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Feltűzték a szalagot
ÜNNEPSÉG Közel kétszáz végzős immár a felnőttkor küszöbén

Az előttük álló élet kihívá-
saihoz, a célok megvaló-
sításához kellő útravalót 
kaptak a Széchenyi Ist-
ván Szakképző Iskola 
végzős diákjai. 

Egyebek között ez is elhang-
zott, az intézmény hétvégén 
tartott szalagavatóján a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban. Hét osz-
tály, mintegy kétszáz végzős 
diákja számára tűzték fel a 
szalagot pénteken.
Az intézményből szakács, 
pincér, élelmiszer-vegyiáru-
eladó, valamint szerkezetla-
katos, központifűtés és -gáz-
hálózatrendszer szerelő, to-
vábbá vendéglátásszervező-
-vendéglős végzettséggel tá-
vozhatnak  majd a tanulók, 
illetve a felnőtt nappali szak-
középiskola hallgatói. 
A szalagavató alkalmából 
Dobó Zoltán tapolcai pol-
gármester is köszöntötte a 
diákokat, Szipőcs Csabáné 
igazgató-helyettes pedig 
szép szavakkal búcsúztatta a 
tanulmányaikat idén befeje-
ző végzősöket. - Az iskola 

életében számtalan fontos 
esemény van, de ezek közül 
kettő mindenképpen kie-
melkedik. Az egyik a beirat-
kozás. Ekkor jönnek azok a 
gyerekek, akik iskolánkat 
választották, hogy itt foly-
tassák tanulmányaikat. A 

másik kiemelkedő esemény 
a búcsúzás. Ez egy kicsit 
hosszabb folyamat, elkezdő-
dik a szalagavatóval, majd 
folytatódik a ballagással, és 
zárul a legfontosabbal, a 
vizsgával. Most a búcsú kez-
detén vagyunk, szalagot 

tűzünk fel végzős tanítvá-
nyainknak - fogalmazott az 
igazgató-helyettes. Hozzá-
tette, a jó szakemberre min-
dig szükség volt és  lesz, de a 
boldoguláshoz mindenkinek 
bíznia kell saját magában és 
megszerzett tudásában. (szj)

Itthon is sikert aratottFejlesztés pályázatból
Fazekas Csaba elismert 
tapolcai rendező. Első 
filmje, a Boldog születés-
napot tapolcai bemutatója 
életre szóló élmény ma-
rad számára - mondta a 
városi moziban tartott 
közönségtalálkozóján.

A tíz évvel ezelőtti élmé-
nyek a mai napig élénken él-
nek emlékezetében. A mos-
tani közönségtalálkozó ap-
ropóját újabb filmje, a 
Swing adta. A decemberben 
mozikba került nagyjáték-
film hatalmas sikert aratott 
országszerte, Tapolcán de-
cember és január hónapban 
több mint ötszázan nézték 
meg a parádés szereposztású 
zenés filmet. Négy éven át 
tartottak az előkészületek, a 
forgatókönyvet Szigligeten 
írta nyaralójukban. Majd 

miután minden szerencsésen 
alakult és megvolt a film 
csaknem félmilliárdos költ-
ségvetése is, állhatott neki a 
forgatásnak. Alapvető célja 
az volt, hogy egy szerethető 
zenés filmet alkosson. Bár 
sokan női filmként tartják 
számon, de azért férfiak is 
megnézik, elkísérve párju-
kat - fogalmazott Csaba. Azt 
szerette volna a három fő-
szereplő életén keresztül be-
mutatni, hogy minden gö-
dörből ki lehet kerülni, soha 
nem késő újrakezdeni. Ezt 
az üzenetet olyan kiváló szí-
nészek segítségével juttatja 
el a nézőkhöz, mint Törőcsik 
Mari, Csákányi Eszter, 
Ónodi Eszter, Törőcsik 
Franciska és Kulka János. 
A rendező elmondta, reméli, 
hogy a következő filmjére 
nem kell tíz évet várni.   (km)

Tapolca sikeresen pályá-
zott a városközponti pihe-
nőpark második ütemére 
és a Malom-tó zöldterü-
leteinek felújítására.

A Balaton Fejlesztési Ta-
nácstól 16 millió 851 ezer 
forint támogatást nyert el a 
város a projekt megvaló-
sítására, amelyhez további 7 
millió 424 ezer forint saját 
erőt biztosít a költségve-
tésből. Dobó Zoltán polgár-
mester minapi tájékozta-
tójából kiderült, hogy a 
Hősök terén lévő park  - az 
első ütemben megépített 
részek után - új funkciókat 
kap, kibővül az átközleke-
dési lehetőséggel. A tér kö-
rüli elavult, korszerűtlen 
burkolatokat, szegélyeket és 
támfalakat teljes egészében 

elbontják, helyettük korsze-
rűbb anyagok használatával 
kialakított gyalogos járda-
felületek épülnek. A teljes 
park akadálymentesen meg-
közelíthető és bejárható lesz, 
az északi oldali járda új víz-
elvezető rendszert kap, meg-
szűnnek a botlásveszélyt 
okozó kiemelt szegélyek.  

Az első ütemben megkez-
dett növényültetések folyta-
tódnak, a kertberendezés ki-
egészül új padokkal, polle-
rekkel, lócákkal, hulladék-
gyűjtővel, kerékpártárolóval 
és egy tájékoztató táblával. 
(Írásunk a 2. oldalon „Meg-
szépülő területek.., címmel 
folytatódik).                     (szj)

Anda Lajos igazgatóhelyettes tűzi fel a szalagot Dencsné Laczkó Tímeának, a 12. A
osztályfőnökének a szalagavató ünnepségen a rendezvénycsarnokban  Fotó: Sajcz G.

Folytatódhat a Hősök terén a parkfelújítás. A projekt-
hez pályázati támogatás is társul      Fotó: Szijártó János

Szabad a 
döntés...
Nézem a tévét és azt 
hiszem, hogy Svájc-
ban élek. Európa leg-
jobban fejlődő állama 
köszön vissza rám a 
képernyőről. Nem is 
tudom, hogy a GDP 
növekedése, az inflá-
ció visszaszorítása, 
vagy éppen a munka-
nélküliség csökken-
tése terén értük el a, 
legnagyobb sikert, de 
a fél világ minket iri-
gyel. Aztán átkattintok 
és máris a legkor-
ruptabb ország, ki-
fosztott szerencsét-
len lakójának érezhe-
tem magam. Tovább 
kattintok, éppen rek-
lám megy, a maga 
hazug, csak virtuá-
lisan létező idealizált 
világával, ahol mindig 
mindenre van megol-
dás, csak be kell vinni 
a pénztárcát a patiká-
ba. Bárhova kapcso-
lok, jön az agymosás. 
Én meg a demokrácia 
jegyében eldönthe-
tem, mivel mosok.

Szijártó János



Bevétel, kiadás
KÖLTSÉGVETÉS Február közepére elkészülhet
Jelenleg is zajlanak az 
egyeztetések az önkor-
mányzat céljait, gazdasá-
gi terveit illetően. Vizsgál-
juk azt, hogy az önkor-
mányzat kötelező felada-
tai hogyan teljesülnek 
majd és ezekhez milyen 
bevételi lehetőségek áll-
nak rendelkezésünkre.

Erről Dobó Zoltán polgár-
mester beszélt lapunk érdek-
lődésére, az idei költségve-
tés előkészítése kapcsán.
- Áttekintjük, hogy lehet-
nek-e esetleg új, eddig ki 
nem aknázott bevételi lehe-
tőségei a városnak, átnézzük 
a helyi adókat, kintlévősége-
ket és azt is, hogy vannak-e 
értékesíthető tételei az ön-
kormányzatnak. A város cé-
gei szintén górcső alá kerül-
nek, hiszen mindegyik je-
lentős kerettel gazdálkodik. 
Az önkormányzat a korábbi 
időszakban a költségvetés 
terhére tagi hitellel segített a 
Tapolcai Diák-, és Közét-
keztető, Szolgáltató Kft. 
működését. Bízunk benne, 

Dobó Zoltán polgár-
mester a 3-as számú vá-
lasztókörzet  képviselő-
je is, így a város egészét 
érintő kérdések mellett 
az említett terület igé-
nyeire is gondot kell for-
dítania. Két kiemelt té-
ma van napirenden eb-
ben a városrészben, és 
úgy tűnik, mindegyik jó 
úton halad a megoldás 
felé. Lapunkat arról tá-
jékoztatta Dobó Zoltán, 
hogy a körzetben régi 
kívánalom már a belvá-
rosi kapualjak megfele-
lő kivilágítása, amit ő is 
kért korábban többször, 
sajnos eredménytelenül. 
Most azonban vezetői 
utasítás van érvényben 
arra vonatkozóan, hogy 
ez az igény minél előbb  
megvalósuljon. Tény, 
hogy a tulajdonviszo-
nyok, a tulajdonosok-
kal való egyeztetések is 
hátráltató tényezőként 
hatottak, de közel van 
már a probléma végle-
ges, minden ott élő szá-
mára megnyugtató mó-
don történő rendezése. 
Másik lényeges és évek 
óta visszatérő téma a 3-
as számú választókör-
zetben az Ady Endre 
utcai kerékpársáv. Dobó 
Zoltán ezzel kapcsolat-
ban kifejtette, hogy a la-
kossági visszajelzések 
és az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján az 
önkormányzatnak min-
denképpen újra kell 
gondolnia az érintett 
szakaszon a kerékpár-
sáv működtetését. En-
nek szakmai felülvizs-
gálatához  közlekedési 
szakértőket kértek fel. A 
szakemberek a körül-
mények megismerése, 
elemzése után megadják 
majd azt a szakmai hát-
teret, alapot az önkor-
mányzat számára, ami 
alapján a biciklisáv lét-
jogosultságát újratár-
gyalhatja a tapolcai kép-
viselő-testület.

Megszépülő területek, parkok
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Szavaz a város képviselő-testülete egy korábbi ülésen. 
Rövidesen a költségvetésről is dönthetnek Fotó: Szijártó

hogy a cég anyagi helyzeté-
nek rendeződése után ez a 
pénz visszakerül a városhoz 
- fogalmazott a polgármes-
ter. Tájékoztatójában kie-
melte, hogy jelentős tétel 
még a Tapolca Kft. is, hiszen 
hozzátartoznak a művelő-
dési intézmények, továbbá a 
piac és a csarnok, illetve a 
város összes rendezvényét is 
ők szervezik. - A működtetés 
mintegy százmilliós tétel 
évente, így fontos áttekinte-
ni a létesítmények üzemelte-

tése mellett az éves prog-
ramtervet is. Elképzelhető, 
hogy az anyagi kondíciók 
alapján módosítani kell 
majd itt is, és lehet, hogy 
nem minden és úgy alakul, 
ahogyan az a tervekben sze-
repelt. Mindenesetre megfe-
lelő ütemben haladunk az 
egyeztetésekkel, s ez alapján 
most úgy látom, hogy 
február közepéig lehet a vá-
rosnak elfogadott költség-
vetése - tette hozzá Dobó 
Zoltán.                             (szj)

egyaránt, a tér peremén ta-
lálható épületek pedig méltó 
előkertet kapnak - fejtette ki 
Dobó Zoltán polgármester. 
A projekt tópartot érintő 
felújítása a 2002-ben elkez-
dett felújítási munkák soka-
dik üteme már, a szépítés 
minden évben napirenden 
van. Jelenleg három hely-
színt érint a felújítás, a Fő tér 
6-8. belső udvarát, az 
úgynevezett „romkertet” és 
a Batsányi János utcai gya-
logos lejárót. A Fő tér 6-8. 
belső udvarában a meglévő 
közlekedési felületek mel-
lett csúszásmentes burkolat-
tal ellátott lépcső nélküli 
sétány kialakítása, és a zöld-
terület bővítése szerepel a 
tervekben. A romkert elha-
nyagolt területén a meglévő 
tóparti területekhez hasonló 
pihenőhely lesz. A projekt 
kivitelezése megkezdődött, 
a munkákat a közbeszerzési 
eljárás nyertese, a tapolcai 
Fülöp Környezetépítő és 
Szolgáltató Kft. végzi. A 
munkálatok befejezése  áp-
rillis végére várható.       (szj)

A város több frekventált 
része is megszépül a 
pályázattal támogatott 
fejlesztésnek köszönhe-
tően.
 
Afelújításhoz kapcsolódik a 
Hősök tere keleti szélén, a 
nyolcemeletes társasház és 
az autóbusz-állomástól ke-
letre eső üzletház közötti 
zöldfelület korszerűsítése is. 
Ez a terület évek óta elha-

nyagolt, közepén egy idős, 
szép vadgesztenyefa áll. Po-
tenciális pihenőterület, ami 
a kialakítandó sétányrésszel, 
zöldfallal és új utcabútorok-
kal (padok, asztal, hulladék-
gyűjtő) megnyitja a teret a 
posta felé és vélhetően nép-
szerű pihenőhely lesz.
- A felújítása óta egyre ked-
veltebb Hősök tere park re-
ményeink szerint idecsábítja 
a turistákat és helyieket 

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Dobó Zoltán

A város egyik csodálatos része a tó és annak közvetlen 
környéke. A szépítés idén is folytatódik  Fotó: Szijártó J.



Vince-napi boráldás
SZENT GYÖRGY-HEGY A hagyományok az idén is folytatódtak
Raposkán az idei évben is 
sikerrel bonyolították le a 
hagyományos Vince-napi 
rendezvényt.

A mintegy félszáz boros gaz-
dát és borkedvelőt Bolla Al-
bert köszöntötte. A polgár-
mester beszédében úgy 
fogalmazott, hogy a 2009-
ben elindított esemény szak-
mai, hagyományőrző és kö-
zösségépítő szerepet tölt be a 
helyi emberek életében. 
A Vince-nap eredete kap-
csán Bolla Albert szólt Szent 
Vincéről, a vincellérek vé-
dőszentjéről, aki vértanúha-
lált halt egykor Hispániában. 
Neve jelentése győzedel-
mes, úgy tisztelték, mint aki 
legyőzi telet, s előkészíti a 
tavasz érkezését. A boros-
gazdák Szent Vincét a bor 
védőszentjének, neve napját 
pedig termésjósló ünnep-
napnak tartják.
Ilyenkor a metszett szőlő-
vesszők állapotából jósolták 
meg a szüret gazdagságát. A 
vesszőket üvegbe tették, s 
várták, hogy kihajtson. Ha 
sok rügy hajtott ki, akkor 

bőséges bortermésre számí-
tottak, ellenben ha nem sok 
rügy látszott a vesszőn, ak-
kor "szomjúhozás"-ra ké-
szültek fel elődeink. 
Az est folytatásában Linten 
Martin mondott verset, majd 
Cséry Gergő plébános áldot-
ta meg a gazdák által hozott, 

és a művelődési házban, 
középen elhelyezett „Vince-
vesszőket”. 
A hagyományoknak megfe-
lelően szakmai szempontok 
alapján értékelték a tavalyi 
borakat is. Az összességé-
ben pozitív értékelést Knol-
majer Ferenctől, a hegyköz-

ség elnökétől hallhatták a 
résztvevők. 
A szakmai rész után kötetlen 
beszélgetéssel, borozgatás-
sal zárult az idei raposkai 
Vince-nap a kultúrházban, 
ahol Krejczinger István 
harmonikajátéka tette még 
kellemesebbé az estét.    (szj)

A szépírás bárkájában, eszmények között
Németh István Péter, Ta-
polca költője, a Wass Al-
bert Könyvtár és Múzeum 
munkatársa, magával ra-
gadó, szívhez szóló be-
széddel ajándékozta meg 
a közönséget a magyar 
kultúra napján.

Az ünnepség után, illetve 
annak kapcsán arról kérdez-
tük a költőt mivel foglalko-
zik mostanság, milyen tervei 
vannak a jövőt illetően.
- Bátrabban tűz ki az ember 
maga elé célokat, ha amúgy 
is van, amit rendszeresen 
tennie kell. Nyolcadik 
esztendeje vagyok a könyv-
tár munkatársa, s így a böl-
csészdiplomámban szereplő 
két szakomnak (magyar-
könyvtár) megfelelően ak-
kor sem számítok pályael-
hagyónak, ha már tíz éve 
nem tanítok. A magyar 
irodalom szolgálatát komo-
lyan gondoltam, s gondo-
lom. Úgy érzem, sok min-
dent éppen a szépírás bárká-

n TÉLŰZŐ ÜNNEP  
- A negyedik Tapolcai 
Téltemető - Télba-
nyaűző Maskarádé, 
töpörtyűsütő és forralt 
borfőző verseny február 
14-én, szombaton a Fő 
téren a Tapolca Kft-Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ szervezésé-
ben, a civil szervezetek 
együttműködésével kel 
életre. Az esemény a 
maskarák felvonulásá-
val veszi kezdetét, a 
Hotel Peliontól induló 
menet a város utcáin ke-
resztül a Fő térig vonul 
majd. A parádén kivá-
lasztják a legszebb 
egyéni és csoportos jel-
mezeket. A Télbanya-
űző Maskarádén mág-
lyán, a régi népszokást 
felelevenítve kiszebáb-
égetéssel búcsúztatják 
az idei telet.             (szj)

n TERMÉSZETJÁRÁS 
A Tapolca VSE termé-
szetjáró szakosztály 
szombati (2015.02.07.) 
túra programja: Ábra-
hámhegy-Badacsonyi-
hegy-Gulácsi-hegy-
Nemesgulács. Találko-
zó a tapolcai vasútál-
lomáson 7.40-kor.

jába kell mentenünk a jöven-
dőnek. Ennek érdekében 
mindegy is az eszköz, hogy 
milyen műfajban: versbe, 
esszébe vagy regénybe me-
nekítem is vélt eszményei-
met - ahogy Illyés Gyula 
mondta - mint álmaim állat-
seregletét, a fajtákat minden 
gondolatból, a lényeg 
ugyanaz - fogalmazott Né-
meth István Péter. Majd hoz-
zátette, szépséget, értéket, 
ember-arányú léptéket 
igyekszünk tovább adni, 
ahogy lehet. Elég ehhez egy 
érdeklődő szempár, azé, aki 
a könyvtár helyismereti 
gyűjteményében a környező 
hegyekről keres szép- vagy 
szakirodalmat, hogy hogyan 
szüreteltek a régiek a Lesen-
ce-völgyben vagy a Szent 
György-hegyen, kik álltak 
meg a Malom-tó partján, ho-
gyan kelepeltek az Eger-
völgy malmai? - máris a 
kultúra fontos állomásainál 
vagyunk. - Pályázatokat író 
iskolások, szakdolgozatukat 

készítő diplomázók és nyug-
díjas helytörténész kutatók 
győznek meg hétről-hétre 
arról, hogy kötelesség és 
érdemes szinkronban lenni 
igyekezetükkel. Ha délután 
marad idő, ha nem, akkor 
akad a kislámpa közelében 
később, olvasmányaimba te-
metkezem. Hihetetlen gaz-
dagság a miénk - csak ebben 
a tájhazában is! A „szülöt-

tem föld” medencéjében. A 
Csobánc alatt Káptalantótiig 
futó utat lírában, a Szent 
György-hegy látogatóit és 
műveit esszékben, Tapolca 
és környékének szellemi 
nagyjait „szerelmes föld-
rajzban” szeretném megörö-
kíteni. Van egy ideám, hogy 
az íróknak egyszerre kell 
tudni ábrázolniuk a közvet-
len környezetüket és a nagy-
világot, mindegyiket a maga 
törvényszerűségeivel. Töb-
bé kevésbé azonos ítélet alá 
esnek a fontos dolgok a kör-
nyezetünkben és a nagyvi-
lágban. A Balatonnál éppen 
úgy, mint Kaliforniában.
 A költő, ahogy azt megje-
gyezte, Tatay Sándor csak 
olyan történetet tudott ábrá-
zolni a badacsonyi sziklák 
alatt, ami egy görög tragédi-
ába is beleillik. A Római 
úton Papp Árpád sem állított 
kevesebbet az itteni emberi 
tragédiákról, mint az Anti-
gonét író Szophoklész.
- A neves fővárosi kiadók-

nak így készítettem egy 
velencei és egy válogatott 
verses könyvet, Tapolcának 
pedig a Batsányi Jánoshoz 
írott költeményekből egy 
antológiát. Továbbra is érde-
kelnek a testvérmúzsák, a 
muzsika és a képzőmű-
vészet. A koncertek és a tár-
latok, avagy az otthoni zene-
hallgatások és a reproduk-
ciókban való gyönyörködés. 
Ám amikkel betelni vég-
képp nem tudok, a táj és a 
fényes beszélgetések. Jó ér-
zés a messziben elért siker, 
de még több - Németh Lász-
ló szavaival - a másik életé-
nek csöndes helyeslése. S 
ahogy ez visszaárad rám 
esetenként. Csak ilyen élmé-
nyekből szabad meríteni. 
Ötvenöt éves leszek. Ilyen-
kor már nem kezd az ember 
karrierbe. Csak a „Szépen 
élj!” parancsát követi, 
ameddig megadatik - zárta 
szerényen, kimérten formált 
szavakkal beszélgetésünk 
fonalát a város költője.   (szj)

Rövid hírek
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Bolla Albert szerint a 2009-ben elindított hagyományőrző Vince-napi rendezvény 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ezen nem múlik a jó bortermés Fotó: Szijártó 

Németh István Péter érté-
ket ment     Fotó: Szijártó J.



Óvodai házszentelés
Minden év házszenteléssel 
kezdődik a Szent Erzsébet 
Óvodában. Erre a napra a 
gyerekeknek nem kell ké-
szülniük.
Amint Balázs atya belépett 
az ajtón majd 70 gyerek né-
ma csendben várt. És ekkor 
elkezdődött az ének. Az atya 
zöldággal és szenteltvízzel 
minden szobát megáldott a 
bejárati fejfára a következő 
felirat került: 20+C+M+B+ 
15 (Christus Mansionem 
Benedicat - Krisztus meg-
áldja e hajlékot). Minden 
csoportba belátogatott, be-
szélgetett a gyerekekkel is. 
Szeretnénk ha a gyerekek-
nek élő kapcsolatuk lenne 
mint a fenntartó nővéreink-

Babos Piller Jazz Duo
Hetente jelentkező rova-
tunkban tapolcai és kör-
nyékbeli zenekarokat mu-
tatunk be olvasóknak. E 
heti vendégünk a Babos 
Piller Jazz Duo.

Két fiatalember, akiknek hi-
vatásuk, életük a zene. Kül-
detésüknek tekintik, hogy a 
mai felhígult, szó szerint vett 

könnyűzene mellett értéket 
teremtsenek és őrizzenek.
Babos Gyula a keszthelyi 
Életfa Iskola igazgatója. A 
zene iránti szeretetét és tisz-
teletét a grazi Egyetem 
klasszikus tanszakán mélyí-
tette el, majd több külföldi 
versenyen és fellépésen is 
megmutatta azt az alázatot, 
mellyel hangszeréhez nyúl. 

kel, mind az atyákkal. Ezek 
az alkalmak hozzásegítik 
őket, hogy a szerzetesek és 
papok ne távoli megközelít-
hetetlen személyek legye-

nek számukra, hanem élő, 
elérhető, megszólítható em-
berek, akik egy másik élet-
formát választottak, mint 
szüleik.           (Zöldy Júlia)

Ki ne ismerné a „magyar 
ember evés közben nem 
beszél” mondást? Ma, ha 
bemegyünk egy étterembe 
ebédidőben (vagy vacsora-
időben) akkor azt láthatjuk, 
hogy a mondás újra él. 
Ahogy helyet foglalnak a 
vendégek, egyből előkerül-
nek az „okos” telefonok és 
indul a képernyők, kijelzők 
merev bámulása. Néha egy-
másnak is megmutatják. A 
csúcs számomra egy fiatal 
hölgy, akinek bal kezében 
telefon, jobbjával lapátolja a 
levest befelé és még hango-
san beszél is, osztja az olva-
sottakat asztaltársaságával.  
No azért akad ember, aki be-
szél is, persze ő is telefonon 
és olyan hangerővel, hogy az 
egész étterem tudja, hogy ő a 
nagyfőnök és a „Jóskát ki 
kell rúgni, mert már másod-
szor késett a munkából”. Jó 
étvágyat magyarok!
                  (Takács Károly)
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Télen az utakra kikerülő 
só talán a legnagyobb 
ellensége az autónak, így a 
gyakori tisztítás, mosás 
jelentősen meghosszab-
bíthatja az jármű élettar-
tamát. A sáros úton való 
közlekedés után is érde-
mes mielőbb tisztítani, 
lemosni az gépkocsi alját, 
mert ha a sár bent marad a 
résekben, üregekben, ott 
folyamatosan rongál to-
vább. Ilyenkor a küszö-
bök, a sárvédők mennek 
tönkre először. Saját 
tapasztalataim alapján, ha 
a beérkező autótípusokat 
nézem, akkor a régebbi 
Opelek, Mercédeszek, az 
újabbak közül pedig a 
Mazdák a leginkább 
veszélyeztetettek a téli 
hónapok viszontagságai 
miatt. Érdekesség, hogy a 
közeli országok közül 
Ausztriában sóznak a leg-

erősebben, így nem 
véletlen, hogy az autókban 
az ebből eredő kár Euró-
pában osztrák szomszéda-
inknál a legnagyobb. Ná-
lunk jobbára sós keveréket 
használnak síkosságmen-
tesítésre, így nem annyira 
erős ez a hatás, de 
elhanyagolni semmikép-
pen  sem szabad. A másik 
gond, amikor télen úgy 
ülnek be egyesek az autó-
ba, hogy csak az első szél-
védőt tisztítják le. Ez 
balesetveszélyes helyze-
teket okozhat, azaz indu-
lás előtt, minden ablakot 
meg kell tisztítani. Az akár 
naponta változó síkosságú 
útfelület miatt fontos az 
óvatos vezetés, érdemes a 
tempóból jelentősen visz-
szavenni és a vezetéstech-
nikai elemeket egy nyu-
godt helyen, akár egy üres 
parkolóban gyakorolni.
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Csernai Balázs atya áldást mond az óvoda Margaréta 
csoportjában                      Fotó: Szent Erzsébet Óvoda

n  A 11 ZENEKAR, 
11 átbulizott szombat  
rendezvénysorozat leg-
utóbbi koncertnapján a 
Barabonto zenekar szó-
rakoztatta a nagyérde-
műt a VOKE-ban. A 
magyar népzenei, rock, 
ska, punk, balkán műfa-
jokat egybegyúró for-
máció nem kímélte a 
dobhártyákat és a tánco-
ló lábakat. A feldolgo-
zásokat és saját dalokat 
egyedi stílusban játszó 
zenekar fesztiváli han-
gulatot teremtett a mű-
velődési központban. A 
koncertek február 14-én 
folytatódnak. Ekkor este 
8-kor a Happy Dixiland 
Band lép színpadra. (hg)

n VÁLASZTÁS - A  
Nemzeti Választási Bi-
zottság Veszprém me-
gye 3-as számú ország-
gyűlési egyéni választó-
kerületében időközi or-
szággyűlési képviselő-
választás kitűzését ren-
delte el. A Lasztovicza 
Jenő halála miatt megü-
resedett országgyűlési 
képviselői mandátum 
betöltésére kiírt időközi 
választást 2015. április 
12-én tartják.            (szj)

Rövid hírek

A Babos Piller Jazz Duo jazz-muzsikával és örökzöld 
slágerekkel szórakoztatja a közönséget  Fotó: Havasi G.

Heti Ötlet
Többek között Kínában, Né-
metországban, Svájcban és 
Belgiumban kápráztatta el 
játékával a közönséget. 
2009- ben döntött úgy, hogy 
Piller Balázzsal duót alkot-
va jazz sztenderdeket és 
örökzöld slágereket játszva 
jazz-stílusban, járják az or-
szágot. Balázs a tapolcai 
Járdányi Pál Zeneiskolában 
tanult Őri Jenőnél, majd 
nemrégiben szerzett diplo-
mát a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem Jazz 
tanszékén. Jelenleg master 
felvételijére készül, mellette 
Úriban tanít. Fiatal kora elle-
nére billentyűs hangszerével 
ő is számtalan külföldi 
fellépésen van már túl. 
A formációra több szállodá-
ban, hotelben állandó ze-
nészként számítanak, és 
számos pincészetben emelik 
a kulináris élmények fényét 
muzsikájukkal. 
Több városi rendezvényen 
találkozhatott már velük a 
helyi közönség, legutóbb a 
VOKE-ban.                   (hg)

Tapolcai zenekarok egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

Olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

Étkezés 
telefonnal

Lovász Róbert
szerviztulajdonos

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. 

Elbúcsúztatták dr. Fejes Ferenc háziorvost
Dr. Fejes Ferenc volt tapol-
cai háziorvos életének 82. 
évében, január 9-én örökre 
eltávozott. Temetése előtt  
Dr. Hubert János búcsúztat-
ta egykori kollégáját a római 
katolikus templomban. - Itt 
állok koporsód előtt, és is-
mét búcsúzom tőled, ahogy 

tettem ezt 1993-ban nyug-
díjba vonulásodkor is, csak 
akkor sokkal vidámabbak 
voltunk... Makón születtél 
1932-ben, édesapádat hamar 
elvesztetted, aki 1944-ben a 
II. világháborúban esett el. 
Édesanyád, két öcséddel, 
özvegyen nevelt fel. Debre-

cenben végezted középisko-
ládat, aztán Szegeden az Or-
vostudományi Egyetemet, 
ahol 1964-ben kaptál diplo-
mát... 1970-ben kerültél vá-
rosunkba,  betegeid mindig 
szerettek, és tiszteltek...
(A teljes szöveg online újsá-
gunkban olvasható)
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

Moziműsor
Tapolca Városi 

Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
február 5 - 11. 

csütörtök – szerda

5 - 6. csütörtök – péntek, 9 - 
10. hétfő - szerda             

14:00 és 20:15 (1000,-Ft)
7 – 8. szom. - vas. 20:15

Whiplash  (Whiplash) 
Színes, feliratos amerikai 

zenés film (107 perc) 
Rendező: Damien Chazelle

***
5 - 7. csütörtök–szombat, 9-
11. h-sz.   16:00 (1200,-Ft) 

8. vasárnap 13:30                  
Hős6os   3D (Big Hero 6) 

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 102 perc 

Rendező: Don Hall, Chris 
Williams

***
5 -11. - 18:00   (1000,-Ft)

Blackhat  
Színes, szinkronizált 
amerikai akció krimi

Hossz:  134 perc 
Rendező: Michael Mann

***
PREMIER ELŐTTI 

VETÍTÉS!
2015.02.11. 22:00

A szürke ötven árnyalata  
(Fifty Shades of Grey) 

Színes, szinkronizált 
amerikai romantikus film   

Rendező: Sam Taylor-
Johnson (124 perc)      

Lapunk terjesztésével 
kapcsolatosészrevételeit,

 javaslatait az alábbi 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Látogatás a nyomdában

Rig Lajos tapolcai alpolgármester a veszprémi OOK-
-Press nyomdában Szathmáry Gergő tulajdonossal, 
a cég egyik vezetőjével                         Fotó: Szijártó János

A napokban nyomdalátoga-
táson járt Tapolca alpolgár-
mestere. Rig Lajost a cég 
egyik vezetője, tulajdonosa, 
Szathmáry Gergő kísérte 
végig a korszerű  termelő 
egységben, ahol több más 
mellett lapunk is készül.
Mint megtudtuk, a vállalat a 
tervezéstől a kivitelezésig 
mindent elvégez, a profilon 
belül. Nyomatás, könyvkö-

tészet, dekoráció szerepel a 
kínálatban. A nyomdai szol-
gáltatások terén könyvek, 
füzetek, jegyzettömbök, 
plakátok, névjegykártyák, 
meghívók, szórólapok ren-
delhetők, de egyedi munká-
kat is vállalnak, például vá-
szonképek, naptárak, 3D-s 
autódekoráció, matrica, hű-
tőmágnes, borcímke, moli-
nó készítését.                  (szj)

Farsangolás a 
boszorkánnyal
Mágikus farsangi mulat-
ságot rendeznek febráur 21-
én szombaton 19 órakor a 
tapolcai Szent György Pan-
zió és Étteremben.
A spirituális és egyben bo-
hém farsangi rendezvény 
sz t á rvendége  Fraba to 
(boszorkány nagymester, ősi 
mágus), aki a misztikum bi-
rodalmába vezeti a részt-
vevőket. A helyszínként 
szolgáló étterem vezetője, 
Gárdos Tamás lapunknak 
elmondta, a vendégeket 
egész estét betöltő varázslat 
várja, igazi farsangi (báli) 
hangulattal. A zenét Kaszap 
István szolgáltatja.         (szj)

Svédországban az együttes
A Tapolcai Musical Szín-
pad megtisztelő felkérést 
kapott a Svédországban 
élő magyarok szervezeté-
től, tájékoztatta lapunkat 
Halápiné Kálmán Katalin 
művészeti vezető.

Mint megtudtuk, kilenc állo-
másból álló turné során 
mutatják be a Zúgjatok ha-
rangok! című ünnepi műsort  
svéd nagyvárosokban már-
cius 7-17. között.
Stockholm, Göteborg, Jön-
köping, Helsinborg, Malmö 
és még több város fogadja a 

háromtagú együttest. A svéd 
kapcsolat 2008 nyarán kez-
dődött. Egy Balaton-kör-
nyéki zenés est után kereste 
meg a svéd vezetőség egyik 
tagja Halápiné Kálmán Ka-
talint, hogy szívesen látnák 
őket Malmöben, ami aztán 
meg is valósult, hét fellépő-
vel, 2009-ben. - Ezt követte 
immár nyolcadik alkalom-
mal a többi meghívás, szüre-
ti mulatságok, farsangi bá-
lok és egyéb összejövetelek 
fényét emelték együttesünk 
tagjai. ABBA-show, örök-
zöldek, operettműsorok után 

2014 nyarán a turné, sőt két 
turné lehetősége merült fel, 
és látszik megvalósulni. Így 
immár az együttesből össze-
sen tizenhárman tapasztal-
hatják meg a csodás vendég-
szeretetet és ovációt, ami az 
előadásokat kísérte. Remé-
nyeink szerint egy 1956-os 
eseményekről szóló emlék-
műsor turnéja is megvalósul 
ahol ismét más musicales ta-
gok vihetik Tapolca zászla-
ját svéd nagyvárosokba, s 
öregbíthetik az együttes és a 
szűkebb haza jó hírét, tette 
hozzá Katalin.                 (szj)



Tapolca város önkormány-
zatának fenntartásában lévő 
Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet pályáza-
tot nyújtott be az „Egészség-
re nevelő és szemléletfor-
máló életmódprogramok a 
kistérségekben” című 
pályázati felhívásra. 
Az Új Széchenyi Terv kere-
tében, a 2013.07.01. és 
2015.06.30. között megva-
lósuló „Egészségfejlesztés-
sel Tapolca kistérség lakos-
ságáért" című, TÁMOP-
6.1.2-11/3-2012-0009 kód-
számú projektet az Európai 
Unió vissza nem térítendő 
115 869 659 Ft összeggel, 
100%-ban támogatja. 
A projekt célja, hogy a kis-
térség lakosságának egész-
ségfelfogását pozitív irány-
ba elmozdítsa, ezáltal egész-
ségesebb, aktívabb, terme-
lékenyebb és hosszabb élet-
hez juttassa. A célok elérésé-
hez az egészségfejlesztést 
helyezi előtérbe. A fejlesztés 
eredményeként hosszú tá-
von létrejön az egészségfej-
lesztési szereplőket össze-
fogó, szakmailag irányító 
szervezet, amely képes a 
rendelkezésre álló források 
és kapacitások hasznosu-

látogatja rendszeresen. Gya-
korlatai a hatha jóga alap-
jaira épülnek, több válto-
zatos segédeszköz haszná-
latával kiegészítve. A fela-
datokat személyre szabottan 
állítja össze a jógaoktató, 
ezért bárki számára, kortól, 
nemtől függetlenül, elvé-
gezhetők és biztos siker-
élményt szereznek. Az órák 
az ízületek, mély izmok át-
mozgatásával, bemelegíté-
sével kezdődnek, majd a 
gerinc mozgását, rugalmas-
ságát javító nyújtásokat, haj-
lításokat követően az ideg-
rendszerben lévő feszültsé-
gek oldásával folytatódnak. 
A jóga célja a testi és szel-
lemi erők felébresztése a 
közérzet javítása. A testmoz-
gás mellett a szellemet is tre-
nírozzák, különböző medi-
tációs, koncentrációs gya-
korlatokkal. A figyelem-
irányításra is nagy hangsúlyt 
fektetnek, mely egyaránt 
fontos gyermek és felnőtt 
korban is. Gyermekkorban a 
tudatos koncentráció tanulá-
sa és alkalmazása a tanulás-
ban fejti ki pozitív hatását, 
míg felnőtteknél az elvég-
zendő feladatok leghaté-
konyabb megoldásában se-

gít. A cikázó gondolatok 
kontrollálása, koordinálása, 
irányítása a sikeres és egész-
séges élet alapja. A jóga egy 
életforma. A testmozgás és 
relaxáció mellett hozzátar-
tozik a helyes táplálkozás és 
légzésgyakorlatok is. A he-
lyesen használt légzőgya-
korlatoknak stresszkezelő, 
stresszoldó hatása van, mely 
jótékonyan befolyásolja az 
ember hétköznapjait. A 
problémákat feladatoknak 
tekintik, melyeket a lehető-
ségekhez mérten legoptimá-
lisabban kell megoldani. A 
mozogni vágyóknak egy 
iránymutatás ez az oktatás, 
hogy melyek azok a gyakor-
latok, amiket otthon a hét-
köznapokban is tud végezni 
napi rendszerességgel és kis 
energiaráfordítással  szem-
mel látható, érezhető válto-
zásokat képes elérni. Aki 
részt vesz a foglalkozáso-
kon, megtanulhatja a legfon-
tosabbat: figyelni magára, 
mind testileg, mind lelkileg. 
Érteni fogja teste és szelle-
me üzeneteit és azok isme-
retében lehetőséget kap az 
egészséges élet kialakítá-
sához, megtartásához.

(x)

lásának magasabb szintjét 
elérni, ezáltal a társadalom-
nak nagyobb egészségnye-
reséghez jutni.
A pályázatban foglaltak 
megvalósulását az Egész-
ségfejlesztési Iroda Tapolca 
(EFI) koordinálja, szervezi. 
A különböző szűrővizsgá-
latok, tanácsadások, klub-
foglalkozások mellett a 
résztvevőknek lehetősége 
nyílik kipróbálni és életvitel 
szerint űzni bizonyos spor-
tolási formákat. Ehhez sem-
mi másra nincs szüksége, 

csupán regisztrálnia kell az 
orvosi ügyelet épületében 
működő irodában.
Kiváló lehetőséget nyújta-
nak a jóga foglalkozások, a 
testi- lelki egyensúly megte-
remtésére. A több ezer éves 
hagyományokra visszate-
kintő mozgásformával Bolla 
Ramóna, jógaoktató ismer-
teti meg az érdeklődőket, 
heti két alkalommal, szerdán 
és csütörtökön, a TÁMK-
ban illetve a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban. A 
foglalkozásokat 10-15 fő 
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Hirdetés

A jóga célja a testi és szellemi erők felébresztése, vala-
mint a közérzet javítása                       Fotó: Havasi Gábor

Egészségért jógával

HirdetésÉremzuhatag junior párbajtőrben
Siklósi Gergő arany, Siklósi 
Enikő ezüst érmet szerzett a 
hétvégén az országos junior 
párbajtőr  bajnokságon. 
A Siklósi testvérek egyéni 
arany és ezüstje után a csapat 
OB-n arany -és bronz érmet 

nyertek az Sz-L Bau Balaton 
Vívóklub versenyzői. 
Gratuláció jár az edzőknek, 
Szalay Gyöngyinek Eitner 
Kingának, valamint kiemel-
kedő csapatteljesíményt 
nyújtó versenyzőknek: Sik-

lósi Enikőnek, Siffer Klau-
diának, Balogh Zsófinak, 
Fazekas Dalmának, Siklósi 
Gergőnek, Farkas Csabá-
nak,  Cziráki Bálintnak, va-
lamint Lasztovicza Máté-
nak.                                   (szj)



A legifjabb együttes 
SZIVACSKÉZILABDA  Nem lehet elég korán elkezdeni a sportot

A TVSE női kézilabda 
szakosztály legkisebb 
versenyzői a 9 évesek, 
akik az idén már belekós-
toltak az igazi verseny-
zésbe.

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség nagy gondot fordít a 
sportág népszerűsítésére, 
melynek egyik formája az 
utánpótlás versenyeztetése. 
Már az egész kicsi korosz-
tály is versenyszerűen űzi a 
kézilabdát, igaz, ők a 
megfelelő méretű szivacské-
zilabdával játsszák a játékot. 
A gyermekbajnokságban 
részt  vevő csapatok, a 7-8-9 
éves korosztály, a szivacské-
zilabdások az országon belül 
több régióba vannak sorol-
va, s az adott versenynapo-
kon 2-3 mérkőzést játszanak 
különböző helyszíneken.
A tapolcai kislányok két 
játéknapon vannak túl. Az 
első fordulóban Körmenden 
szerepeltek, ott játszottak 
három mérkőzést, a máso-
dikban Pápán ugyanennyit.
Természetesen az első játék-
évben nem is lehet más a cél-

kitűzés, mint megszokni 
ezen versenytípus légkörét, 
legyőzni a nagy izgalmakat, 
megtanulni a versenyhely-
zet kezelését. 
A legfontosabb cél a kézi-
labda megszerettetése.  Eb-
ben a versenyeztetési rend-
szerben nincs eredményhir-

detés, nincs első és utolsó 
helyezett.
A játék kerül előtérbe és a 
játékos, a gyermek, hogy ta-
lálja meg a helyét és szerepét 
a kézilabdában, a jelenben és 
a jövőben is.
A tapolcai kislányok minden 
mérkőzésükön tisztességgel 

helyt álltak, nagyot küzdöt-
tek a már két éve versenyző 
ellenfeleik ellen.
Mérkőzésről mérkőzésre, 
szemmel láthatóan javult a 
játékuk, s az eredmények is 
azt mutatják, hogy a tét-
meccseken szerzik meg a 
legtöbb tapasztalatot.     (ae)

Jobb lesz a tavasz! A játék vezetői
Az NB II-es női kézilabda 
bajnokság tavaszi fordu-
lói február 21-én kezdőd-
nek.

A tapolcai junior és felnőtt 
csapat január első hetétől 
kezdte el a felkészülést a baj-
nokságra heti két edzéssel A 
gyengén sikerült őszi sze-
replésen mindenképpen ja-
vítani szeretnének a lányok. 
Ősszel a felnőtt csapat mér-
kőzéseit négy felnőtt korú 
játékossal küzdötte végig. A 
nyár folyamán több felnőtt 
játékos eligazolt más csapat-

n FOCI - Nyolc női 
csapat mérte össze foci-
tudását a VII. Csarnok 
kupa terem-labdarúgó 
tornán a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsar-
nokban. Eredmények: 
1. Női Labdarúgó Club 
Ajka, 2. Zalaapáti SE, 3. 
TVSE-Honvéd. Leg-
jobb mezőnyjátékos az 
ajkai Tölgyesi Adrienn 
lett, a legjobb kapus a 
zalaapáti Csapó Zsófia,  
gólkirálynő Molnár Ni-
koletta (Zalaapáti).  (ae)

n PÁRBAJTŐR -A 
Heidenheimben rende-
zett párbajtőr-világku-
pán a Boczkó Gábor, 
Imre Géza, Rédli And-
rás, Somfai Péter össze-
állítású magyar váloga-
tott negyedik helyen 
végzett. A 2014/2015-
ös világkupa-sorozat-
ban most először jutott 
nemzeti együttesünk a 
négy közé. Hiába győz-
te le az Európa-bajnoki 
címvédő Svájcot az 
elődöntőbe vezető úton, 
a következő két mérkő-
zésen Dél-Koreával és 
Oroszországgal nem tu-
dott mit kezdeni a ma-
gyar csapat .              (ae)

hoz, iskolájához közelibe, il-
letve abbahagyta tanulmá-
nyai miatt, vagy más okból. 
A többiek serdülő és junior 
korú játékosok voltak, akik a 
felnőtt meccs előtt lejátszot-
ták saját meccsüket, és elfá-
radtak. Egy kicsit kedve-
zőbb a kép a tavaszt illetően. 
Két játékossal erősödik a 
felnőtt keret. Szülése után 
visszatér a csapathoz Antal 
Anett, valamint visszatér 
Szegedről Almás Vanda is. A 
fiatalabb játékosok is erő-
södtek. Bizakodóan néznek 
a tavaszi folytatás elé.     (ae)

Sakksiker Ajkán - Villámkezűek versenye
Újévi köszöntő elnevezéssel 
rendeztek egyéni villámver-
senyt három kategóriában a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban. 
A gyermekcsoport győztese  
Kötéljártó Áron lett (4,5) 
Gergely Dani (4) és Bodó 
Boglárka (3,5) előtt. Az 
ifjúságiak”B” csoportjában 

Szőke Kristóf lett a bajnok 
(4), megelőzve a két 
hárompontost, Németh 
Áront és Kötéljártó Áront. 
Az ifjúságiak „A” csoportjá-
nak legjobbja Ács Márton 
(8,5) lett, Buzás Bertalant 
(6,5) és Koltai Annát (4) 
előzve. A felnőttek csoport-
jában Bodó Bence (8) aratta 

a legnagyobb sikert. Máso-
dik helyen Gyarmati János 
(6), harmadikon Paréj Jó-
zsef  (4) végzett. 
Az Ajkán rendezett VIII. 
MAL hagyományos újévi 
sakkversenyen a csapatok 
(14 csapat) közötti verseny 
egyértelmű győztese a 
Tapolca Rockwool VSE 

(Bodó, Marton, Koszto-
lánczi, Gyarmati, Buzás) 
összeállítású csapata lett. Az 
egyéni küzdelmekben is 
számos szép tapolcai siker 
született.. A tapolcai fiatal 
indulók közül elsők lettek 
kategóriájukban: Kötéljártó 
Áron, Érseki Áron, Gaál 
Zsóka.                               (ae)

Rövid hírek
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Balról jobbra: Fellegi Lili, Molnár Bogi, Lovász Zsófi, középső sor: Antal Dóra, 
Egri Niki, Kulcsár Dorottya, Páhi Anna. Térdel a két kapus: Hársfa Dorka és 
Szalma Sára. A két felnőtt: Johnné Sallai Ibolya, Antal Lászlóné (edzők)

Az elmúlt hétvégén tartot-
ták Veszprémben a me-
gyei labdarúgó játékveze-
tők bálját, ahol a tapolcai 
játékvezetői csoport több 
tagja is szép elismerés-
ben részesült.

Erről Takács Gábor a 
tapolcai játékvezetői bizott-
ság vezetője tájékoztatta la-
punkat.
Amint megtudtuk, Serbán 
Miklós ellenőr 35 éves mű-
ködésért vehetett át serleget, 

Pilinger László és Takács 
Gábor játékvezetők 20 éves 
működésért, Hegyi Zoltán 
játékvezető 15 éves műkö-
désért kapott elismerést. 
Pilinger Krisztián az év fel-
fedezettje lett, Takács Gá-
bornak az ellenőri osztály-
zatok alapján a legjobb 
megyei asszisztensnek járó 
elismerés is kijutott, illetve a 
harmadik kategóriában, 
mint a legjobb tartalék játék-
vezető is kapott emlék-
tárgyat.                            (szj)

Tapolcai serlegeső a megyei bíró bálban7sportembere 

 - Január 17-én
és 18-án Ba-
selben világ-
kupán magyar 
junior váloga-
tottként arany-
érmet nyert
- Az Sz-L Bau Balaton 
Vívóklub 17 éves kivá-
lósága jó évet zárt 2014-
ben, kadetként az OB-n 
egyéni győztes, klubcsa-
patával második lett. 
Jeruzsálemben kadet 
EB-n egyéniben ezüstér-
met nyert, a magyar vá-
logatottal csapatban 
bronzérmet
- A tapolcai Batsányi 
gimnázium 11. osztá-
lyos tanulója jól össze 
tudja egyeztetni a ver-
senysportot a tanulással, 
figyelmes család,  kivá-
ló edző (Szalay Gyön-
gyi) segíti a minden-
napok során 

A Siklósi Gergely
párbajtőröző



Kóbor kutyák, cicák
GONDOSKODÁS A felelős állattartással vannak még problémák 
Hazánkban, sok helyen 
komoly gondot okoznak a 
kóbor kutyák, macskák, 
számuk évről évre nő. 
Erről kérdeztük Tapolca 
Állatorvosi Központ veze-
tőjét dr. Ásványi Tamást..

Magas a kóbor állatok szá-
ma, aminek két magyarázata 
is van. Hazánkban a felelős 
állattartás még a kialakulás 
fázisában van. Szívesen vá-
sárolnak kiskutyákat, egy 
darabig dédelgetik is őket. 
Aztán ahogy nőnek változik 
viselkedésük, egyre terhe-
sebbé válik a tartásuk. Saj-
nos, az a kézenfekvő meg-
oldás sokak számára, ha 
megválnak házi kedven-
cüktől. Ilyenkor - az esetek 
többségében - utcán, jobb 
esetben az állatmenhelye-
ken végzik. A harmadik ver-
zió, amikor megjelennek a 
rendelőnkben és kérik, altas-
suk el a kutyát. Ahogy arról 
értesülhettek a tulajdonosok 
is, jelentős változást hajtot-
tak végre az elmúlt időszak-
ban az állattartási törvény-

ben. Eszerint az adott jószá-
got indokolatlanul nem lehet 
elaltatni.Ennek következ-
ményeként a jószág, mint 
végső megoldás, az utcára 
kerül - tudtuk meg dr. Ás-
ványi Tamástól. Az állat-
orvos elmondta, hogy tőlünk 
nyugatabbra fekvő orszá-
gokban lényegesen fejlet-
tebb az állattartási kultúra. 
Amikor a gazdi kiválasztja a 
kutyát, attól a perctől az állat 
életének a végéig kötelessé-
gének tekinti, hogy a lehető 
legjobb körülmények között 
élje mindennapjait a négylá-
bú családtag. Másik gond a 
gazdasági válság hatása. Tu-
domásul kell venni, egy 
nagy termetű kutya havi el-
látási, tartási költsége vetek-
szik az egy családtagra köl-
tött összeggel. Városunkban 
és környékén viszonylag ke-
zelhető a kóborló állatok el-
helyezése. Az Assisi Szent 
Ferenc Állatmenhely sze-
rencsére élen jár, nem vélet-
lenül kapták meg „Az év ál-
latmenhelye 2013" elisme-
rést .                                   (di) 

Az elmúlt időszakban 
Tapolcán és a környező 
településeken sajnos el-
szaporodott a betöréses 
lopások száma.  

Erről Nagy Judit, a tapolcai 
rendőrkapitányság megelő-
zési főelőadója tájékoztatta 
lapunkat.
Mint elmondta, a családi há-
zakba az elkövetők rend-
szerint a potenciális „tanúk” 
elől félreeső helyeken, ud-
varokon, hátsó ajtókon 
keresztül hatolnak be. Töb-
bször kerülik meg a házban 
létesített riasztórendszert a 
garázson keresztül, így 
szükséges gondoskodni kel-
lő védelemről, megerősítés-
ről házunk félreeső bejára-
tainál is, nem csak az utca-
fronti ajtóknál, ablakoknál. 
Az elkövetők legszíveseb-
ben a könnyen szállítható, 
viszonylag nagyobb értéket 
képviselő és könnyen forga-
lomba hozható értékeket 
(készpénzt, elektronikai be-
rendezéseket, számítástech-
nikai eszközöket, ékszere-

Tapolca Városi Televízió

Telefon: +36 87 412 289
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.

Műsor 02.04 - 02.11

(minden nap 8 és 18 órakor
hírmagazin ismétlés minden 
nap 12.30, 21.30)

Krónika:
- időközi választás - megvan 
az időpont
- végzősök ünnepe - 
szalagavató a Széchenyiben
- komoly küzdelmek - 
forraltbor főző verseny 
Diszelben

Sportmagazin

Minket érdekel: 
- Vendégünk Dobó Zoltán 
polgármester és dr. Gelencsér 
Mihály ügyvéd témák: 
bonyodalmak a lábdi 
kemping körül, várató 
fejlesztések a városban
- Bemutatjuk Siklósiné Szabó 
Katalint, a Tapolcai Média 
Kft. új munkatársát

Összefoglaló a Széchenyi 
István Szakképző iskola 
szalagavatójáról

Diótörő és egérkirály - 
musical. Közvetítés felvétel-
ről. A Tapolcai Musical Szín-
pad és az ÉFOÉSZ tapolcai 
csoportjának előadása.
Rendezte: Halápiné Kálmán 
Katalin

Online újságunkban ezúttal 
a kórház adósságrendezésre 
irányuló szándéka és a   Ta-
polcai Diák-, és Közétkez-
tető, Szolgáltató Kft. által 
ajánlott étkezési lehetősége 
voltak a legolvasottabbak.

Pajter István és Foricsek 
Katalin 2015. január 17-én 
kötött házasságot Tapolcán.

Jokesz István és Marell 
Henrietta 2015. január 19-
én kötött házasságot a tapol-
cai anyakönyvvezető előtt.

Nagy Pál és Virág Krisztina 
2015. január 22-én kötött 
házasságot Tapolcán.

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Vádemelés kezdeménye-
zésével zárult annak a 40 
éves tapolcai férfinak az 
ügyében folytatott nyo-
mozás, aki még 2014 feb-
ruárjában egy bada-
csonytomaji szórakozó-
helyen bántalmazott egy 
másik vendéget.

A sértett 2014. február 22-én 
hajnali  3 óra körül értesí-
tette a rendőrséget, hogy egy 
általa ismeretlen személy 
minden előzmény nélkül 
megütötte őt. A 28 éves sér-
tett elesett és lefejelte a mel-
lékhelyiség ajtaját. A hely-
színre érkező Varga Ferenc 
törzsőrmester körzeti meg-
bízott és járőrtársa elfogta a 
40 éves K. Richárdot, akit 
előállítottak a tapolcai ren-
dőrkapitányságra. Ellene sú-
lyos testi sértés, illetve 
garázdaság bűntett elköve-
tésének megalapozott gya-
núja miatt eljárás indult. Az 
ügyet a járási ügyészségnek 
továbbították.                  (szj)
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VÁROSI TV

A kóbor állatok kérdése összetett probléma Fotó: Dancs

ket) tulajdonítanak el, egy-
egy betörés alkalmával.  Fi-
gyeljenek tehát arra, hogy 
ezeket az értékeket ne hagy-
ják szem előtt, jól zárják 
azokat el! 
Sokszor hangsúlyozzuk an-
nak fontosságát is, hogy a 
bankkártya mellett ne tárol-
ják annak PIN-kódját.  Ez 
egy egyszerű óvintézkedés, 
amellyel megakadályozhat-
ják, hogy illetéktelenek él-
jenek vissza a bankkár-
tyájukkal- emelte ki Nagy 
Judit. Ha elmennek otthon-
ról, mindig ellenőrizzék, jól 
bezárták-e az ajtókat, abla-
kokat, ilyen esetben érde-
mes akár egy energia-
takarékos izzót is égve hagy-
ni az egyik helyiségben, 
hadd higgyék, valaki otthon 
maradt és nem üres a ház. 
Lakásban élők esetében  a 
legveszélyeztetettebb laká-
sok azok, amelyek a 4. vagy 
annál magasabb szinteken 
találhatók. A betörők azért 
szeretik ezeket a szinteket,  
mert kisebb az esély arra, 
hogy megzavarják őket. (szj)

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 38 - 40 - 46/db
Burgonya: 120-140 Ft/kg
Sárgarépa: 180-200 Ft/kg
Zeller: 340 FT/kg
Vöröshagyma: 200 Ft/kg
Paprika: 880 Ft/kg
Paradicsom: 740 Ft/kg
Uborka: 680 Ft/kg
Körte: 440 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 280 Ft/kg
Mandarin: 320-380 Ft/kg
Citrom: 480 Ft/kg
Banán: 410 Ft/kg
Kiwi: 300 Ft/kg
Dió: 2400 Ft/kg
Mandula: 3600 Ft/kg
Mogyoró: 3400 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1800-2300 Ft/kg

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

LapterjesztésTippek betörések ellen Verekedés, 
vádemelés




