-
zetekkel is. A Tapolcai Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum a 
Lelki Egészségfejlesztési Köz-
ponttal és a Baptista Szeretet-
szolgálat Országos Szociális 
Segítő Központtal (a további-
akban: OSZSK) három pályá-
zati programban együttműkö-
dik (pályázatok azonosítószá-
mai: KAB –KEF – 18-A – 
26321; EFOP.1.8.20-17-2017-
00016, EFOP-1.8.7-16-2017-
00006), mely által több tapolcai 
rendezvény valósulhat meg a 
közeljövőben, a KEF koordiná-
lásával. A legközelebbi, a Bap-
tista Szeretetszolgálat OSZSK 
projekt szervezésében a Mo-
mentán társulat és dr. Zacher 
Gábor „Függő Játszma” c. 
improvizációs színházi előadá-
sa volt, amelynek 2019. 04. 08-
án 18 órai kezdettel a Tamási 
Áron Művelődési Központ 
adott helyet. Majd a fiatalokat 
az április 13-14-i hétvégén a 
Széchenyi István Baptista Kö-
zépiskolába várjuk újfajta, él-
ményalapú programokra. (Ma-
gyar Zsonglőr Egyesület Szoci-
ális Cirkusz, Bélaműhely 
Sound Art).
Másik sikeres pályázatunk 
eredményeképpen 2019. május 
24-25-én egy két napos drog-
ellenes programot valósítha-
tunk meg Tapolcán, melyre ter-
veink szerint testvérvárosunk, 
Pozsony–Ruzinov szakembe-

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

Heti haiku:

Magas ormok közt
kifeszített kötélen

imbolyog a lét.

Herczeg-Vecsei Katalin

A Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum legutóbbi ülése

reit is meghívjuk, a megkezdett 
szakmai tapasztalatcsere to-
vábbi bővítése, elmélyítése 
érdekében.
A rendezvény első napján, 
2019. május 24-én 17 órai kez-
dettel lakossági fórumot, elő-
adást szervezünk a Tamási 
Áron Művelődési Központban, 
amelyen a lakosság elsőként 
Dávid Ferenc biopolitikai 
szakértő előadását hallgathatja 
meg, majd tájékoztatást kaphat 
a KEF működéséről, a preven-
ciós tevékenységekről, Tapolca 
drogfertőzöttségéről, drogstra-
tégiájáról. A fórumon lehetőség 
lesz kérdéseket és észrevéte-
leket tenni az érdeklődőknek, 
melyek továbbítására is bizto-
sítunk lehetőséget. 2019. május 
25-én, 10 órai kezdettel a fiata-
lok számára kerül megrende-
zésre egy interaktív színházi 
program a Széchenyi István 
Baptista Középiskolában az 
AppArt Egyesület előadásá-
ban, majd 14 órától „Miénk ez a 
PAD” program keretében ter-
veink szerint egy - még kivá-
lasztás alatt álló - közterületi 
padot teszünk fiatalossá, figye-
lemfelhívóvá a diákok bevoná-
sával. A helyszínen 3 órás zene-
terápiás programon vehetnének 
részt az érdeklődők. A program 
elsődleges célja egy közösségi 
tér kialakítása, egy közösségi 
megmozdulás, figyelem felhí-
vási akció, a szabadidő hasznos 
eltöltésére, illetve „hasznos és 
aktív tagja vagyok a városnak” 
érzés előmozdítása. A kezde-
ményezéssel közvetlen elérési 
pontunk, kapcsolatunk lesz a fi-
atalokhoz, mely által közvetve 

betekintést nyerhetünk a sza-
badidő eltöltési szokásaikba.
A programok a nyertes pályá-
zatoknak köszönhetően ingye-
nesen látogathatók, azonban ér-
demes felkeresni médiafelüle-
teinket is, mivel egyes előa-
dások előzetes regisztrációhoz 
kötöttek lehetnek a helyszín 
befogadóképességének függ-
vényében.
Az ülésen a 2018/2019. tanév-
ben futó iskolai prevenciós 
programok tapasztalatai és a jö-
vőbeli tervek is megvitatásra 
kerültek. Mindig hasznosak az 
ilyen jellegű tapasztalatcserék, 
hiszen a drog és függőségi 
problémák mellett felszínre ke-
rültek olyan egyéb, iskolában 
jelentkező problémák is, me-
lyek meglátásunk szerint folya-
matos figyelmet, ill. beavatko-
zást igényelnek. Ezek közül ki-
emelhető például az iskolai 
zaklatás, mely nem csupán fizi-
kai, hanem verbális és online 
színtereken is megjelenik - sú-
lyosabb formája pedig a pszi-
choterror. A probléma eljutott a 
helyi szakemberekhez, a Lelki 
Egészségfejlesztési Központ 
már prevenciós programokat 
indított az iskolai zaklatás té-
makörében. További megoldást 
jelenthet a bevezetésre kerülő 
iskolai szociális munka, mint új 
szolgáltatás, az által, hogy le-
hetőséget biztosít szociális 
szakember jelenlétére az okta-
tási intézményekben. Javaslat-
ként merült fel a családláto-
gatás lehetősége, mint a háttér 
motivációk feltárására alkal-
mas eszköz. (hiányzás, iskolá-
ból való igazolatlan távolma-

radások, esetleges függősé-
gek).
Örömünkre szolgált, hogy 
meghívásunknak eleget tett, és 
pozitívan értékelte városunk 
Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rumának működését Majzik 
Balázs, a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság 
Drogmegelőzési Programok 
Osztályának vezetője és kollé-
ganője, Bognár Éva is. Statisz-
tikai adatok prezentálása mel-
lett hasznos tanácsokkal látták 
el a helyi KEF-et. Fontosnak 
tartják az alulról jövő kezdemé-
nyezésekben rejlő lehetőségeket.
Szó esett az elterelés működé-
séről is, hisz Tapolca városában 
is működik az elterelés gyakor-
lata, melyet a Baptista Szeretet-
szolgálat OSZSK végez. Elte-
relésre azok mehetnek, akikkel 
szemben csekély mennyiségű, 
saját (tehát nem eladási, átadá-
si) célra tartott (termesztett 
stb.) kábítószer fogyasztása 
vagy birtoklása miatt indul 
büntető eljárás és részt vesz egy 
legalább hat hónapos folyama-
tos kezelésen (drogfüggőséget 
gyógyító kezelésen, kábító-
szer-használatot kezelő egyéb 
ellátáson, vagy felvilágosító-
megelőző szolgáltatáson). Mi-
után okirattal igazolja a hat hó-
napos kezelés befejezését, az 
ügyét meg kell szüntetni, így 
elkerülhető a bűnösség bírósági 
megállapítása és büntetés ki-
szabása is. - Az ülés tapasztala-
tait összegezve elmondhatjuk, 
hogy hathatós beavatkozást ki-
zárólag a szakemberek, a KEF 
tagjainak összefogásával, 
együttműködésével érhetünk el, 
és ezt szem előtt tartva hiszem, 
hogy közösségünk akar, és tud 
is tenni ezért. Meggyőződé-
sem, hogy Tapolca közössége 
átérzi saját felelősségét önma-
ga, emberi környezete, utódai 
és az újabb nemzedékek egész-
sége, illetve lehető legteljesebb 
élete iránt, és mindezek érde-
kében kész is az aktív cselek-
vésre - osztotta meg gondolata-
it Dobó Zoltán polgármester.
                        Magvas Zoltán

A Közösen Tapolcáért Helyi 
Közösség által kiírt Épített és 
szabadtéri terek infrastruktu-
rális fejlesztése, eszközbeszer-
zés, a Kulturális és hagyo-
mányőrző programok és ren-
dezvények, valamint az Ifjúsá-
gi, szabadidő-, egészségkultú-
ra-, sport- és közösségfejlesztő 
programok címmel kiírt helyi 
pályázatok második körének 
leadási határideje 2019. márci-
us 31-ével lejárt. A beadási ha-
tárnapig 6 pályázat került be-
nyújtásra a Helyi Akciócso-
porthoz, közel 38 millió Ft 
nagyságban.
Az infrastrukturális pályázati 
felhívásra egy támogatási kére-

lem érkezett be 12, 9 millió fo-
rint értékben. A kulturális és ha-
gyományőrző programoknál 
három pályázat érkezett, me-
lyek összértéke több mint 17 
millió Ft.  
Ezen kettő felhívásnál fel is 
kellett függeszteni a benyújtást 
2019. április 3-tól a rendelke-
zésre álló kötelezettségvállalá-
si keret valószínűsíthető kime-
rülésére tekintettel. Ha a Helyi 
Akciócsoport plusz forrást kap, 
vagy az eddig benyújtott kérel-
meknél forrás szabadul fel, ak-
kor újra lehet ezekre is pá-
lyázni.
Az Ifjúsági, szabadidő-, egész-
ségkultúra-, sport- és közös-

Hat újabb pályázat érkezett be március végéig

ségfejlesztő programok eseté-
ben a rendelkezésre álló keretre 
kettő pályázó összesen 8 mil-
liót pályázott, vagyis ennél a 
felhívásnál még maradt szabad, 
megpályázható forrás, így ezt a 
felhívást nem kellett felfüg-
gesztenünk. Jelenleg csak itt le-
het támogatási kérelmet be-
nyújtani a meglévő több mint 9 
milliós keretre, melyre 2019. 

június 30-ig várjuk a pá-
lyázatokat. A negyedik, Kom-
petencia 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



Hét érem a Basic Táncstúdiónak
TÁNC - A veszprémi VIII. 
Connector Dance Fest-ről 
hét érmet hoztak haza a 
Basic Táncstúdió ifjú mű-
vészei.

A Connector Dance Fest a 
kezdetektől fogva kiemelt 
helyet foglal el a Basic Tánc-
stúdió éves versenynaptárá-
ban. Idén is megmérették 
magukat március közepén, a 
nemzetközi és hazai táncos 
élet nagyjainak és ifjú re-
ménységeinek szereplésével 
zajló háromnapos verse-
nyen. Nagy büszkesége a 
stúdiónak, hogy Fehér Bar-
bara és Folmeg Barbara fel-
készítésével idén hozták el a 
legtöbb arany érmet a tapol-
cai lányok. Arany minősítést 
kapott Gyermek Amatőr 
Show/Látványtánc kategó-
riában Aranyodi Lara, Faze-
kas Dorka és Lovász Fruzsi-
na Sellők című koreográfi-
ája, Felnőtt Amatőr Modern/ 
Kortárstánc kategóriában 
Kiss Virág előadásában a 
Just a world produkció, Fel-
nőtt Amatőr Modern/Kor-
társtánc kategóriában Hoff-
man Sára és Kiss Virág elő-
adásában a Nothing, vala-

mint Junior, Amatőr Show/ 
Látványtánc kategóriában a 
legtöbb versenyzőt felvo-
nultató formáció, a Birds. 
Ebben a versenyszámban a 
szólóban, vagy csoportok-
ban fellépő táncosok mellett 
színpadra lépett még Muzsi 
Janka, Osváth Panna és 

Szabó Eszter is. Ezüst minő-
sítés szerzett Junior Amatőr 
Show/Látványtánc kategó-
riában Ács Dorka, Csipszer 
Luca, Mohos Dorka és Szi – 
Andor Dóra előadásában a 
The Office, továbbá Junior 
Amatőr Modern/Kortárs-
tánc kategóriában Németh 

Boglárka, Pálffy Maja és 
Steiner Anna szereplésével a 
Run, valamint Felnőtt Ama-
tőr Show/Látványtánc kate-
góriában a Paintings, mely-
ben Baráth Blanka, Kravácz 
Barbara, Németh Kata és 
Tóth Szofi lépett színpadra. 
Megtudtuk, a versenyen és 

A Tapolca Vívóklub is 
részt vett a lengyelországi 
Wroclawba megrendezett 
nemzetközi vívóverse-
nyen.

Tapolca ifjú párbajtőrözői is 
megmérették magukat Len-
gyelországban, a negyven-
kettedik alkalommal meg-
rendezett Challenge Wratis-
lavia nevet viselő nemzetkö-
zi vívó versenyen. Európa 
legmodernebb sportcsarno-
kainak 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 találkoz-
hassanak és összemérhessék 
tudásukat más országokban 
élő kortársaikkal. Idén a Ta-
polca Vívóklub egyaránt 
képviselte a nívós sportese-
ményen Magyarországot és 
Tapolcát is. Az U11-es le-
ányok 128 fős mezőnyében 
Konczek Lina Melodi a 34. 
helyen zárt. Az U13-as le-

ányok 212 indulójából Tar-
soly Borbála a 6. Konkoly 
Evelin a 19. Cséri Sára a 40. 
Cserép Dorina pedig az 54. 
helyen végzett. A 222 U13-
as fiúversenyző közt 11. Bi-
csérdi Csongor, 63. Makkos 
Bence, 77. Süketes Miklós. 
Az U15-s korosztály 159 le-
ány indulója közül Kovács 
Bianka a 18. míg Sulyok Me-
lani a 68. helyen zárt. A gye-
rekek szépen helytálltak első 
nemzetközi megméretteté-

Dupla arany a Diákolimpiáról
A Tapolca VSE Sakk szak-
osztálynál sportoló fiata-
lok két aranyérmet hoztak 
haza a Szombathelyen 
megrendezett Országos 
Sakk Csapat Diákolimpia 
döntőjéről.

A Diákolimpia legutolsó 
fordulójára 143 csapat, ösz-
szesen 573 versenyző érke-
zett. A TVSE fiataljai iskolá-
ik képviseletében mérkőztek 
meg az ország legjobbjaival. 
A felsős fiúk versenyében a 
Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Bodó Boglárka, 
Gergely Dániel, Kötéljártó 
Áron, Szőke Kristóf, vala-
mint Tóth Csongor alkotta 
csapata aranyérmet szerzett. 
Külön siker, hogy Kötéljártó 
Áron veretlenül országos 

tábladíjat nyert. Az alsós fi-
úk a nyolcadik helyen zár-
tak, név szerint Dénes Márk, 
Gadó Zsombor, Kis Letti, 
Tóth András és Tóth Barna-
bás. A felsős lányok együtte-
se, azaz Kis Vanda, Szücs 
Noémi, illetve Szücs Vivien a 
tizenharmadik helyen vé-
geztek. A középiskolás fiúk 
mezőnyében aranyérmet 
szereztek iskolájuk, a keszt-
helyi Vajda János Gimnázi-
um színeiben a TVSE sak-
kozói, név szerint Ács Már-
ton, Buzás Bertalan és Ju-
hász Judit, Hosszú Kristóffal 
kiegészülve. A kiemelkedő 
eredményen felül, Buzás 
Bertalan veretlenül, Juhász 
Judit, Hosszú Kristóf szin-
tén országos tábladíjasok 
lettek.                            (me)

sükön is. A klubból Kovács 
Dániel versenybíróként volt 
jelen. A gyerekeket edzőjük, 
Gauland Zsófia kísérte, 
munkáját Szabó Ádám segí-
tette. A tapolcai párbajtőrö-
zők remekül érezték magu-
kat, 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 So-
ma irányításával.            (me)

Lengyelországban vívtak

azt követően is remek volt a 
hangulat, a gyerekek nagyon 
boldogok voltak, és jól érez-
ték magukat.
- A versenyprodukciókra va-
ló felkészülés már a nyári 
táborban elkezdődik. Ezen 
meghívott vendégoktatók 
kapcsolódnak be a mun-
kánkba. Ezt követően oszt-
juk be őket duókba, triókba, 
kvartettekbe. Mindig pró-
báljuk egyénre szabni a cso-
portokat, mely sok minden-
től 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 szeret-
nének a gyerekek. Majd há-
rom napot szánunk a ko-
reográfiák megtanulására, 
melyekkel aztán szeptem-
bertől hétről hétre foglalko-
zunk. Végül januárban van 
egy házi versenyünk, ahol 
kiválasztjuk, mely produk-
ciók indulhatnak a verse-
nyen – osztotta meg lapunk-
kal Folmeg Barbara, a Basic 
Táncstúdió vezetője.     (me)
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A Basic Táncstúdió dobogós táncosai Folmeg Barbara felkészítővel, stúdióvezető-
vel. A képről Csipszer Luca és Szi- Andor Dóra hiányzik                      Fotó: Májer Edit

Indulás előtt Dobó Zoltán polgármester búcsúzott a 
tapolcai vívóktól.                              Fotó: Helyszíni felvétel

Dobogón a Bárdos iskola aranyérmes felsős csapata



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

Ezúttal is sokan látogattak el 
a helyszínre, köztük bölcső-
dések, óvodások, iskolások, 
s hozták a tojásokat, dísze-
ket. Többen érkeztek külön 
kisgyermekes szülők is, ne-
kik a szervezők segítettek 
abban, hogy a kicsi akár 
saját kezűleg helyezhesse el 
a fán azt, amit hozott. Ara-
nyodi Zsolt, emelőkosaras 
autójával járult hozzá a zök-
kenőmentes lebonyolítás-
hoz, azaz a két fa felsőbb ré-
szeinek díszítéséhez, ám 
Boczkó Gyula főszervező 
rajta kívül még Horváth 
Magdolna dekoratőr önzet-
len segítségét is kiemelte. A 
program előkészítésében, 
lebonyolításában a Városért 
Egyesület, a Városszépítő 

Egyesület Nőklubja, a 
Nyugdíjas Klub, a Tanúhe-
gyek Egyesület, a Tapolcai 
Nagycsaládosok Egyesülete 
vett részt. Ahogy az koráb-
ban is történt, húsvét után, 

április 30-án lesz a tojásfák 
bontása, a Batsányi Tánc-
együttes „zöldág járásával” 
egybekötve. Ám addig to-
vábbra is lehet hozni a to-
jásokat. A szervezők elhe-

lyeztek egy kosarat a hely-
színen erre a célra, amit fi-
gyelnek, és folyamatosan 
gondoskodnak arról, hogy a 
benne lévő tartalom a fel-
kerüljön a fára.                (szj) 

SZEM - PONT

Bízunk benne, hogy az Ady utca és a Deák utca lakói, az 
érintett lakóházak közös képviselői és ezen városrész ön-
kormányzati képviselője hamarosan rájönnek arra, hogy 
mit is kellene tenni a képen látható helyzet megszün-
tetéséért. Sajnálom hogy ezt az áldatlan állapotot is csak 
mi észrevételezzük. Lehet, hogy ez a normális elfogad-
ható 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 hely-
zet magakadályozása, megelőzése érdekében!
Tisztelettel, 
Belényesi Csaba és Molnár Erika Fő tér 1.sz. alatti lakók

Három futó az országos döntőben

-mailban elektronikus címünkre!
 tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs 
különösebb feltétel, csak annyi, 
hogy Tapolca szépsége köszönjön 
vissza róla. Egy címről csak egy 
képet küldjenek, rövid címmel, a 
szerző nevével ellátva. A legjobba-
kat hétről hétre közöljük. 

ben, a végső döntőben. 
Tapolcáról az I. korcsoport-
ban Könczöl Ádám, a II. 
korcsoportban Könczöl Gá-
bor, a IV. korcsoportban pe-
dig Katona Bianka szerzett 
ezüstérmet, így ők vehetnek 
részt az országos döntőben. 
Orsós Tina a II. korcsoport-
ban bronzérmet szerzett. Fel-
készítőjük Kiss Katalin.  (m)

Jól szerepeltek Várpalotán a Szász Mártonos tanulók
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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.

Nem 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

Piaci információk

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

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

Shazam! – Ha lehetne egy 
szupererőd, mit akarnál? 
Repülnél vagy szuper erős 
lennél? A DC univerzum 
bemutatja a legújabb hő-
süket, Shazamot! Az eddig 
megszokottakkal ellentét-
ben, Shazam egy energia, 
ami átjárja a kiválasztott 
testét, ha kimondja a nevét. 
A történet főszereplői két 
örökbefogadott fiatal fiú, 
akik mindig is arról álmo-
doztak, hogy milyen lehet 
különlegesnek lenni. Így 
amikor egyikőjük lesz a ki-
választott, természetesen 
együtt fedezik fel, hogy 
milyen képességek rejlenek 
a piros kezeslábasban. Ha 
érdekel, hogy milyen szu-
perhős válik a fiúból, akkor 
látogass el a tapolcai mozi-
ba április 17-éig.       (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Grósz Zoltán
Jellegzetes épületek

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el e-   

Az én városom...

Március végén rendezték 
meg Várpalotán a Megyei 
Diákolimpia Mezei Futó-
versenyt, ahol a Szász 
Márton Általános Iskola is 
képviseltette magát. Hár-
man továbbjutottak az 
országos döntőbe.

A Cseri parkerdőben meg-
rendezett megyei döntőben a 

tanulásban és értelmileg 
akadályozott tanulók indul-
tak. 
A Szász Márton Általános 
Iskola is részt vett a meg-
mérettetésen. Nagy volt a 
tét, hiszen korcsoportonként 
és nemenként az első két he-
lyezett képviselheti iskolá-
ját, városát és megyéjét, az 
ország legjobbjaival szem-
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