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Van már költségvetés
SZAVAZTAK Több rendeletet is módosítottak a legutóbbi ülésen

Elfogadta az idei költség-
vetés-tervezetet a város 
képviselő-testülete a pén-
teki nyilvános ülésen a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ második emeleti 
tanácstermében.  

Az ülésen foglalkoztak a vá-
ros 2015-ös költségvetésé-
vel és annak végrehajtásá-
val, de tárgyaltak a 2014-es 
költségvetés végrehajtásáról 
is. A napirendek között több 
más mellett szerepelt a szo-
ciális és gyermekvédelmi 
igazgatásról és ellátásokról 
szóló önkormányzati rende-
let felülvizsgálata,  a teme-
tőkről, a temetkezésről szóló 
önkormányzati rendelet mó-
dosítása, a parkolás szabá-
lyozásáról és a várakozás 
igénybevételének rendjéről 
szóló rendelet módosítása.
A város idei költségvetését 3 
milliárd 276 millió forint be-
vételi és kiadási főösszeggel 
fogadta el a testület. A bevé-
teli oldalon 853 millió forint 
működési célú támogatás 
szerepel, az úgynevezett 
közhatalmi bevételek (jel-

lemzően helyi adók) 840 
millió forintot tesznek ki. Az 
önkormányzat 155 millió fo-
rint bevételt tervezett épít-
ményadóból, 66 milliót 
kommunális adóból, 520 
milliót értékesítési és forgal-
mi (iparűzési) adóból, 52 
milliót gépjárműadóból és 
42 milliót idegenforgalmi 
adóból. A működési bevéte-

lek sora 274 millió forinttal 
számol 2015-re. A finanszí-
rozási bevételek 1 milliárd 
69 milliót tesznek ki. 
A kiadási oldalon a műkö-
dési kiadások (személyi jut-
tatások, járulékok, dologi ki-
adások, pénzbeni juttatások, 
valamint egyéb működési 
célú kiadások) meghaladják 
a 2 milliárd forintot. Beruhá-

zásra 306 millió forintot, fel-
újításra 15,2 milliót kölöní-
tettek el. Működési célú fi-
nanszírozási kiadások cí-
men 697 millió forint szere-
pel a költségvetésben. 
Az ülésen több képviselő is 
úgy vélekedett, hogy a 
városnak végrehajtható, sta-
bil, költségvetése van a 
2015-ös esztendőre.       (szj)

Megszűnő ellátások Taggyűlés farsang idején
Felülvizsgálta a szociális 
és gyermekvédelmi igaz-
gatásról és ellátásokról 
szóló önkormányzati ren-
deletet a képviselő-testü-
let a február huszadikai 
nyilvános ülésen.

A 2013 decemberében elfo-
gadott rendelet felülvizsgá-
latát az tette szükségessé, 
hogy a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szó-
ló törvény március elsején 
életbe lépő módosításai 
alapjában változtatják meg a 
segélyezés eddigi rendsze-
rét. 2015. március 1-jén a la-
kásfenntartási támogatásra, 
adósságkezelési szolgálta-
tásra, méltányossági köz-
gyógyellátásra,  méltányos-
sági ápolási díjra vonatkozó 
szabályok hatályukat vesz-

tik. Az aktív korúak ellátásá-
val kapcsolatos feladat- és 
hatáskörök 2015. március 
elsejével átkerülnek a kor-
mányhivatal járási hivatalai-
hoz. Az eddigi központi 
költségvetési támogatással 
és önkormányzati önrésszel 
biztosított lakásfenntartási 
támogatás és méltányossági 
közgyógyellátás megszűnik.  
A költségvetési támogatás 
mértéke lakásfenntartási tá-
mogatásnál 90, a méltányos-
sági közgyógyellátásnál 70 
százalék volt eddig. 
A megszűnő ellátások kom-
penzálására az önkormány-
zatok saját költségvetésük 
terhére állapíthatnak meg el-
látást mindazoknak, akik az 
általuk megalkotott rendelet 
szerint rászorulónak minő-
sülnek.                              (szj)

Oldott hangulatú taggyű-
lést tartott a Magyar Pán-
európa Unió Egyesület 
Tapolcai Szervezete a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban.

A minapi összejövetel a far-
sang jegyében zajlott, bár az 
ülés első felében a hivatalos 
jelleg is megmaradt, így a 
résztvevők hallhattak a Ma-
gyar Páneurópai Unió Egye-
sület és szervezet céljairól, 
hitvallásáról Molnár Erika 
tolmácsolásában. Működé-
sük négy alapelve a szabad 
akarat, a kereszténység, a 
szociális felelősségvállalás 
és az európai integráció irán-
ti elkötelezettség. Az elnök 
asszony egyúttal beszámolt 
szervezetüket érintő jelentő-
sebb tavalyi eseményekről 

is. A résztvevők hallhatták 
az idei munkatervet, majd a 
farsangi hagyományok feli-
dézése jegyében, rigmusok, 
verselés, dalok éneklése, kö-
tetlen beszélgetés, illetve 

tombolasorsolás követke-
zett az ülés immár kötetle-
nebb részében. A sütemé-
nyek, az otthonról hozott fi-
nomságok is a figyelem kö-
zéppontjába kerültek.     (szj)

Szavaz a tapolcai képviselő-testület a pénteki nyilvános ülésen. Elfogadták az idei
költségvetést is 3 milliárd 276 millió forint bevételi és kiadási főösszeggel    Fotó: szj.

Belényesi Csaba a szervezet titkára vidám farsangi 
összeállítással lepte meg a tagságot. Mellette (szem-
ben) Molnár Erika elnök asszony     Fotó: Szijártó János

„Rejtett” 
tábláink
A fékre teszem a lá-
bam, lassítok, megál-
lok az autóval. El-
sőbbséget kell adnom 
a vonatkozó KRESZ-
tábla alapján. Tőlem 
balra szintén megáll 
egy személygépkocsi 
és int a vezető, hogy 
jöjjek. Nyilván a „jobb-
kézszabályra” gon-
dolt, s hiába mutatom 
neki a táblámat, nem 
érti, de azért mert ő 
onnan azt nem is lát-
ja. Minimum érdekes 
tervezés előzte meg 
utcánk két végének 
kitáblázását, a koráb-
bi jobbkezes verzió 
kiváltásaként. Ugya-
nis aki a „védett” sza-
kaszon közlekedik 
nem tudja, hogy neki 
elsőbbsége van, mert 
nincs jelezve, más-
részt nem látja a má-
sik utcában a hegyén 
álló háromszöget. Azt 
az utca mindkét vé-
gén  olyan jól „elrejtet-
ték”, hogy egy ideig 
még az ott lakók sem 
vették észre.

Szijártó János



Bemutatkozott
VÁLASZTÁS Sok személyes találkozót szeretne
Pad Ferencet indítja az 
MSZP a megye 3-as szá-
mú országgyűlési egyéni 
kerületében tartandó idő-
közi választáson.

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. 
A Magyar Szocialista Párt és 
a Demokratikus Koalíció 
közös jelöltjét Lévai József a 
szocialista párt helyi elnöke 
mutatta be a sajtó munkatár-
sainak a párt tapolcai irodá-
jában. 
Pad Ferenc a  Magyar Alu-
mínium Termelő és Keres-
kedelmi Zrt. értékesítési 
vezetője, másrészt az Ajkai 
Alumíniumipari Szakszer-
vezet elnöke. Bemutatkozó 
beszédében hangsúlyozta, 
hogy szeretne minél több 
tapolcai és környékbeli em-
berrel találkozni, beszélget-
ni,  és személyesen érdek-

Buzás Gyula a 6-os 
számú választókörzet 
egyéni önkormányzati  
képviselője szerint terü-
letén az egyik legkomo-
lyabb problémát az Y-
házak műszaki állapota 
jelenti. Úgy véli, össze-
fogásra lenne szükség 
azért, hogy ezek az épü-
letek minél előbb megú-
julhassanak. 
- Az úgynevezett panel-
program megvalósítása 
itt is időszerű lenne, 
ugyanis számos helyen 
rossz állapotban vannak 
az időjárás viszontagsá-
gainak kitett vas korlá-
tok, elemek. Megjegy-
zem, ezek az épületek 
azon túl, hogy sok csa-
ládnak adnak otthont, a 
város nevezetességei, 
különlegességei közé is 
sorolhatók. Azt is sze-
retném, ha ebben a vá-
rosrészben is hasonló 
mértékű járda- és park-
felújítás, virágosítás tör-
ténne, mint a belváros-
ban. Kellemesebb, ott-
honosabb környezetet 
igényelnek az itt lakók. 
Sajnos a közvilágítás te-
rén is vannak hiányos-
ságok egyes részeken, 
amit mielőbb meg kell 
oldanunk.  Vannak olya-
nok, akik sötétben egész 
egyszerűen nem mernek 
már gyalogosan közle-
kedni. Továbbá azt is 
tervezem, hogy havi 
rendszerességgel tartok 
fogadóórát itt a 6-os kör-
zetben, hogy a lakosság 
igényei, panaszai, felve-
tései, javaslatai terén 
naprakész lehessek, és 
rajtam keresztül az ön-
kormányzat is tájéko-
zódhasson. 
Buzás Gyula az egész 
várost érintő témák kö-
zött említette a piacot, 
ami igencsak felújításra 
szorulna. Egy korszerű 
vásárcsarnokra szükség 
lenne, komoly lakossági 
igény mutatkozik erre 
Tapolcán - tette hozzá a 
képviselő.                 (szj)

Fiatalok, munkások! Környezet 
és turizmus

Helyszínek a kampány során
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INFORMÁCIÓ

Lévai József (balra) mutatta be Tapolcán az MSZP je-
löltjét, Pad Ferencet a napokban      Fotó: Szijártó János

lődni, a meglévő problémák 
kapcsán.  Lapunk kérdésére 
a képviselő-jelölt azt is ki-
fejtette, hogy Tapolca és a 
közvetlen környék vonatko-
zásában legneuralgikusabb 
pontnak mindenképpen a 
kórházat tartja, ami súlyos 
problémakört jelent az itt 
élők számára. Mindeképpen 
a prioritások között tartom a 
hosszú távú megoldás kere-
sését, annak elősegítését, de 
először is hangot adnék az 

itteni igényeknek, elvárá-
soknak. A többi tapolcai 
ügyet, gondot pedig már a 
személyes találkozások al-
kalmával kapott informá-
ciók alapján tervezem fel-
térképezni - fogalmazott Pad 
Ferenc, aki eddigi pályafu-
tása, szakmai és érdekkép-
viseleti munkája alapján úgy 
gondolja, hogy az Ország-
gyűlésben hitelesen képvi-
selheti a térségben élők ér-
dekeit.                              (szj)

Sallee Barbara humán öko-
lógust, Hegymagas község 
korábbi polgármesterét in-
dítja a Lehet Más a Politika 
az időközi választáson. 
A jelöltet Szél Bernadett, a 
párt társelnöke mutatta be a 
sajtó képviselői előtt Tapol-
cán február 20-án. Céljuk az 
volt, hogy egy megfelelő 
független jelöltet találjanak, 
olyat, akit a többi ellenzéki 
párt is támogatni tud. Ebben 
a tekintetben nem találtak 
partnerre, így önállóan indít-
ják Sallee Barbarát. A jelölt 
elmondta, hogy humánöko-
lógus voltát nem fogja levet-
kőzni akkor sem, ha a Parla-
mentbe kerül. Programjában 
kitüntetett helyet foglal el a 
környezetvédelem, a Bala-
ton közelsége miatti turiz-
mus, illetve a szőlőtermesz-
tés-borászat. Nagyon nyu-
godt, jó hangulatú kampányt 
szeretne folytatni, a lehető 
legtöbb emberrel találkozni 
és személyesen megbeszélni 
velük az őket érintő problé-
mákat - fejtette ki.           (km)

Fiatalokat és munkásokat 
a Parlamentbe! Ezzel a 
mondattal kezdte jelöltjé-
nek bemutatását a Mun-
káspárt elnöke, Thürmer 
Gyula az egyik tapolcai 
kávézóban.

Bár az országgyűlés összeté-
telét nem változtatja meg 
gyökeresen a tapolcai időkö-
zi választás, mégis komo-
lyan veszi a munkáspárt, és 
az új nemzedék egy képvise-
lőjét indítják a Veszprém 
megyei 3-as számú ország-
gyűlési egyéni választóke-
rületben. Filemon Kristófról 
elmondta, hogy már kipró-

bált emberük, hiszen Jász-
berényben és Szolnokon is 
indult országgyűlési illetve 
önkormányzati választáson. 
A 20 éves egyetemista jelölt 
kijelentette, hogy bár nem él 
itt, a szegények helyzetét jól 
ismeri és ugyanolyannak 
tartja az ország minden 
pontján. Különösen fontos-
nak ítéli a fiatalok és a nyug-
díjasok az érdekképviseletét 
a Parlamentben. Újságírói 
kérdésre elmondta, hogy 
esélyesnek látják magukat a 
többi baloldali párt indulása 
ellenére is, és a kampányra a 
választókerületre szabott 
programmal készülnek. (km)

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Buzás Gyula

Ügyvezetői rendelkezés 
alapján a választási kam-
pányban érintettek használ-
hatják, illetve bérbevehetik 
választási esemény rendezé-
sére az általunk müködtetett 
egységek helyiségeit. Erről 
tájékoztatta lapunkat Rédli 
Károly a Tapolca Kft. ügy-

vezető igazgató. Mint meg-
tudtuk, választási rendez-
vény 2015. április 11-ig tart-
ható. A Tapolca Kft. működ-
teti többek között a rendez-
vénycsarnokot, a Tamási 
művelődési központot, a 
Városi Mozit és a Csobánc 
művelődési házat.          (szj)



Várják a tavaszt
HAGYOMÁNY Régi népszokást elevenítettek fel

Jöjjön a tavasz, vesszen a 
tél! - skandálták a gyerekek 
a Bárdos Lajos Általános 
Iskolában rendezett tavasz-
váró, télűző népszokás fel-
elevenítése során. Az iskola 

udvarán egy felöltöztetett 
szalmabábut jártak körbe, s 
amíg énekeltek, az iskola 
gondoka meggyújtotta  a bá-
but. Ezzel elégettek minden 
rosszat, betegséget, sőt, még 

a papírcetlikre írt, s a bábura 
aggatott egyéni problémá-
kat, gondokat is. A régi ha-
gyomány felélesztése, 
szemmel láthatóan élmény 
volt a gyerekeknek.        (szj)

Várostörténeti EXTRÁK  - Tapolca és környéke

Úgy mondják, hogy a cso-
dák nem ismétlődnek. De 
néha talán mégis.
Pontosabban nem lehet idő-
ben behatárolni, de vala-
mikor 1867 késő tavasza és 
1871 ősze között a Szent 
György-hegy Tapolca felé 
tekintő lejtőin, szőlőforgató 
munkások nem kis meglepe-
tésükre egy elásott cserép-
edényre bukkantak, amely-
ből III. Gordiánusz római 
császár pénzérméi gurultak 
szerte szét. Az esetről időben 
tudomást szerzett Csigó Pál 
tapolcai alszolgabíró, aki 
összeszedette az érmeket. 
Mivel ekkoriban még nem 
létezett a keszthelyi múze-
um és a tapolcai múzeum 
alapításáig is hátra volt még 
valamivel több, mint száz 
esztendő, így postai külde-
ményként feladta a lelet ja-
vát a budapesti Magyar 
Nemzeti Múzeum címére. 
Ez a császár 238 és 244 kö-

n VARGA MIKLÓS,  
a Zajongó Zenekar és a 
Tam-Tam Band is fellép 
március 2-án, hétfőn, 
18 órától a Tamási Áron 
Művelődési Központba 
szervezett zenés esten. 
Az est fővédnöke Dobó 
Zoltán Tapolca polgár-
mestere. A vidám, ki-
kapcsolódást ígérő ese-
mény bevételét a szer-
vező Darvastói Szabad-
idő és Sportegyesület, 
sportolói Los Angeles-i 
Speciális Olimpián való 
részvételére támogatá-
sára fordítja. Belépő- és 
támogatójegyek elővé-
telben a TÁMK-ban 
kaphatók.                 (hg)

n SÁNDOR-NAPON 
tartják idén is (március 
18-án) a Balatoni Bor-
régió legjelentősebb ha-
gyományos tavaszi 
szakmai találkozóját, a 
Sándor-napi bormust-
rát.  A programot 2003-
ban indította útjára a 
Badacsonyi Borbarát 
Asztaltársaság (BBA). 
Azóta a Balatoni Bor-
régió kiváló borainak 
bemutató helyévé és a 
meghatározó termelők 
fórumává vált. A ren-
dezvénynek a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont ad helyet .        (szj)

n A BATSÁNYI 
Táncegyüttes minden 
hétfőn 17.30-tól próbál. 
Szerdánként 16.30-tól 
ovisok részére,17.30-
tól pedig iskolások szá-
mára tartanak foglalko-
zást a Voke színház-
termében.                 (szj)

n  PROJEKTZÁRÓ - 

Március 5-én csütörtö-
kön 11 órakor tartják 
"Az Észak-Balatoni 
Térség Települési Szi-
lárdhulladék-kezelési 
rendszer működési te-
rületén lévő 33 telepü-
lési szilárdhulladékle-
rakó rekultivációjának 
megvalósítása” című 
projekt záró rendez-
vényét a Hangvilla 
Multifunkcionális Kö-
zösségi Tér - Veszprém 
3. emeleti konferencia-
termében. A vendégeket 
Czaun János elnök kö-
szönti a projektet Zbis-
kó Lászlóné ügyvezető 
mutatja be.               (szj)

zött uralkodott a birodalom 
élén, amely időszak csata-
zajtól hangos, így talán a 
kincset valamelyik Pannoni-
át pusztító háború idején 
rejtette el egy errefelé élt 
római polgár. De aztán nem 
jött folytatás, az érmekkel 
teli elásott edényért nem tért 
vissza az elrejtője.
Néhány évvel ezelőtt, nagy-
jából ugyanezen a területen 
megint csak talajforgatás és 
szőlőtelepítés folyt, de ezút-
tal már traktorral. A masi-
niszta egyszer csak arra lett 
figyelmes, hogy az egyik ba-
rázdában törött cserépedény 
darabjait húzta felszínre az 
ekéje, amely körül apró zöl-

dellő korongocskák sokasá-
ga terült szét. Leállította 
munkagépét és szemügyre 
vette találmányát. Bizony 
pénzérmék voltak, legtöbb-
jükön diadémos személyek 
portréi díszelegtek. Ez biz-
tosan Mátyás király lesz! – 
gondolta, de szerencsére az 
is eszébe jutott, hogy ezek-
nek múzeumban lenne a leg-
jobb helyük, Tapolcán meg 
éppen van múzeum. Így az 
érmek hamarosan valóban 
bekerültek ide, s ezáltal a 
XIX. századi csoda megis-
métlődött. A hosszas szakér-
tői vizsgálatok és a tudo-
mányos feldolgozás során 
kiderült, hogy Mátyás király 
koránál jóval korábbi a le-
letanyag. Tíz római császár 
és társcsászár 165 db. 
különböző típusú érméjét 
tartalmazta a leletegyüttes. A 
pénzek időíve Nagy Kon-
stantinusz császár uralmától 
Graciánusz császárig, idő-
ben 306-tól 383-ig rajzoló-
dott ki. Legnagyobb szám-

ban II. Konsztantinusz és 
Konsztansz bronzpénzei 
szerepeltek az anyagban, 
köztük akadt egy-egy ritka-
ságszámba menő példány is, 
mint Konsztantinusz Gal-
lusz és Juliánusz Aposztata 
császárok aprópénzei. Több 
esetben sikerült a verdehe-
lyek jelzéseit is megfejteni, 
amelyek elárulták, hogy az 
egyes érmeket Thesszaloni-
kiben, Küzikoszban vagy 
éppen Konsztantinopolisz-
ban, a mai Isztambul elődvá-
rosában verték. A kincslele-
tet szintén valamely háborús 
konfliktus idején rejthette el 
gazdája. A legkésőbbi érmek 
készítési idején éppen a szar-
mata-kvád törzsszövetség 
pusztította Pannonia, így 
szűkebb pátriánk földjét is.
A becsületes megtaláló el-
nyerte illő jutalmát, hiszen 
leletbeszolgáltatásával meg-
többszörözte a tapolcai mú-
zeum addigi ókori éremállo-
mányát. A közönség számá-
ra a tervezett tapolcai város-
történeti állandó kiállításon 
lesz mód a restaurált pénzek-
ben gyönyörködni.

Téltemetős
versengések, 
eredmények

A "Tapolcai Téltemető" 
bővelkedett a hangulatos 
műsorokban. Azonban a 
maskarák felvonulásán 
túl több versenyt is ren-
deztek.

Jelmezverseny díjazottak:
Gyerek egyéni: 1. hely: Polip, 
2. hely: Piroska és Dr. Bubó, 3. 
hely: Kalóz, Különdíj: Hóhér
Gyerek csoportok: 1. hely: 
Üveges képtár, 2. hely: Somb-
rero ”Mexikóiak”, 3. hely: 
Mennyei állatkert, Különdíj: 
Perecárusok
Felnőtt egyéni: 1. hely: Színpad 
ördöge, 2. hely: Télbanyaűző, 
3. hely: Kínai császár
Felnőtt csoportok: 1. hely: 
Macskák, 2. hely: Addams 
Family, 3. hely: Három nővér, 
Különdíj: ÉFOÉSZ, Különdíj: 
Csobánc Népdalkör

Töpörtyűsütő verseny: 
1. hely: Pál utcai fiúk, 2. hely: 
Hazafi és unokái, 3. hely: Bat-
sányi János Gimnázium és Kol-
légium, Különdíj: Mókus Örs

Forraltbor főző verseny :
1. hely: Tapolcai Finn Barátok 
Köre, 2. hely: Összefogás 
Nagycsaládosok Egyesülete 
Tapolca, 3. hely: Városért 
Egyesület - TÖFC.                          

Rövid hírek
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Elégettek minden rosszat, most már jöhet a tavasz, a szép idő      Fotó: Szijártó János

Tíz római császár és társcsászár 165 érme

Hangodi László történész-muzeológus



Kórusban énekelni jó!
Nyugdíjas éveimet töltöm, 
és nagyon szeretek énekelni. 
Szeretek, mégpedig kórus-
ban. Kórusban, ahol fiatal 
koromban fiúk, lányok, ma 
már férfiak és nők együtt da-
lolunk. 
Hogy miért? Saját kedvte-
lésből, magunk, és mások 
örömére. Nem a verseny-
szellem vezérel bennünket. 
Szívesen hallgatjuk, és 
lelkesen megtapsoljuk a ná-
lunk képzettebb, fiatalabb 
helyi, vagy vidéki kóruso-
kat. Hetente találkozunk. Fi-
atal és elszánt karvezetőnk 
szebbnél szebb dalokkal 
ajándékoz meg bennünket. 
Próbáljuk megtanulni, já-
runk a próbákra. Karveze-
tőnk, zongorakísérőnk, és 
még néhányan vidékről is. 
Szólt és szól nekünk a taps, 
bár a hallgatóság előtti ének-
lés csökkenése miatt ritkáb-
ban. Pedig, szeretünk éne-
kelni, szeretünk próbákra 
járni, szeretjük örömmel da-
lolni a szép énekeket. Nem 
utolsó sorban sok embernek 
örömet szerezni, ahogy azt 
az elmúlt évtized során is 
tapasztalhattuk. A kórházi 

Calypso Band 
Szem nem marad szára-
zon. Az arcizmok folya-
matos használat alatt áll-
nak és az ember elfelejt 
minden bút és bánatot, ha 
összehozza a sors a 
Calypso Banddel.

Talán ezért is gondolják úgy 
többen a rendezvényszer-
vezők, hogy garantált a buli 

jó hangulata, ha az Eszti 
(ének), Tomi (szintetizátor, 
ének), Kroy (gitár, vokál) 
felállású bandát hívják a kö-
zönség szórakoztatására. Fő 
irányvonaluk  magyar és 
külföldi tánczene, a hatva-
nas évektől napjainkig. 
Megfordultak már az ország 
számos pontján, rendszere-
sen hívják vissza őket bálok-

betegek szomorú, de érdek-
lődő tekintete, az öregek ott-
hona időseinek könnyező, 
mosolygó szeme, híztatást 
nyújt nekünk. Reményke-
dem, hogy történik változás 
és szeretett városomban Ta-
polcán, lesz aki értékeli ze-
neszeretetünket, műkedvelő 
közösségünket, és a zenei 
kultúra részének tekinti a mi 
önzetlen igyekezetünket, 
hogy az egykor szebb 
napokat látott Batsányi Ve-
gyeskar (melyet befogadó 
intézménye már a Batsányi 

napokon való fellépésre sem 
talál alkalmasnak), ne hull-
jon szét!
A minap hangzott el rádió-
ban, hogy a kultúrházak a 
helyi közösségek újraszer-
veződésének és megtartásá-
nak (az utóbbi saját vélemé-
nyem) központjai.
Úgy legyen!
  Tóth Lászlóné Fehér Andrea 

(Olvasónk írását teljes egé-
szében online újságunkban, 
a   címen www.tapolcaiujsag.hu

találhatják meg.)

Az anyagi javak védelme ér-
dekében a csapadékelveze-
tés sürgős feladatának meg-
oldhatósága miatt a mun-
kálatok elvégzésének helyét 
célszerűségi szempontok 
alapján jelöltük ki. Az érin-
tett szakaszon a műszaki 
tartalom magába foglalta a 
medermélyítést, illetve az 
akadályozó víznövényzet el-
távolítását. A halaszthatatlan 
jelleg miatt a munkák zömét 
hétvégén végeztettük el, hel-
yi vállalkozó azonnali segít-
ségével. A veszélyeztető 
vízfolyás megközelítéséhez, 
illetve a műszaki munkála-
tok elvégezhetőségéhez 
szükséges volt a vízfolyás 
közvetlen medervonala mel-
letti terület ideiglenes hasz-
nálata is. A munkálatokban 
érintett szakasz mentén 
nincs 100% tulajdonú ön-
kormányzati ingatlan, ezért 
– a nagyobb kár megelőzése 
érdekében – célszerűségi és 
költséghatékony szempon-
tot kellett választani.
Tény, hogy a tulajdonos, tu-
lajdonosok kiértesítése, jó-
váhagyásának beszerzése, a 
havária helyzet és az idő 
rövidsége miatt elmaradt, de 
vészhelyzet esetén mindent 
meg kell tennünk az elhárí-
tás érdekében. Úgy tudjuk, 

hogy önkormányzatunk 
képviselője a panaszos tulaj-
donossal egyezséget kívánt 
kötni a károkozás kapcsán. 
Sajnáljuk, hogy az együtt-
működés nem valósult meg.
Az azonnali beavatkozás 
miatt a feltöltött építési telek 
területén keletkezett felületi 
elváltozásokat az időjárás 
függvényében - a panasztól 
függetlenül - mindenképpen 
helyre fogjuk állítani, a 
„kerítést” (drótháló) pedig 
eredeti állapotában vissza-
állítjuk. Az ingatlanon a pa-
naszos állítása szerint talál-
ható szemét nem az általunk 
megrendelt munka elvégzé-
sének következtében (me-
derkotrás) került a telek te-
rületére. Álláspontunk sze-
rint az elvégzett munka nem 
okozott jelentős károkat az 
igénybevett ingatlanban, 
mely megszűnik a fentiek-
ben ígért munka elvégzésé-
vel. A kárelhárítás részleteit 
a panaszossal közös helyszí-
ni bejáráson tisztázzuk.

Hangsúlyozzuk, hogy Tapol-
ca város önkormányzata - és 
nem a tapolcai polgármesteri 
hivatal - az árok tisztításával, 
vízelvezető képességének 
bővítésével valamennyi érin-
tett ingatlan helyi vízkár elleni 
védelméhez hozzájárult.

     Dobó Zoltán polgármester
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Egyre több kutyát mérgez-
nek meg mostanában. Mi 
ilyenkor a teendő? Erről 
dr. Ásványi Tamás állat-
orvost kérdeztük.
- Szándékos és véletlen-
szerű mérgezésről is be-
szélhetünk. Az első eset-
ben az adott személy ál-
talában a jószág táplálé-
kába keveri bele, amit a 
tulajdonos maximum már 
csak akkor vesz észre, mi-
kor a méreganyag fölszí-
vódott. Ez pedig már késő, 
semmit nem tehet kedven-
ce érdekében. Sajnos, a 
mérgek döntő többségé-
nek nincs ellenszere, ennél 
fogva nehéz a beavatkozás 
is. Amilyen gyorsan csak 
lehet, föl kell keresni a 
legközelebbi állatorvost. 
Lényeges, hiszen a köztu-
datban úgy terjedt el, hogy 
ilyen esetekben tejjel kell 
megitatni a jószágot. Ez 

egyetlen gazdinak ne jus-
son eszébe, ugyanis ez 
olyan folyamatot indít el a 
a szervezetben, amely se-
gíti a méreganyaghoz föl-
szívódását. Hatásosabb az 
olaj, hashajtó vagy aktív 
szén, hogy minden méreg-
anyagot, ami a bélben, 
gyomorban található kö-
zömbösítsük, illetve las-
sítsuk a fölszívódási fo-
lyamatot. Az olaj bevonja 
a bélfal nyálkahártyáját, 
az aktív szén megköti a 
méreganyag nagy részét. 
Így már sikerült annyit 
elérni, hogy addig, amíg 
eljut a gazdi az orvoshoz, 
késleltette a méreg hatá-
sának az idejét. Egyéb 
lehetőségek is vannak, 
ilyen a hashajtó, a hányta-
tás, a gyomor- és bélmo-
sás. Patkányméreg bevite-
le esetén a K-vitamin ké-
szítmények hatásosak.

KRÓNIKA4 - TAPOLCAI ÚJSÁG

A kórusban éneklés öröm, de azon túl közösségformáló 
erő, lehetőség is                              Illusztráció: Dancs István

Középen Eszti (ének), a jobb oldalon Tomi (szintetizá-
tor, ének), a kép bal oldalán Kroy (gitár, vokál). Ők 
alkotják a népszerű Calypso Band zenekart
                                                                     Fotó: Havasi Gábor

Heti Ötlet
ra, szállodákba, esküvőkre. 
Több száz dal szerepel re-
pertoárjukban, ezért szinte 
lehetetlen tőlük olyan dalt 
kérni, amit ne ismernének. 
Mindig naprakészek a sláge-
rekkel kapcsolatban, a kö-
zönség igényeit tartják szem 
előtt és próbálják azt mara-
déktalanul kielégíteni. Az 
elmúlt években négy dupla 
cd lemezük jelent meg 
országosan, melyek közül a 
Mulassunk hajnalig című el-
érte az aranylemez kategó-
riát. 
A 2011-ben alakult Calypso 
Band kimondottan báli és 
vendéglátós célzattal jött lét-
re. A közeljövőben jelenik 
meg legújabb videoklipjük, 
amit egy újabb album követ, 
melyen reggae, bossanova 
és latinos stílusban feldolgo-
zott dalok szólnak majd. 
Addig is rengeteget dolgoz-
nak, hiszen nagy az érdek-
lődés irántuk. 
Bármerre is játszanak, a jó-
kedv és az önfeledt szórako-
zás biztosított.                  (hg)

Tapolcai zenekarok egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

- olvasóink írták  - olvasóink írták - 

Mérgezés
Dr. Ásványi Tamás

Reagálás a „Telekromboló Munkálatok” címmel, 
az előző lapszámban megjelent olvasói levélre
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

Lapunk terjesztésével 
kapcsolatosészrevételeit,

 javaslatait az alábbi 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Bál a fogyatékkal élőkért

A műsor egyik pillanata

Segíteni és szórakozni 
vágyó bálozókkal telt meg 
a Hotel Pelion. A több mint 
400 jegy, hetekkel a Retro 
Koktél Party előtt elkelt. 

Az ÉFOÉSZ által szervezett 
rendezvényen Horváthné 
Somogyi Ildikó, a szervezet 
megyei elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, majd Dobó 
Zoltán Tapolca polgármes-
tere mondta el gondolatait. 
Bernáth Ildikó a Támogatott 
Lakhatás nagykövetasszo-
nya tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy az a Tapolcán 
útjára indított lakhatási for-
ma, amelynek keretén belül 
három értelmi fogyatékos-
sággal élő fiatal lakáshoz 
jutott, Veszprémben folyta-
tódott és a tavalyi év végén 
újabb lakók foglalhatták el 
az önkormányzat által bizto-

sított ingatlant. A beszédeket 
követően kulturális bemuta-
tókat láthatott a közönség, 
így megmutathatták produk-
ciójukat a tapolcai ÉFOÉSZ, 
a veszprémi Göllesz Viktor 
Nappali Intézmény fiataljai 
és a tapolcai Szász Márton 
Iskola diákjai. A talpalávalót 
idén is az Extasy együttes 
szolgáltatta. Márió, a har-
monikás is fellépett a hajna-
lig tartó bálon, amelynek 
bevételét a fogyatékkal élők 
javára fordítják.               (hg)

A diák szemével
A tapolcai Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium 
február 7-én tartotta hagyo-
mányos szalagavató ünnep-
ségét.  A jeles eseményről  
ezúttal egy diák, Czeiner 
Szimonetta (12. A) néző-
pontjából  ismerhetjük meg 
a történteket. 
- A több héten át tartó tánc- 
és ruhapróbák után ezen a 
napon is lázasan készülőd-
tünk végzős diáktársaim-
mal. A lányok korán keltek, 
fodrászhoz, sminkeshez 
mentek, a fiúk pedig sokáig 
pihentek. A jó hangulatú 
főpróba után este 6 órakor 
elkezdődött a rólunk, értünk 
szóló ünnepség. 11. osztá-
lyos diáktársaink szavalattal 
és beszéddel tiszteltek meg 
minket, majd osztályfőnö-
keink (dr. Vargáné Fehér 
Györgyi néni és dr. Földi 
Istvánné Ági néni) minden-
kinek szívhez szóló gondo-
latok kíséretében tűzték fel a 
gimnáziumi éveket és a ren-
geteg bennünk kavargó ér-
zést is jelképező szalagot...
(A folytatást, vagyis Szimo-
netta teljes írását online új-
ságunkban olvashatják)

A tapolcai vasútmodellezők 

Németh Ferenc - Fotó: Dancs

dálták munkánk gyümöl-
csét. A mi nevünkhöz fűző-
dik az 1986 áprilisában- el-
sőként- megrendezett Vasút-
modellező Klubok értekez-
lete, ahol az ország ilyen 
jellegű szerveződései talál-
koztak, majd még egy al-
kalommal mi lehettünk a há-
zigazdák.
Németh Ferenc büszkén tá-
jékoztatta lapunkat arról is, 
hogy jelenleg modul rend-
szerű terepasztallal rendel-
keznek, amelyhez egy szab-
vány tartozik, így tudnak ők 
is csatlakoztatni a veszprémi 
vasútmodellezőkhöz. Sőt, 
közösen mennek a kiállítá-
sokra is. Ebben a felállásban 
jutottak el például Tatára, 
Nagykanizsára, Szegedre 
vagy éppen a fővárosba is.
Minden évben részt vesznek 
a győri, balatonfüredi (nem-
zetközi), valamint a tapolcai 
rendezvényen is. A jelenlegi 

létszámot illetően a helyi 
Vasútmodellező Baráti Tár-
saság vezetője elmondta: - 
Öt fővel igyekszünk megva-
lósítani a terveinket, szük-
ség esetén azért besegítenek 
a kollégák. Annak ellenére, 
hogy egyre nagyobb a digi-
tális rendszerű modellva-
sutak térhódítása, mi meg-
maradtunk a hagyományos 
H0 méretaránynál (1:87). 
Sokan érdeklődnek, milyen 
állomásokat, épületeket lát-
hatnak nálunk. Jánosháza, a 
fenékpusztai elágazáshoz 
hasonló rész, a Billege-ra-
kodó, de készülőben van Ba-
dacsony- megállóhely és 
Balatonederics állomás épü-
lete is. A már meglévő jár-
műparkhoz egy mezőbe-
rényi barátom készít még 
gépeket, kocsikat. Az épü-
letek döntő többsége viszont 
Letenyei István, veszprémi 
klubtársunk kezemunkáját 
dicséri. Egy dolgot tisztázni 
szeretnék. Ez a terepasztal és 
amit láthatnak az érdeklő-
dők, saját erőből, pénzből 
születtek. Bárkinek, akit ér-
dekel, szívesen segítünk, ta-
nácsokat adunk az össze-
állításban, amikor elkészült, 
akár a következő kiállítá-
sunkba be is tervezzük.    (di)

Hirdetés

1980. szeptemberében 
13 vasutas (mozdonyve-
zetők és néhány műhe-
lyes dolgozó) úgy gondol-
ta, hogy útjára indítja 
Tapolcán a Vasútmodel-
lező Klubot. Lapunk ér-
deklődésére Németh Fe-
renc  idézte fel a múltat.

Annak idején még Zentai 
Gábor intézményvezető 
örömmel fogadta kezdemé-
nyezésünket. Az Alkotmány 
utcai Oktatási Központ pin-
céjében kezdtük el építeni a 
15 négyzetméteres terep-
asztalunkat- PIKO- rendsze-
rű (H0) síneket és járműve-
ket használtunk. 1992- ben 
kaptunk egy négytengelyes 
Bak- sorozatú személyko-
csit, ahol egy 12 négyzetmé-
teres- mikroprocesszor-ve-
zérlésű elképzelést valósít-
hattunk meg. Érdekesség-
ként említem, hogy az egyik 
terepasztal fordulót az M61 
005-ös Nohab vezérlő- kont-
rollerével szabályozzuk. Így 
tudtunk- az akkor még mű-
ködőképes M61 004- es No-
habbal az élen- eljutni szám-
talan helyre. Sopron, Szom-
bathely, Pécs, Esztergom, 
Szeged, Eger, de a szlová-
kiai Zólyomban is megcso-



Március 4-én 17 és 19 óra 
között tart lakossági fórumot 
Kozma Henrik önkormány-
zati képviselő a közös ön-
kormányzati hivatal udvari 
tanácstermében. 
Erről a 2-es számú választási 
körzet egyéni képviselője 
tájékoztatta a Tapolcai Újsá-
got a napokban.               (szj)

A Kazinczy  tagintézmény-
ben március 3-án (kedden) 
és 4-én (szerdán) tanítási 
órákon ismerkedhetnek a 
leendő kis elsősök és szüleik 
az iskolával és a tanító né-
nikkel. A kínálatban mate-
matika, magyar, környezet-
ismeret, ének és testnevelés 
órák szerepelnek. A látogat-

ható órák 7.45-kor kezdőd-
nek és kedden 10.25-kor, 
szerdán 9.25-kor fejeződnek 
be. Március 7-én, szomba-
ton 9 órától tavaszváró 
SULI-BULI keretében játé-
kos foglakozásokkal (zenés 
reggeli torna, táncház, kéz-
műves foglalkozások, arc-
festés) várják óvodásokat.

a földi mulandóságnak is. A 
hamvazás az egyház szentel-
ménye, amely a lelkünkben 
az igazi bánat felébreszté-
sére szolgál - foglalta össze 
gondolatait Földi István 
atya. Az intézmény lelki 
igazgatója meghívta a gye-
rekeket, hogy készüljenek 
együtt a kereszténység leg-

nagyobb ünnepére, a Hús-
vétra... apró lemondásokkal, 
imákkal és mindenek felett 
jó cselekedetekkel. Hangsú-
lyozta, a Nagyböjt alkalmas 
arra, hogy újragondoljuk az 
ünnep tartalmi mondaniva-
lóját, jelesül azt, hogy 
mindig újból meg kell tér-
nünk urunkhoz.               (di)

Hamvazószerda a Nagy-
böjt ünnepélyes kezdete. 
Ezt ünnepelték a közel-
múltban Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus 
Általános Iskolában.

A hamuval való meghintés 
már az ószövetségben a bűn-
bánat jele volt. Kifejező jele 
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Hirdetés

Hamvazószerda a böjt kezdete

Hirdetés

Nyílt napok a Kazinczyban 

Lakossági
fórumot tart 
a képviselő



Fergeteges focigála 
EMLÉKEZTEK  A tornát Novák Dezsőről nevezték el a szervezők

A hét végén a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nokban méltó sportese-
ménnyel emlékeztek meg 
a tavaly februárban el-
hunyt kétszeres olimpiai 
bajnok labdarúgóról, No-
vák Dezsőről.

A rendezvény szervezője a 
Tempo Fradi Alapítvány 
volt, amely szeretne hagyo-
mányt teremteni az esemény 
megrendezésével. A torna 
védnöke Novák Dezsőné.
Első ízben rendeztek után-
pótlás-labdarúgótornát No-
vák Dezső emlékére. Hét 
U13-as fiúcsapat vett részt 
ezen: a Bajai LSE, a Duna-
újváros PASE, a Ferenc-
város, a Haladás VSE, az 
Illés Akadémia, a Szeged 
2011 és a TIAC VSE korosz-
tályos együttese. Remek, 
harcos mérkőzéseket, jó 
technikai megoldásokat lát-
hattak a kis focistáktól mind-
azok, akik kilátogattak a ren-
dezvénycsarnokba. 
A csoportküzdelmek után az 
elődöntő következtek, majd 
a helyosztók.A bronzmeccs 

és a finálé között a Novák 
All-Star Team és a Tapolcai 
Öregfiúk játszott egymással 
gálamérkőzést olyan egyko-
ri labdarúgókkal a soraik-
ban, mint Bognár Zoltán, 
Ebedli Zoltán, Halmosi Zol-
tán, Hegedűs Péter, Horváth 
Árpád, Juhász István, Judik 
Péter, dr. Koch Róbert, De-
jan Milovanovics, Pogány 
László, Szeiler József, Szo-

kolai László, Topor Antal, 
Török Péter vagy Vörös 
Imre. 
A Novák Dezső Utánpótlás 
Emléktorna eredményei:
I. Ferencváros
II.Illés Akadémia
III. Szeged 2011
IV. Bajai LSE
V. Dunaújváros
VI. Haladás VSE
VII. Tapolca IAC VSE

Különdíjak is kiosztásra ke-
rültek: A torna legjobb 
játékosa: Kállai Kevin, 
a torna legjobb kapusa: Ilyés 
Bátony, a torna gólkirálya: 
Szalay Szabi, a torna legjobb 
jobbhátvédje Buzás László 
lett. A Haladás öregfiúk 
különdíját kapta: Borbély 
Barnabás (Ferencváros)
A legjobb tapolcai játékos: 
Török Gergő lett.             (ae)

A legjobbak között Tollaslabdáztak
A vívótestvérek ismét a fi-
gyelem középpontjába 
kerülhetnek, a tapolcaiak 
nagy örömére.

A tapolcai Sz-L Bau Balaton 
Vívóklub párbajtőrözői Sik-
lósi Enikő és Siklósi Gergely 
egész évben nyújtott kiváló 
teljesítményük alapján a 
nemzeti válogatott keret 
tagjaiként, március 2 és 5 
között vesznek részt a szlo-
véniai Mariborban megren-
dezendő Junior Európa-
bajnokságon. Magyarorszá-
got fegyvernemenként az 

országos ranglista első 4 
helyezettje képviselheti.  
Enikő és Gergő is a rang-
lista 2. helyéről jutott ki.   
Először egyéniben, majd 
csapatban vívnak meg Euró-
pa legjobbjaival. 
Edzőjük Szalay Gyöngyi a 
helyszínen is segíti tanít-
ványait a minél jobb ered-
mény elérésében. 
Akiket érdekel a vívás, 
itthonról is szurkolhatunk a 
tapolcai testvérpárnak, fo-
lyamatos online közvetítést 
láthatnak  a www.maribor-
fencing.org honlapon.     szj)

Sikeresen
gyűjtöttek
A Tapolcai Sportakadé-
mia SE 2010 októberében 
alakult, jelenleg 30 fiatal 
sportolóval működik Bak-
ler Zoltán irányítása alatt. 
Részükre gyűjtött támo-
gatást a Tapolca Kft. - 
Csermák József Rendez-
vénycsarnok.

Két módja volt a jótékony-
kodásnak, egyrészt a február 
6-i Sportgálán a helyszínen 
kihelyezett urnában gyűjtöt-
ték az adományokat, más-
részt pedig két sportrelikviát 
bocsátottak árverésre febru-
ár 4-én az interneten 20-20 
000 Ft-os kikiáltási áron, 
téjékoztatta lapunkat Illés 
Zsófia sportszervező. A 
sportgála végére az urnában 
összesen 36 000 Ft gyűlt 
össze a Tapolcai Sport-
akadémia SE atlétáinak. Az 
árverés február 16-án hétfőn 
10.00 órakor zárult. Huszti 
Szabolcs válogatott meze, 
amelyet 2004.04.28-án a 
Magyarország-Brazília hi-
vatalos, barátságos váloga-
tott mérkőzésen viselt a 
Puskás Ferenc Stadionban, 
végül 51 000 Ft-ért kelt el, rá 
a legmagasabb ajánlatot a 
Tempó Fradi Alapítvány 
tette. 

Nagy László, az MKB-
MVM Veszprém KC játé-
kosának dedikált mezéért, 
amelyet a csapat minden 
tagja aláírással látott el – 
köszönet Pupos Csabának a 
közbenjárásért - pedig a 
tapolcai Ferencsik István 
ajánlotta a legmagasabb 
összeget, 50 000 Ft-ot. 
A sportakadémiával jó kap-
csolatot ápoló, sportszer 
forgalmazó HOR Zrt. is tu-
domást szerzett az akcióról. 
Amennyiben a szakosztály a 
liciten befolyt összegben 
sportszereket vásárol, úgy 
ahhoz az érték 50%-ában 
további eszköztámogatást 
ajánl fel részükre. 
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A lelkes utánpótlás csapatok a rendezvénycsarnopkban a Novák emléktornán

Siklósi Enikő és Siklósi Gergely Szalay Gyöngyivel

A hétvégén került máso-
dik alkalommal megren-
dezésre a Tapolcai Rho-
dius amatőr felnőtt tollas-
labda verseny, melynek 
helyszínéül a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nok szolgált.

Negyvenkilenc versenyző 
vett részt a megméretteté-
sen, női egyéni, férfi egyéni, 
női páros, férfi páros illetve 
vegyes páros kategóriákban.
A tapolcaiakon kívül nevez-
tek veszprémiek, pápaiak, 
várpalotaiak, de megyénken 
túlról is többen érkeztek 
(Keszthely, Zalaegerszeg, 
Győr, Segesd, Kaposvár ). 
Az 1-3. helyen végzett ver-
senyzők serleget, kerámia 
érmet, illetve sportfelszere-
léseket kaptak. A verseny fő 
támogatója jóvoltából min-
den nevező egyedi, a ver-
senyre készült pólót kapott. 
Eredmények:
Női egyéni kategória:
I. helyezett: Gecse Réka 
(Pápa), II. helyezett: Vidák 

Gitta (Segesd), III. helye-
zett: Baky Boglárka (Pápa)
Férfi egyéni kategória:
I. helyezett: Gombkötő 
Richárd (Tapolca), II. 
helyezett: Czirbus Zoltán 
(Veszprém), III. helyezett: 
Mayer Gábor (Keszthely)
Női páros kategória:
I. helyezett: Baky Boglárka 
– Gecse Réka (Pápa), II. 
helyezett: Herczeg Kata – 
Nagy Judit (Veszprém), III. 
helyezett: Kolontár Anita – 
Meszlényiné Szabó Judit 
(Keszthely)
Férfi páros kategória:
I. Gombkötő Richárd (Ta-
polca) – Dr. Adorján Csaba 
(Zalaeger-szeg), II. helye-
zett: Dr. Hegedűs György – 
Rába Csaba (Kaposvár), III. 
he-lyezett: Mayer Gábor – 
Lázár Andor (Keszthely)
Vegyes páros kategória: I. 
helyezett: Herczeg Kata – 
Czirbus Zoltán (Veszprém),
II. Vidák Gitta – Hent Márió 
(Segesd), III.  Meszlényiné 
Szabó Ju-dit - Gyalog 
Szilárd (Keszthely).        (ae)



Megjárt a taps
Zsúfolásig telt nézőtér, 
szinte folyamatos taps, 
közös éneklés és kiváló 
zenészek.

Profi zenei élményben ré-
szesülhettek azok, akik ellá-
togattak a Tamási Áron Mű-
velődési Központba, a Fo-
nográf Emlékzenekar kon-
certjére. A "Zene nélkül mit 
érek én" programsorozat ke-
retein belül megrendezésre 
került koncertre, már hetek-
kel az esemény előtt elővé-
telben elfogytak a jegyek, 
így a zenészek felfokozott 
izgalmához, felelősség, bi-
zonyítási vágy is társult. Ők 
azonban ezt a nemes terhet, 
előnyükre fordították és 
színvonalas produkcióval 
hálálták meg a közönség-
nek.  A zenekedvelő ember 
úgy érezhette, megszűnt a 
tér és együtt létezik, lélegzik 
a zenekarral. Látványos 
fénytechnika, ismert dalok, 
kiváló hangzás, Márió és 
Román Iván vendégjátéka 
emelte az előadást olyan po-
zícióba, hogy azt érezhettük, 
jó, hogy itt voltunk, kár, 
hogy vége lett.                  (hg) 

SZEM - PONT
Lapunk február 18-ai  
számában - SZEM-PONT 
rovatunkban - írtunk a he-
lyi OTP Bank homlokza-
tával kapcsolatos állapo-
tokról. Hársfalvi József, a 
Városfejlesztési és üze-
meltetési iroda vezetője 
reagált írásunkra.  

Az OTP Bank tapolcai fiók 
épületének torony részéről a 
kőburkolat néhány lapja 
műszaki hiba következtében 
lehullott, amelyek szeren-
csére nem okoztak balesetet. 
A helyreállítás módját illető-
en az OTP Bank képviselői, 
a tervező, a városi főépítész 
és a polgármesteri hivatal 
irodavezetője egyeztető tár-
gyalásokat tartott. Több 
megoldási javaslat megvita-
tása után döntöttek az érin-
tettek által elfogadható mű-
szaki megoldásról.
Az erről készült emlékez-
tetőben rögzítették, hogy az 
OTP Bank az utcafronti és a 
Fő tér felőli, valamint a bel-
ső udvari homlokzaton a kő-

Tapolca Városi Televízió

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

Műsor 02.25 - 03.04.
minden nap 8 és 18 órakor
Hírmagazin ismétlés 
minden nap 12.30, 21.30
Krónika - hírmagazin:
- MSZP, LMP, Fidesz 
sajtótájékoztatók
- Sikeres ÉFOÉSZ bál
- Német Nemzetiségi 
Önkormányzat ülése
- Újdonságok a Honvéd 
Kulturális Egyesületnél
107 rendőrségi magazin
Programajánló
Egészségérték magazin
Helyi mester - köztünk élő 
alkotó: Bemutatjuk Gyev-
nár Kálmán keramikust
Minket érdekel közéleti 
magazin:
- ÉFOÉSZ bál - beszédek 
és nyitótáncok a jótékony-
sági bálon
- A Honvéd Kulturális 
Egyesület tervei - beszél-
getés Horváth Gábor 
elnökkel

Online újságunk napi láto-
gatottsága folyamatosan nö-
vekszik. Az írások között a 
leglátogatottabbak voltak a 
héten:
- Rig Lajos a Jobbik jelöltje
- Szabad a döntés…
- Pihenő park és tóparti kor-
szerűsítés Tapolcán
- Pótszékes teltház a TÁMK-
ban
- Téltemető maskarádé ne-
gyedszer

Online lapunkban népszerű-
ek az olvasói levelek is, 
ezúttal például egy Tapolca-
diszeli telekügy kapcsán 
keresték fel sokan honlapun-
kat, de gyorsan növekedés-
nek indult az  ÉFOÉSZ-
bálról szóló képes tudósítá-
sunk látogatottsága. A köz-
életi-, gazdasági-, sport- és 
kulturális híreinken túl fotó-
kat, videókat, közérdekű 
információkat is találhatnak 
a webes újságban, sőt elindí-
tottuk Kalendárium rova-
tunkat is.                          (szj)

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295
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VÁROSI TV

Maradandó zenei élmény volt a koncert   Fotók: Havasi

burkolatot felújítja, a terve-
zővel és a főépítésszel 
egyeztetettek szerint. A je-
lenleg is vakolt felületeket 
homlokzati színezéssel újít-
ják fel. 
Az épület kiemelkedő város-
képi megjelenésének meg-
őrzése érdekében az OTP 
Bank Nyrt. mindent elkövet 
majd. A felsorolt munkák 
előkészítésének - tervezés, 
ajánlatkérések, anyagmeg-
rendelés, gyártás - időigénye 
miatt a kivitelezést már az 
arra alkalmas időjárási vi-
szonyok változása miatt 
nem lehetett elvégezni. A 
felújítási munkákat azonban 
tavasszal megkezdik, a nyári 
szezon kezdetére pedig el is 
készülnek vele.                 (di)

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
F.hagyma: 960-1000 Ft/kg
Fejeskáposzta: 110 Ft/kg
Kelkáposzta: 240 Ft/kg
Karfiol: 498 Ft/kg
Bimbóskel: 460 Ft/kg
Karalábé: 195 Ft/kg
Paprika: 899 Ft/kg
Paradicsom: 760 Ft/kg
Uborka: 179 Ft/kg
Sütőtök: 249 Ft/kg
Cékla: 200 Ft/kg
Torma: 880 Ft/kg
Körte: 480 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 285 Ft/kg
Mandarin: 360-440 Ft/kg
Dió: 2400 Ft/kg
Mandula: 3600 Ft/kg
Mogyoró: 460 Ft/kg
Citrom: 480 Ft/kg
Banán: 459 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2200 Ft/kg

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Lapterjesztés

Moziműsor
Tapolca Városi 

Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
február 25 - márc. 4. 
csütörtök – szerda

február 26 – 27. csüt.-pént.                                
14:00  - 1000,-Ft 

február 28 -március 1. 
szombat-vasárnap  15:30                    

márc. 2-3. hét. - szer. 14:00                                       
Swing

Színes, magyar romantikus 
vígjáték Hossz: 117 perc

Rendező: Fazekas Csaba 

febr. 26 – 27. csüt.-pént. 
16:00  - 1200,-Ft 

márc. 2-3. hét. - szer. 16:00                                       
február 28 - márc 1.

 szombat-vasárnap 14:00                                                                                                
Csingiling és a Soharém 

legendája  - 3D
Színes, szinkronizált ameri-

kai animációs kalandfilm
Hossz: 76 perc 

február 26 – március 4. 
csüt - szer.  17:30 - 1000,-Ft

KINGSMAN: A titkos 
szolgálat 

Színes, szinkronizált 
amerikai akció-vígjáték

Hossz: 129 perc 

február 26 – március 4. 
csüt - szer 20:00 - 1000,-Ft

Kódjátszma
 Színes, szinkronizált 

amerikai thriller
Hossz: 114 perc

ONLINE jegyfoglalás!
www.tapolcamozi.hu

Asztallal 
támadott    
Közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak 
bűntette miatt kell fe-
lelnie annak a 44 éves 
zalaegerszegi férfi-
nak, aki nem engedte 
magát megröntgenez-
ni a tapolcai kórház-
ban és egy asztalt do-
bott a személyzet felé.

A tapolcai kórház ambu-
lanciájáról érkezett a be-
jelentés 2015. február 7-
én 17 óra előtt, hogy egy 
középkorú férfi ordíto-
zik a folyosón és trágár 
szavakkal illeti a sérülé-
seit ellátni kívánó sze-
mélyzetet. A bejelentést 
követően Bene Róbert r. 
zászlós körzeti megbí-
zott és járőrtársai azon-
nal a helyszínre siettek. 
P. Zoltánt egy forralt bor- 
főző versenyről vitték be 
a kórházba sérülései mi-
att. Az egyik műtőssegéd 
többször is felszólította, 
hogy hagyja abba a szit-
kozódást, mire a 44 éves 
férfi felkapott egy asztalt 
és nekidobta. P. Zoltánt 
ezután előállították.   (di)                                                  


