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Téltemető karnevál
MASKARÁDÉ Szinte az egész város megmozdult szombaton
Hatalmas tömeg vonult ki 
az utcára szombaton, el-
űzni a hideg évszakot az 
immár negyedik alkalom-
mal megrendezett „Tapol-
cai téltemető” alkalmából.

A hagyományokhoz híven 
ezúttal is tüzes borokkal me-
legítettek a résztvevők. A jó 
hangulattal nem is akadt 
probléma, a „télbanyaűző 
maskarádé” szinte végig 
hömpölygött a belvároson, a 
Köztársaság tértől, az Ady és 
Deák utcákon át a Fő térig. A 
felvonulók közül többen 
maskarát, jelmezt öltöttek. 
Az élen a Tapolcai Ifjúsági 
Fúvószenekar tagjai ijeszte-
gették a telet, bár a kellemes 
muzsika sokkal inkább hívo-
gató jelleggel bírt. 
Nem így a jelmezesek néme-
lyike, akik aztán tényleg 
mindent megtettek a tavasz 
mielőbbi érkezéséért, már 
puszta megjelenésükkel is. A 
legtöbben azonban mókás 
öltözékben vettek részt a 
kellemes szombat délutáni 
városi programon. 
Az önkormányzat, a Tamási 
Áron Művelődési Központ 
és több civil szervezet által 
megrendezett télvégi ese-
mény kinőtte magát, túlzás 
nélkül állítható, hogy töme-
geket mozgatott meg. A dél-
után bővelkedett a hangula-
tos műsorokban. A maskarák 
felvonulásán túl töpörtyű-
sütő és forralt borfőző ver-
senyt is rendeztek. Termé-
szetesen nem hiányzott a 
farsangi fánk sem a kínálat-
ból. A parádén kiválasztot-
ták a legszebb egyéni és cso-
portos jelmezeket, majd a 
régi népszokást felelevenít-
ve máglyagyújtással és ki-
szebáb-égetéssel búcsúztat-
ták a telet. A rendezvényt a 
helyi művészeti csoportok 
műsora színesítette, a tánco-
sok vidám ritmusokkal ker-
gették el a telet.
A rendezvény előzményei 
kapcsán elhangzott, hogy 
Boczkó Gyula a Városért 
egyesület elnöke vetette fel 
elsőként az ötletet, hogy a ci-

vil szervezetek kezdemé-
nyezésével egy városi far-
sangi karnevált szervezze-
nek. Az ötletet tett követte, 
négy szervezet (Tanúhegyek 
Egyesület, Városért Egyesü-
let, Városszépítő Egyesület, 
Nők klubja, Nagycsaládo-

sok Egyesülete) állt össze és 
a város szervező csapata, a 
Tapolca Kft. is bekapcsoló-
dott a szervezésbe. Sok em-
ber mozdult meg, hogy 
minden zökkenőmentes le-
gyen, az oktatási intézmé-
nyek, a város művészeti cso-

portjai, több civil szervezet, 
és a vállalkozók is részesei 
lettek a programnak. 
Az elmúlt három esztendő 
meggyőzött minden szerve-
zőt és résztvevőt, hogy a 
télűzés hagyományát érde-
mes folytatni.                  (szj)

Márciusban 
koncerteznek 
a fúvósok
Március 7-én rendezik a 
nívódíjas Tapolcai Ifjúsági 
Fúvószenekar januárban 
elmaradt újévi hangver-
senyét.

Erről Péni Béla karnagy 
tájékoztatta lapunkat. Mint 
elmondta, sok fiatal került az 
együttesbe, számukra jó be-
mutatkozási lehetőség lesz a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban tartandó 
koncert. - Bízom benne, 
hogy minden jól alakul majd 
és sokan lesznek kíváncsiak 
az együttesre - hangsúlyozta 
Péni Béla.                        (szj)

Jól megijesztették a telet
szombaton Tapolcán. So-
kan választották hétvégi 
programként a télűzőt és
nem bánták meg
            Fotók: Szijártó János

Monitorok 
és kijelzők
„Félek attól a naptól, 
amikor a technológia 
fontosabbá válik, mint 
a személyes kapcso-
lattartás. Lesz a vilá-
gon egy generációnyi 
idióta.” Több alkalom-
mal idézték ezt a 
mondást különböző 
internetes közösségi 
oldalakon, Albert Ein-
steinre hivatkozva. 
Arra nincs egyértelmű 
bizonyíték, hogy a hí-
res fizikustól szárma-
zik a kijelentés. Az 
idézet tartalma azon-
ban  meglehetősen 
aktuális, sőt, félelme-
tes. Ahogy az okos-
telefonok „ellopják” a 
közösségi lét minden 
korábbi formáját, és 
ahogy a monitorok 
mögötti virtuális világ 
elrabolja azt az időt, 
ami véges, és behatá-
rolt. Ráadásul romlik 
a látás, a memória 
(már semmit nem kell 
megjegyezni, hiszen 
csak rá kell pillantani 
a kijelzőre, monitorra) 
az agy fárad, a rossz 
testtartás állandósul,  
a fizikum leépül. S ez 
valóban nem egyéni 
probléma, hanem ge-
nerációs.
          Szijártó János



Választás előtt
IDŐKÖZI A Jobbik bemutatta képviselő-jelöltjét
Rig Lajost, Tapolca alpol-
gármesterét indítja a Job-
bik a Veszprém megyei 3-
as számú országgyűlési 
egyéni választókerület-
ben tartandó időközi vá-
lasztáson.

A Nemzeti Választási Bi-
zottság határozata szerint a 
3-as számú egyéni választó-
kerületben Lasztovicza Jenő 
halála miatt megüresedett 
országgyűlési képviselői 
mandátum betöltésére kiírt 
időközi választást április 12-
én tartják. Vona Gábor párt-
elnök csütörtökön  közölte a 
sajtó munkatársaival a Hotel 
Pelionban, hogy a választá-
son Rig Lajost indítják. A 
város képviselő-testületé-
ben egyéni képviselőként, 
illetve alpolgármesterként is 
tevékenykedő volt egész-
ségügyi dolgozót Dobó Zol-
tán polgármester mutatta be 
ugyanitt. Vona Gábor a kam-
pány vonatkozásában kie-
melte, hogy nem kívánnak 
beszállni semmilyen sárdo-
bálásba, akkor sem, ha eset-
leg más pártok ezt tennék. 

Az 5-ös számú választó-
körzet képviselője Rig 
Lajos, aki egyúttal a 
város alpolgármestere 
is. A körzetben a forga-
lom lassítását, illetve a 
sérült útburkolatok mie-
lőbbi javítását, cseréjét 
szorgalmazza. 
- A Juhász Gyula utca 
41. alatti társasház és a 
KRESZ-pálya között 
van egy elhanyagolt te-
rület, amelyet az ott élők 
kérése nyomán haladék-
talanul szeretnék rende-
zetté tenni. A déli város-
részben a kamerarend-
szer bővítésére mutat-
kozik nagy igény, erre 
jelenleg forrása is van az 
önkormányzatnak. Ja-
vaslata is volt a lakos-
ságnak, hogy hova tele-
pítsünk kamerát a köz-
biztonság javítása érde-
kében. A Bem utcai szó-
rakozóhelyre van még 
rendszeresen panasz, 
ugyanis a vendégek, az 
érvényben lévő szabály-
zók miatt, csak kint do-
hányozhatnak. Azonban 
sokan már az italt is ma-
gukkal viszik, és ott 
hangoskodnak, zajon-
ganak. A strand kapcsán 
kényszerpályán van az 
önkormányzat, de tö-
rekszünk arra, hogy a le-
hetőségek függvényé-
ben, a rendelkezésünkre 
álló keretből a maximu-
mot hozzuk ki mind mű-
szakilag, mind a fenn-
tarhatóság alapján. Úgy 
néz ki, hogy ez év októ-
berére elkészül a strand, 
és 2016-ban már élvez-
hetik, használhatják azt 
a város lakói és az ide-
látogató vendégek. A 
kórház kapcsán annyit 
tudok mondani, ha az 
időközi országgyűlési 
választáson bizalmat 
szavaznak nekem az 
emberek, akkor az aktív 
osztályok visszaállítá-
sának az esélyei jók, hi-
szen közvetlenül a par-
lamentben tudok ennek 
érdekében lobbizni. (szj)
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Rig Lajos (balról), Vona Gábor, Dobó Zoltán a minapi 
tájékoztatón a Hotel Pelionban         Fotó: Szijártó János

- Saját programunkat szeret-
nénk bemutatni, jövőképet 
vázolunk az itt élő emberek-
nek, s erre egy kiválóan al-
kalmas jelöltünk van, Rig 
Lajos személyében - tette 
hozzá. Dobó Zoltán azt 
hangsúlyozta, hogy jelöltjük 
sokat tett a közösségért, a 
társadalmi szerepvállalás te-
kintetében sokszorosan bi-
zonyította, hogy a választók, 
a lakosság mellett áll. Rig 
Lajos 22 évig dolgozott az 
egészségügyben, ami min-

dig is szívügye volt. Kórházi 
dolgozóként a szakszerve-
zeten keresztül segítette az 
intézmény fennmaradását, 
amely - mint azt külön kie-
melte a sajtótájékoztatón is - 
minden tapolcai és környék-
beli ember egészségét szol-
gálja, azaz működés a teljes 
régió, sőt a többi megyében 
működő kórház érdeke is. 
Ezen túl nagy hangsúlyt fek-
tetne a gazdaságélénkítésre, 
ha bizalmat szavaznak neki 
a választók.                    (szj)

Ülésezik a város képviselő-
testülete február 20-án, pén-
teken 8.20 órai kezdettel a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ második emeleti 
tanácstermében. 
A nyilvános ülésen foglal-
koznak a város középtávú 
tervével, valamint a 2015-ös 
költségvetéssel és annak 
végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokkal. A kép-
viselők tárgyalnak a 2014-es 
költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról is. A napi-
rendek között több más mel-
lett szerepel a  szociális és 
gyermekvédelmi igazgatás-
ról és ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendelet felül-
vizsgálata,  a temetőkről és a 
temetkezésről szóló önkor-
mányzati rendelet módosí-
tása, a parkolás szabályozá-
sáról és a várakozás igény-
bevételének rendjéről szóló 
rendelet módosítása. Az ülés 
teljes napirendjét online új-
ságunkban olvashatják. (szj)

A napokban tartották a Ta-
polcai Járási Helyi Védel-
mi Bizottság munkacso-
portok tagjainak felkészí-
tését a közös önkormány-
zati hivatal udvari tanács-
termében.
 
A felkészítés során a védel-
mi igazgatási rendszer, an-
nak rendeltetésének, jogsza-
bályi hátterének, a Veszprém 
Megyei Védelmi Bizottság 

és a Helyi Védelmi Bizott-
ság munkacsoportok felépí-
tésének, feladatainak bemu-
tatására, a katasztrófák, vál-
sághelyzetek kialakulásá-
nak lehetőségének megis-
mertetésére nyílt lehetőség. 
A résztvevők előírásszerű 
felkészítését a Veszprém 
megyei kormányhivatal ta-
polcai járási hivatalának  ve-
zetője, Benczik Zsolt koordi-
nálta.                                (szj)

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Rig Lajos

Benczik Zsolt, a járási hivatal vezetője koordinálta a 
helyi védelmi bizottság tagjainak felkészítését Fotó:szj



Minőségi forralt borok
ÖSSZETARTÁS  Idén is sorsoltak tombolát a résztvevők között
Hetedik alkalommal is 
nagy sikerrel zárult a ta-
polcaiak által immár hete-
dik alkalommal szervezett 
országos vasutas forralt 
borfőző verseny. A közel-
múltban a vasútállomás 
melletti szabad területen 
húsz csapat mérettette 
meg magát.

A szép számú résztvevőt a 
hideg, ám napos időben el-
sőként Gelencsér László he-
lyi állomásfőnök köszöntöt-
te, majd átadta a szót Szabó 
Imrének, a MÁV Zrt. (akko-
ri) Szombathelyi Igazgató-
ság vezetőjének (ma már 
nyugalmazott igazgató), aki 
rövid beszédében szintén- 
hangsúlyozta a rendezvény 
fontosságát, tradicionális 
jellegét, ahol a nemes ver-
sengésen, szórakozáson kí-
vül az összetartó erő is lé-
nyeges, és a régiek mellett új 
barátságok is szövődnek az 
egyes szakági kollégák 
között.
Kocsor Szabolcs főszervező 
lapunk kérdésére válaszolva 
elmondta: a titkos receptek 

alapján készült nedűket há-
rom főből álló zsűri bírálta 
el: Szabó Imre, Nagy Gábor, 
a TVB Szombathely vezető-
je és Magyar Péter, a MÁV-
START Vasúti Személyszál-
lító Zrt. telephelyvezetője. 

Nehéz volt a döntés, végül a 
képzeletbeli dobogó legfel-
ső fokára a balatonfüredi 
Pályafenntartás csapata ke-
rült, megelőzve az „ezüstös”  
- Szombathelyről érkezett 
JBI vonat-előkészítőket, az 

ajkai „Sínpisták”-at és a 
tapolcai Kocsivizsgálókat. A 
versenyben résztvevő borok 
minőségét mi sem jelzi job-
ban, mint az, hogy a zsűri a 
többi gárdát (16) bronz 
éremmel jutalmazta.        (di)

Várostörténeti EXTRÁK  - Tapolca és környéke „Nagy Káli Könyv”

Alig több mint egy év múl-
va, 2016. március 31-én 
ünnepeljük Tapolca újbóli 
várossá nyilvánításának 
50. évfordulóját. A Wass 
Albert Könyvtár és Múze-
um szeretne a maga esz-
közeivel hozzájárulni ah-
hoz, hogy a város méltó 
módon emlékezhessen 
meg történelmének utol-
só fél évszázadáról. 

Az intézmény igazgatója, 
Décsey Sándor arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy az 
évforduló tiszteletére  fotó-
kiállítást készítenek, amely 
bemutatja Tapolca fejlődé-
sének, alakulásának legfris-
sebb korszakát. Azt az ötven 
évet, amelyben emblema-
tikus épületek tűntek el és 
születtek meg, amelyben 
évszázados hagyományok-
kal rendelkező tevékenysé-
gek alakultak át vagy szűn-
tek meg és adták át helyüket 

A napokban mutatták be 
Tapolcán a „Nagy Káli 
Könyvet”, amely egy iga-
zán nagyszabású album 
formájában tárja az olva-
só elé a tágabb Káli régió 
és a környező települések  
- eddig sokak elől rejtett-  
életforma világát, több 
száz fotóval, személyes 
hangú, különleges meg-
közelítésű riportokkal.

Amint az a tapolcai kistér-
ségi irodaházban rendezett 
könyvbemutatón elhang-
zott, a kiadást pályázati 
támogatással, a Zalai Domb-
hátaktól a Vulkánok Völ-
gyéig LEADER Egyesület 
közreműködésével valósí-
tották meg. A szerzők, Bojár 
Iván András művészettör-
ténész, építészeti kritikus, 
településmárka-szakértő és 
Darabos György fotográfus 
nyolc éven át vallatták a tájat 
és az ott élő, oda betelepült 
embereket, hogy közösen 
fejtsék meg a Káli titkát. A 
kötet a mára kialakult Ma-

n FOLYTATÓDIK 
a Nyitott Szemmel ma-
gazin főszerkesztője, 
Soós Attila előadói 
programsorozata. A so-
ron következő előadá-
sok témája Munkácsy 
Krisztus-trilógiája. A 
gondolatébresztő talál-
kozókat február 24-én, 
március 10-én és 24-én 
18 órától rendezik a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban.            (hg)

n M A G YA R N A K 
lenni büszke gyönyörű-
ség címmel tart előadást 
Molnár V. József, ma-
gyar örökség-díjas  
néplélek- és néprajzku-
tató, grafikusművész, 
március 3- án kedden 18 
órától a Tamási Áron 
Művelődési Központ-
ban. A rendezvényre a 
belépés díjtalan.      (hg)

n TÖBBSZÖR  is 
megpördült autójával és 
végül a tetejére borult 
gépkocsijával egy nő. 
Az autó Zalahaláp kül-
területén egy jobbra 
ívelő kanyarban csú-
szott meg, majd az 
árokba hajtott. A sofőr 
megsérült.                (di)

gyarország-képet számos 
ponton árnyalja, s ezzel a 
felfedezés újszerűségét és 
örömét nyújtja olvasóinak. 
Erről a sajtókapcsolatok 
felelőse, Osváth Sarolta, il-
letve az egyesület elnöke 
Csiza Elemér beszélt Mészá-
ros László lesencetomaji 
polgármester köszöntője 
után. Az igényes kivitelezé-
sű könyv egyedi látásmód-
dal mutatja be, tárja fel a 
régió szépségeit Keszthely-
től Balatonfüredig. - Ebben a 
könyvben benne van min-
den, amire rá lehet csodál-
kozni - hangsúlyozta Osváth 
Sarolta.                            (szj)

újaknak. - Intézményünk 
helyismereti gyűjteménye 
gazdag fénykép és képeslap 
gyűjteménnyel rendelkezik, 
amely bőséges dokumentá-
cióval szolgál városunk mo-
dernkori történelméről. De 
most  mégis a lakossághoz 
fordulunk, mert szeretnénk 
ezt az anyagot tovább bőví-
teni. Bizonyára sokaknak 
vannak otthon, a családi 
archívumban olyan régi ké-
pei, amelyeken nem csak a 
család kedves emlékei 

láthatók, hanem olyan 
jelenetek is, amik városunk 
és lakóinak történetéről 
szólnak. Legyen ez egy épít-
kezés, egy utcakép, egy cso-
portkép bárhol a városban, 
egy május 1-ei rendezvény, 
munkahelyi pillanatfelvétel 
vagy akár egy 70-es évek-
beli nappali fotója. Akinek 
vannak olyan fényképei, 
amelyeket szívesen felajánl 
részünkre, kérjük jelentkez-
zen személyesen munkaidő-
ben a Helyismereti gyűjte-
ményben (Batsányi utca 1. 
3. emelet), vagy telefonon 
munkaidőben a 412-245 
számon, esetleg e-mailben a 
f enykep@vktapolca .hu 
címen. A rendelkezésünkre 
bocsátott fényképeket digi-
talizáljuk, és az eredetiket 
visszaadjuk a tulajdonos-
nak. Őrizzük meg együtt kö-
zös múltunkat, hogy uno-
káink is láthassák! - hang-
súlyozta az igazgató.      (szj)

Rövid hírek
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A csapat mindig vidám négy tagja- Sümegi Lilla, Horváth Ildikó, Németh Andrea 
és Haragos Lajosné Kati                                                                          Fotó: Dancs István

Darabos György fotográfus 
és Osváth Sarolta a minapi 
könyvbemutatón    Fotó:szj.

Személyes emlékekből közös történelem - Helyi fotók gyűjtése

Épül a Hotel Pelion. Egy 
pillanatkép 2002-ből 
               Fotó: Szijártó János



Megrongálták a telkét
A rendőrségen tett felje-
lentést betörés, birtokhá-
borítás, rongálás és kár-
okozás bűncselekmé-
nyek miatt a napokban 
Domsits Mihályné, egy 
Tapolca-diszeli telek 
tulajdonosa.

Szerinte ugyanis a tapolcai 
önkormányzat úgy „teszi 
rendbe” a vízelvezető árkot, 
hogy a szomszédos magán-
tulajdonban lévő telekre jog-
talanul behatol, abban bar-
bár módon kárt okoz, a tulaj-
donosok tudta és beleegye-
zése nélkül. A panaszos la-
punknak eljuttatott írásában 
- amely online újságunkban 
teljes terjedelmében olvas-
ható (www.tapolcaiujsag.hu) - 
kifejti, hogy véletlenül fe-
dezték fel a rombolást feb-
ruár 8-án, mivel egyébként 
nem itt élnek. Mint írta, 
behatoltak a telkére, ott több 
tonnás munkagéppel „szét-
barmolták” a feltöltött épí-
tési telket, rászórták a mel-
lette lévő önkormányzati 
tulajdonú vizesárokból ki-
szedett szemetet, üledéket, 
kitaposták és eltüntették a 

Új Idők 
Szembemennek az árral. 
Dacolnak a középszerű-
vel. Nem elégszenek meg 
a féligazsággal. Számuk-
ra nem fontos a trend, a 
divat, csak teszik a dol-
gukat, zenélnek. Megé-
nekelnek elfedett valósá-
got és hazugságokat, ők 
az Új Idők.

Tudták, göröngyös út mely-
re léptek, mikor hat évvel 
ezelőtt hangszert vettek a 
kezükbe, mégis vállalták. 

Hiszen az igazság néha fáj, 
és ha azt az ember szemtől 
szembe kapja, hajlamos rá, 
hogy elfordítsa fejét. Azon-
ban miután elfordította fejét, 
és elgondolkozik, rájön, 
hogy a problémák így nem 
oldódnak meg, csak ha az 
ember szembe néz velük.  
Az Új Idők ezt teszi. 
A Csillag Róbert (dob), 
Szabó Zsolt (basszusgitár), 
Horváth Péter (szólógitár) 
és Szijártó János (gitár, 
ének) felállású banda metá-

földmérő által kitűzött cöve-
keket, és tavat képeztek a te-
lek mellett húzódó vizes-
árokból.  Mindezt minden-
féle értesítés, megkeresés 
nélkül. - Telefonon kerestem 
meg Bakos Györgyöt 
Tapolca-Diszel önkormány-
zati képviselőjét, hogy ma-
gyarázatot kapjak, ki, miért, 
kinek az utasítására, milyen 
jogcímen követte el mind-
ezt? A képviselő tudott  a 
„munkáról”. Tájékoztatása 
szerint azt megelőzően a 

polgármesteri hivatal mun-
katársai részéről történt be-
járás a területen mivel a két 
telekkel távolabb lévő (és 
mélyebben fekvő!) helyi 
lakos tulajdonában lévő  
birtokról nem folyt el a víz - 
írta Domsits Mihályné.

(Az ügy további részletei 
lapunk internetes oldalán 
olvashatók, illetve jelezzük 
azt is, hogy várjuk az ille-
tékesek mielőbbi válaszát, 
reagálását!)

Január 19-én jártam a tapol-
cai kórházban a sebészeti 
ambulanciára vittem bete-
get. Az illemhelyre kellett 
mennem és mit tapasztal-
tam? A piszoár letakarva 
zacskóval és leragasztva. A 
kézmosó elzárva nincs víz. A 
belső WC koszos, falon régi 
vízfolyás. Február 5-én is-
mét beteget vittem, érdekelt, 
történt-e valami. Ugyanazok 
a körülmények fogadtak. 
Tisztelt államosított kórház 
vezetősége, én nem ilyen ál-
lamilag privatizált egészség-
ügyre szavaztam. A minimá-
lis kézmosási lehetőség 
sincs megteremtve.
                   Benedek László

Egy szép napsütéses napon 
vendégeink voltak, és ebéd 
utáni kirándulást szervez-
tünk, hogy a Véndek-hegyet 
körbe járjuk. Szomorú és 
felháborító látvány fogadott 
minket. A régi murva bánya 
lomis és más egyéb sze-
méttel van tele szórva. Hogy 
mikor viszik oda, azt nem 
tudni, de ahogy a főútról 
bekanyarodunk a Halastói 
útra az hosszabb táv a hegy 
aljáig, mintha jobbra a 
szeméttelep felé fordulnánk.
Nem gondolkodnak az em-
berek, hogy a pár kilomé-
terrel hosszabb útért a ben-
zin többe kerül, mert abból a 
pénzből a szeméttelepen ki-
fizethetnék a  lerakást is.
              Melkovics Katalin
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A meghűlés, hőemelke-
dés, nátha köhögés tüne-
tek jelentkezésekor elő-
vesszük az „otthoni pati-
kát”, s lázcsillapítót, hör-
gő-nyák oldót keresge-
tünk, de mindenekelőtt vi-
taminokat is, minél többet, 
minél nagyobb adagban, 
mert „az biztosan meg-
véd”.  A vitaminok olyan, 
a szervezet számára nél-
külözhetetlen, mikro táp-
anyagok, amelyeket a 
szervezet saját maga nem, 
vagy nem a szükséges 
mennyiségben, vagy nem 
minden időben (D vitamin 
- napsütés) képes előállí-
tani, ezért azokat a táplál-
kozással kell biztosítani a 
szervezet számára. A vita-
minoknak direkt, azonnali 
hatása nincs, így a heveny 
(akut) megbetegedésekre 
sincs. Nagyon lényeges, 
hogy a táplálékban talál-
ható vitaminok a tárolás 

ideje alatt, a főzéskor (sü-
téskor) vagy akár a fa-
gyasztással jelentősen ve-
szíthetnek mennyiségük-
ből és biológiai érétkükből 
is. Így mindenképpen a 
friss zöldség és gyümölcs 
az, amelyik megfelelő 
mennyiségben fogyasztva  
képes biztosítani a szerve-
zet szükségletét. Az extra 
nagy dózisoknak (mega-
dózis) pozitív egészségre 
kifejtett hatását ezideig 
nem sikerült bizonyítani, 
így meghűlésben, influen-
za-szerű megbetegedé-
sekben egészen biztos, 
hogy nincs semmi értelme 
C vitaminból összeállítani 
a napi étrendet. Meghűlés-
ben, lázas állapotban sem 
kell a C-vitamin adagját 
1000 mg felé emelni, de 
ugyanakkor aláhúzandó, 
hogy maga a C-vitamin 
semmi más gyógyszert 
nem pótol.
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A fekvételt Domsits Mihályné készítette saját, koráb-
ban szép állapotban lévő telkéről

Új Idők - Szabó Zsolt (balról), Szijártó János, Csillag 
Róbert és Horváth Péter            Fotó: Havasi Gábor

Heti Ötlet
los fényű, pörgős stílusban, 
saját szövegeikkel nyitják 
fel az emberek szemét, kész-
tetik gondolkodásra őket. 
Minden sallangot és sablont 
kerülnek, csak és kizárólag 
az embert és az ember életét 
nagyban befolyásoló prob-
lémákról szólnak dalaik. 
Kreativitásukat és lendüle-
tüket fémjelzi, több megje-
lent videóklipjük, amelyek 
megtálalhatók a nagyobb vi-
deomegosztó portálokon. 
Bár a hétköznapokban a ze-
nekar tagjai más és más terü-
leten dolgoznak, sőt ország-
határok választják el őket 
egymástól, amikor a hobbi-
ról, a szabadidő értelmes 
eltöltéséről van szó nem té-
továznak, lesétálnak a Szent 
György panzió és étterem 
pincéjébe, és a húrok közé 
csapnak. Őszinte meggyő-
ződéssel játsszák saját szer-
zeményeiket, bízva abban, 
hogy talán eljön egy jobb 
kor, ahol azok gondok nem 
lesznek már, amelyeket az 
Új Idők ma megénekel.  (hg)

Tapolcai zenekarok egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

Alapvető 
gondok

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban, 
(természetesen a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételé-
vel) és internetes lapunkban  a 
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Felelőtlen 
szemetelés 
a hegyen

A vitaminokról
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Lapterjesztés:

06/20/358-3295

Kimagasló arányok 
a továbbtanulásban

A Batsányi gimnázium végzősei az elmúlt hétvégén 
rendezett szalagavatón. A továbbtanulás terén kima-
gasló eredményekkel büszkélkedhetnek    Fotó: Szijártó

A Batsányi János Gimná-
zium és Kollégium  negy-
venhárom éves épülete 
felújításra szorul, az ener-
gia-hatékony működés 
megteremtése a prioritá-
sok között szerepel.

Erről Varga Tiborné igazga-
tó asszony tájékoztatta mun-
katársunkat a napokban. 
Elmondta, hogy az első lé-
pések már az előző önkor-
mányzati ciklusban, a tanul-
mánytervek elkészítésével 
megtörténtek. 
- Úgy érzem, a jelenlegi vá-
rosvezetés is támogatja az 
intézmény felújítására vo-
natkozó tervek megvalósí-
tását. Ehhez pályázati for-
rások szükségesek, hiszen 
akármennyire is a szellem-
iség és az itt folyó szakmai 
munka határozza meg az in-
tézményt, egyáltalán nem 
elhanyagolható a vonzó, ba-
rátságos megjelenés jelen-
tősége. Ebből a szempontból 
éppen a szalagavatón el-
hangzott búcsúbeszéd volt 
az, ami ráirányította a figyel-
met erre, hiszen ahogy diá-
kunk fogalmazott, „bár-
mennyire is kopott az épület, 
a gimnázium, akkor is gim-
názium, a mi gimnáziu-
munk, olyan, amilyennek mi 
szeretjük…”. Az intézmény 
szakmai munkáját a nyelv-
vizsga eredmények hűen 
tükrözik. Az előző tanévben 
például 252 diákra jutott 75 
nyelvvizsga, abból négy fel-
sőfokú C-típusú, 44 közép-
fokú C-típusú. A továbbépít-
kezés jegyében, a négy éves 

nyelvi képzések mellett és a 
matematika emelt szintű - és 
általános képzés mellett - 
már a nyelvi előkészítő kép-
zést is megjelenítettük an-
golból és németből. Azon ta-
nulók számára, akiknél eset-
leg a négy éves képzés nem 
feltétlenül elegendő a kö-
zépfokú nyelvvizsga meg-
szerzéséhez, ezzel az előké-
szítővel öt évesre bővített 
nyelvi képzés már jó esé-
lyeket ad ehhez, ami a diplo-
mához jutás alapfeltétele - 
tudtuk meg az igazgató asz-
szonytól.
A batsányis diákok nyolcvan 
százaléka felsőoktatási in-
tézményben, illetve felsőfo-
kú szakképzésben tanul to-
vább. Tavaly a 12. A osztály 
90 százalékos felvételi ará-
nya, egészen kiemelkedő 
teljesítménynek számít. 
- Az érettségi vizsga ered-
ményeink is önmagukért be-
szélnek. Tavaly a magyar 
nyelv és irodalom iskolai át-
laga 4,31, a matematikáé 
3,14, a történelemé 3,8, an-
golból pedig a 4 egész fölötti 
átlag az itt folyó képzés 
alapján tulajdonképpen el-
várható. Azonban a németre 
sem lehet panasz, nagyon 
szép a 3,5-es átlag. Ehhez 
sorolhatók még az országos 
versenyeken elért szép ered-
mények, úgy a humán-, mint 
a reáltárgyakból, illetve a 
város sportéletében is hú-
zóágazatnak mondható ví-
vás is, amelyben rendszere-
sen kimagasló sikereket 
érnek el tanulóink - tette 
hozzá Varga Tiborné.      (szj)

Focifarsang
Remek hangulatú mérkő-
zéseket játszottak a hét vé-
gén a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban a Foci-
farsang elnevezésű terem-
labdarúgó tornára meghívott 
csapatok.
Hét csapat kapott meghívást 
a hagyományos farsangi tor-
nára: rendőrök, mentősök, 
vasutasok, tanárok, hivatali 
dolgozók, öregfiúk.  A részt-
vevő gárdákat két csoportba 
sorolták a szervezők, ahol 
körmérkőzéseken döntötték 
el a csoporton belüli helye-
zések sorrendjét.
Eredmények:
1.  Vasutasok
2.  Hivatali dolgozók
3.  Tanárok
4.  Rendőrök
5.  Tapolcai Öregfiúk FC
6.  Mentősök
Legjobb mezőnyjátékosnak 
Viski Lászlót (Hivatal), leg-
jobb kapusnak Gyalog Ba-
lázst (Vasutasok) válasz-
tották. A torna gólkirálya 
végül Szabó Zsolt (Vasuta-
sok) lett.                            (ae)

„Öltözz pirosba!”

Február 13-án a Batsányi 
tagintézmény tanulói és 
tanárai pirosba öltöztek, 
jelezvén, hogy egy orszá-
gos akció résztvevői az 
idei évben is.

Az öt évvel ezelőtt kezdő-
dött Öltözz pirosba! akció a 
pécsi Dóri Ház, az ország el-
ső gyermekhospice házának 
támogatására indult útjára. 
Az akcióban együttérzésün-
ket fejezzük ki a beteg gye-
rekekkel és szüleikkel egy 
piros ruhadarab vagy kiegé-
szítő viselésével és 200 Ft 
adománnyal - tájékoztatta 
lapunkat Vighné Pimper Ve-
ronika a Batsányi tagintéz-

mény diákönkormányzatot 
támogató tanára. Azt is 
elmondta a tanárnő, hogy a 
Batsányi tagintézmény diák-
jai és tanárai immár negye-
dik alaklommal csatlakoztak 
az akcióhoz, hogy felhívják 
a tanulók és szüleik figyel-
mét arra, hogy ők is segíthet-
nek, és kifejezhetik együtt-
érzésüket a beteg gyerekek 
és családjaik felé. Az osz-
tályokról és tanárokról fény-
képek is készülnek, amiket a 
Szemem Fénye alapítvány-
nak küldenek el, és az össze-
gyűjtött adományok is oda-
kerülnek. A részvétel önkén-
tes, de egyre többen adakoz-
nak - tette hozzá.              (ae)

Hirdetés

Pirosba öltöztek az általános iskolás diákok Fotó: Antal



Alig másfél hónapja nyílt 
meg Tapolca legújabb ét-
terme, a Pura Vida Dine, 
ahol megtalálhatók a ha-
gyományos hazai ízek, de 
a tengeri herkentyűk is 
komoly népszerűségnek 
örvendenek. Egyik sláger 
a fekete kagyló.

Az étterem tulajdonosai, 
Árkosi Attila és párja, Erika 
2006-ban döntöttek úgy, 
hogy eladják budapesti laká-
sukat, és a Balaton-felvidé-
ken kezdenek új életet. Vé-
gül Zalahalápra esett a 
választás, ahol saját házukat  
magánszálláshellyé alakí-
tották. A falusi turizmusban 
dolgoztak, tulajdonképpen 
az otthonukat osztották meg 
a vendégekkel. Aztán úgy 
döntöttek, hogy egy kissé tá-
volabb indítanak vállalko-
zást, így lehet magánéletük 

is. Másrészt szembesültek 
azzal a problémával is, hogy 
nem túl nagy a választék Ta-
polcán az éttermek vonatko-
zásában. - Egy nagyon jó he-
lyet találtunk ehhez a város-
központban, és belevágtunk. 
Kétségtelen, hogy a lakos-
ság nagyobb része ma sem-
milyen éttermet nem enged-
het meg magának. Mi éppen 
ezért egy olyan réteget cé-
loztunk meg, akik ezt még 
megtehetik. Fontos, hogy 
akik betérnek hozzánk, jól 
érezzék magukat és lássák, 
hogy a pénzükért kifogás-
talan kiszolgálásban része-
sülnek. Alig több mint más-
fél hónap után nem panasz-
kodhatunk, jók a visszajel-
zések, elképzelésünk talál-
kozik a vendégek igényei-
vel. Mi egyébként is a tenge-
ri ételeket, különlegessé-
geket favorizáljuk, hiszen 

ebben tapasztaltunk nagy hi-
ányt itt a régióban. Termé-
szetesen helyi alapanyagok-
ból is főzünk, magyaros éte-
leket is készítünk, de a gaszt-
ronómia itt nem áll meg, úgy 
gondolom, muszáj nyitni 
más irányba is. Ezt igazolan-
dó, nagy sláger a fekete 
kagyló, de a királyrákos 
tészták, a sok zöldséggel ké-
szített mediterrán ételek, a 
frissen készült rizottók is ki-
fejezetten keresettek, ked-
veltek - hangsúlyozta Attila. 
Azt is megtudtuk, hogy a 
napi ajánlatban mindig 
szerepel egy leves és egy 
rizottó, és olyan előételek 
közül választhat a vendég, 
mint a bélszín carpaccio, 
vagy a pácolt bivaly mozza-
rella, továbbá tésztákat, pia-
dinákat, salátákat, halakat és 
steaket is talál a látogató az 
étlapon.                            (szj)
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Hirdetés

Hagyományos és különleges ételek, finom borok a Pura Vida étterem kínálatában

Különleges ételkínálat

Hirdetés

Beszorult 
az autóba
Tűzoltók vágták ki a roncs-
ból a fának ütközött sofőrt, 
miután a 45 éves tapolcai nő 
február 10-én 10 óra körül 
Tapolca-Diszel külterületén 
gépkocsijával megcsúszott a 
havas úton. Előbb lehajtott 
az útpadkára, majd a vízel-
vezető árokban előbb az au-
tó oldalával, majd az ütközés 
erejétől fogva a tetejével is a 
fának ütközött. Nagy Judit, a 
tapolcai rendőrkapitányság  
megelőzési főelőadója azt is 
elmondta, hogy a sérültet 
mentőhelikopter vitte kór-
házba.                                (di)

Nyílt napok 
a Bárdos 
iskolában
A leendő első osztályosokat 
várják február 24-én és 25-
én (kedd, szerda) a Bárdos 
iskola nyílt napjaira, ahol az 
óvodások betekintést nyer-
hetnek az iskolai életbe. El-
látogathatnak matematika, 
magyar, testnevelés, ének, 
tánc és játékos idegen nyelvi 
órákra. A tanítási órákkal 
egy időben egész délelőtt 
játszóházi foglalkozásokat 
tartanak az érdeklődő gye-
rekeknek. A program mind-
két napon 7.45-től 12 óráig 
tart.                                   (szj)



Minden évszakban...
TRAPPOLÓK  A téli időszakban sem pihennek a tapolcai futók

A futás szerelmesei, a Ta-
polcai Trappolók télen 
sem pihennek, és vallják: 
mozgásra, futásra min-
den évszakban van lehe-
tőség. Földesi József 
„trappoló” számolt be la-
punknak a téli időszakról.

- December 27-én 12 fővel 
képviseltettük magunkat 
Herenden, a VII. Hajag-
kupa évzáró „Hegyre Futó” 
versenyen, ahol futóink 
nagyszerűen teljesítettek. 
Beréti Zsanett kategóriájá-
ban a második, míg Balogh 
Zsombor kategóriájában az 
első helyet szerezte meg. A 
tél a közelgő versenyekre 
történő alapozás, felkészülés 
időszaka, így a hétközi rend-
szeres futó edzéseken kívül 
gyakorlatilag minden hétvé-
gére jut, jutott egy-egy ese-
mény. Ilyen volt többek kö-
zött a közös tájfutó edzés a 
veszprémi tájfutókkal a 
csodálatos Kab-hegyen és a 
Herend és Márkó közötti 
bakonyi erdőben, vagy csak 
a mi  buzgó csapatunk  veti 
bele magát hétvégeken a 

Tapolca környéki erdőkbe - 
mondta Földesi József.
 Hozzátette, ilyenkor erőt 
merítenek a csodálatos ter-
mészetből, hogy meglegyen 
a kitartás a versenyidőszak-
ra. Szintén a téli alapozás, de 
inkább a csapatépítés szer-

ves része lett a január 23-án 
másodszor megrendezett 
„rendhagyó futóedzés” a ta-
polcai tekepályán. Termé-
szetesen rekord számú trap-
poló részvételével, zsíros 
kenyér és saját készítésű ka-
lóriapótló sütemények társa-

Utánpótlás foci

Két bronzérem

A legjobbak között méret-
hette meg magát a tapol-
cai futball-utánpótlás csa-
pat.

Az elmúlt hét végén rangos 
teremlabdarúgó tornán vett 
részt Marcaliban a tapolcai 
U-13-as utánpótlás csapat. 
A tornát a kaposvári Bene 
Akadémia nyerte,  a Tapolca 

n NŐI FOCI - Január 
végén Ajkán  labdarúgó 
tornán vett részt a 
TVSE-Honvéd női  csa-
pata. Az Ajka-kupa el-
nevezésű megmérette-
tésen a tapolcai lányok a 
2. helyet szerezték meg. 
A döntőben, nagy csa-
tában az Ajkától szen-
vedett 1:0 arányú vere-
séget az együttes. A tor-
nán a tapolcaiak között 
debütált három 13 éves 
korú játékos.             (ae)

n EMLÉKTORNA- 
Február 21-én rendezik 
meg a Novák Dezső 
Emléktornát a Csermák 
József Rendezvény-
csarnokban. Novák 
Dezső 2014. február 26-
án, 75 éves korában 
hunyt el. A magyar lab-
darúgás egyik legered-
ményesebb egyénisége, 
kétszeres olimpiai baj-
nok, a Ferencváros örö-
kös bajnoka. Neki kíván 
emléket állítani a most 
először megrendezendő 
utánpótlás emléktorna.  
A helyosztó meccsek 
között, 15.30 körül ját-
szik Novák All-Star 
Team és a Tapolcai 
Öregfiúk FC.          (szj)

együttese hatodik lett. Olyan 
csapatok között mérették 
meg magukat a tapolcai fiúk, 
ahol a felnőtt csapatok NB-s 
osztályokban szerepelnek: 
Kéthely, Marcali, Siófoki 
Focisuli, Keszthely, Kapos-
vári Bene Akadémia.
A helyezések végső sorrend-
je izgalmas körmérkőzése-
ken dőlt el.                        (ae)

ságában. - A rendkívül jó 
hangulatban zajló megmé-
rettetésen minden trappoló a 
legjobbját gurította, ezen az 
estén mindenki győztes volt.  
Elkezdődött a versenysze-
zon is, így a szórakozás 
mellett már élesben tesztel-
hettük a téli alapozás ered-
ményességét. Az év első fu-
tóviadalán, az 5. alkalommal 
megrendezett „Kaposvár 
Dombjai” elnevezésű far-
sangi félmaraton versenyen 
a Tapolcai Trappolók 13 fős 
csapattal képviseltette ma-
gát. A nagyon erős nemzet-
közi mezőnyben és a téli, ha-
vas, csúszós, nehéz útviszo-
nyok ellenére trappolóink az 
abszolút eredmény-táblázat 
első negyedében végeztek, 
több kiváló eredménnyel. 
Örömteli hír szintén, hogy 
taglétszámunk folyamato-
san bővül, jelezve, hogy 
egyre többen döntenek a 
mozgás, az életmódváltás 
mellett. Szívesen várjuk cso-
portunkba a mozgásra, jó 
közösségre vágyókat - hang-
súlyozta a csapat nevében 
Földesi József.               (ae)

Rövid hírek
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Tapolcai Trappolók: Futni minden évszakban lehet

A hatodik helyet szerezték meg a tapolcai fiúk a Mar-
caliban rendezett focitornán                     Fotó: Antal Edit 

A világ eddigi legnagyobb 
létszámú brazil jiu jitsu 
versenyét rendezték meg 
a közelmúltban. Lissza-
bonban összesen 3440 
harcos mérette meg 
magát, köztük magyarok, 
tapolcaiak is.

A Gracie Barra Farkasok a 
Dunántúlról 8 fővel indul-
tak, közülük két tapolcai 
harcos, Geiger Máté és Mol-
nár Gábor. Utóbbi számolt 
be a rangos esemény hazai 
vonatkozásairól. - Máté a 
hatalmas mezőnyben nem 
ért el érmes helyezést, de 
szépen harcolt. Mivel első 
alkalommal vett részt ilyen 
méretű viadalon, ebből nem 
szabad messzemenő követ-
keztetéseket levonni. Ta-
pasztalatszerzésnek kiváló 
alkalom volt - mondta 
Molnár Gábor, a Tapolcai 
Farkasok vezetője, aki vi-
szont két bronzérmet hozott. 
Egyet súlycsoportjában és 
egyet súlycsoport nélküli 
versenyben szerzett. A súly-

csoport nélküli érem fényét 
emeli, hogy az ellenfelek 
mind nehézsúlyúak voltak. 
Az elődöntős vereség is ak-
ciópontok nélküli döntetlen 
volt, ahonnan a skandináv 
ellenfél csak bírói előnnyel 
jutott tovább, igaz, megér-
demelten. - A versenyen való 
részvételt a tapolcai önkor-
mányzat, valamint a Hársfa, 
Major és Horváth családok 
támogatták.                     (szj)

7sportembere 
- A  2007 óta 
párbajtőröző
Kalácska

Botond 2015-

ben a kadet ma-
gyar bajnokságon az 

Sz-L Bau Balaton Vívó-

klub csapatának tagja-
ként aranyérmet nyert 

éppúgy, mint a 2014-es 

évben. Utóbbi verse-
nyen egyéniben 8. lett. 
- Többszörös diákolim-
piai bajnok csapat tagja, 
diákolimpián kétszer lett 
egyéni második.
- Három alkalommal lett 
Veszprém megye jó ta-
nuló - jó sportolója, 
kétszer Magyarország jó 

tanuló - jó sportolója.  

- A Batsányi János 
gimnázium 11. osztá-
lyos kitűnő tanulója, az 
orvosi egyetemre ké-
szül, de vívást is szeret-
né folytatni.                                                      

A Kalácska Botond
párbajtőröző

Molnár Gábor a 2 bronzzal



Az író, költő emléke
Hetedik alkalommal em-
lékeztek az erdélyi ma-
gyar író, költő Wass Albert 
életére, munkásságára a 
Városi Moziban. A szép 
számú közönséget a 
szervező Tapolcaiak a 
Nemzetért Egyesület ne-
vében, Bertalan Csaba 
köszöntötte.

Rig Lajos alpolgármester 
beszédében így fogalma-
zott: - Ha rátekintünk arra a 
plakátra, amely erre a ren-
dezvényre hív minket, akkor 
egy ereje teljében lévő kato-
naembert látunk. Tőle félne 
bárki is? Az nem lehet, hi-
szen a derék katona immár 
17 éve halott. Tehát nem fi-
zikai mivoltától félnek el-
lenségei, sokkal inkább a 
lelkületétől, a gondolataitól, 
azoktól a szavaktól, melyek 
elhangzottak szájából. Eb-
ből az következik számunk-
ra, hogy a szó sokkal erő-
sebb a kardnál. Ettől a nagy-
szerű embertől, költőtől, író-
tól bármit is olvasunk, nem 
találunk olyan művet, de 
még egy mondatot sem, 
amely a gyűlölettel, harag-

gal, gonoszsággal fertőzött 
lenne. Sokkal inkább talá-
lunk olyat: Jóisten, haza, 
család és ez mindig a sze-
retettel van fűszerezve.
Az emlékesten szereplők 
szabadidejüket arra fordí-
tották, hogy felkészülten, az 
irodalmi művekben elmé-
lyülten, hiteles képet mutas-
sanak az érdeklődőknek 
Wass Albert alkotásairól.
Vitus Kata a szemünk előtt 
cseperedett fel. Pár évvel 

ezelőtt gyermeki őszinte-
séggel, szívbemarkolóan, 
mára éretten, megfontoltan 
adta elő a költőfejedelem 
művei t .  Zhichy Emőke 
református lelkész megható 
előadásában, édesapja gon-
dolatait, emlékeit osztotta 
meg a közönséggel. Zhichy 
Emese gyönyörű népdalt 
énekelt. Szabó Ábel egye-
temi tanulmányát ismertette, 
melyet Wass Albert inspi-
rált. Verseket, prózákat olva-

sott Barbalics Edina, Sziget-
vári Réka és Havasi Gábor. 
A Báder Zoltán Band tette 
teljessé a kulturális élményt, 
feldolgozásaival, megzené-
sített verseivel és a Bányai 
Barbara tanárnő által veze-
tett Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Iskola kóru-
sával (Horváth Panna, Ko-
vács Petra, Kovács Vivien, 
Mersics Lili, Orbán Virág, 
Pálffy Szilvia, Sötét Áron) 
együtt előadott dallal.     (hg) 

SZEM - PONT
Városunk egyik legfrek-
ventáltabb része- ahogy 
az utcanév is találóan utal 
rá-, a Fő tér és annak kör-
nyéke. Itt található az 
OTP Bank tapolcai fiókja, 
annak épülete is.  

Omlásveszély miatt 2014 
augusztusában aládúcolták, 
ami biztonsági szempontból 
rendben is van. Azóta - saj-
nos, nem történt semmi, így 
nem véletlen - a lakosság 
egyre inkább elégedetlen. 

Tapolca Városi Televízió

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

17.00 A vasárnapi 
református istentisztelet 
közvetítése felvételről 
(2015. 02. 18.)
Műsor 02.18 - 02.25.
minden nap 8 és 18 órakor 
hírmagazin ismétlés 
minden nap 12.30, 21.30
Adáskezdés: 18.00 
Krónika: 
- A Jobbik bemutatta 
képviselő-jelöltjét
- Munkáspárti jelölt is indul 
az időközi választáson
- Bálra készül az ÉFOÉSZ
- Musical színpadosok 
svédországi turnéja
Sportmagazin
Minket érdekel - közéleti 
magazin: Vendégünk 
Vona Gábor a Jobbik 
elnöke és Dobó Zoltán 
polgármester
Wass Albert est 2. rész
Minket érdekel - közéleti 
magazin: Bemutatkozik az 
Új idők zenekar

Online újságunk legnépsze-
rűbb írásai a két középfokú 
intézmény szalagvatójáról 
tudósították a kedves olva-
sókat. Továbbá a zenekarok-
ra is sokan kíváncsiak.   (szj)

Örömmel tudatom a nénik-
kel és bácsikkal, hogy 2015. 
február 7-én reggel megér-
keztem. Nevem Németh 
László Zsolt. Szüleim Né-
methné Nagy Katalin és Né-
meth Zsolt.

A Tapolca VSE természetjá-
ró szakosztály szombati tú-
raprogramja: Monostorapá-
ti-Almádi monostor romjai-
Vadászemlék-Bondorói kul-
csosház-Monostorapáti. 
A távolság mintegy 13 km.
Találkozó a tapolcai autó-
busz-pályaudvaron reggel 
7.35-kor.

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295
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Wass Albert munkásságára emlékeztek a Városi Moziban             Fotó: Havasi Gábor

Többen megkerestek, la-
punkban tegyük szóvá, hogy 
minél előbb szüntessék meg 
ezt az áldatlan állapotot, 
nem is szólva a közelgő 
turistaszezonról, arról a le-
hangoló esztétikai látvány-
ról, amely a Fő térre, vagy az 
bankba érkező vendéget, 
vagy akár helyi, környékbeli 
polgárokat fogadja. 
Természetesen ezúttal is 
várjuk és közöljük az ille-
tékes(ek) lapunkhoz eljutta-
tott válaszát, reagálását.  (di)

Omlásveszély miatt 2014 augusztusában aládúcolták  
az épületet. Vajon mikor hárítják el a hibát?    Fotó: di.

Gólyahírek

Túraprogram Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 48/db
Burgonya: 120-140 Ft/kg
Sárgarépa: 189-220 Ft/kg
Zeller: 300-340 FT/kg
V.hagyma:120-200 Ft/kg
Fokhagyma: 960-1000Ft/kg
Paprika: 899 Ft/kg
Paradicsom: 760 Ft/kg
Uborka: 179 Ft/kg
Cékla: 200 FT/kg
Retek: 170-270 Ft/kg
Körte: 480 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 285 Ft/kg
Mandarin: 360-340 Ft/kg
Citrom: 480 Ft/kg
Banán: 459 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Lapterjesztés

Moziműsor
Tapolca Városi 

Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
február 19 - 25. 

csütörtök – szerda

Eszeveszett mesék
19. csütörtök 16:15

23-25. hétfő - szerda                              
14:00 és 16:15                        

1000,-Ft                                 
22. vasárnap - 18:15

(Relatos salvajes)
Színes, szinkronizált 
argentin-spanyol film

Hossz: 122 perc  

Paddington (Paddington) 
Színes, szinkronizált angol-

francia családi vígjáték
Hossz: 97 perc 

20 - 22. péntek - vasárnap                                             
16:15 

1000,-Ft 

Jupiter felemelkedése 3D
(Jupiter Ascending)
Színes, szinkronizált 

amerikai akció fantasy
Hossz: 125 perc 

 19-21. csütörtök–szombat, 
23–25. hétfő–szerda          

18:30 - 1200,-Ft   
22. vasárnap  - 14:00

A szürke ötven árnyalata
 (Fifty Shades of Grey) 
Színes, szinkronizált 

amerikai romantikus film
Hossz: 124 perc  

19 - 25. csütörtök – szerda                                            
20:45                                      

1000,-Ft




