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Tíz éves színjátszók
BEMUTATÓ Ida regényét láthatja a tapolcai közönség rövidesen

Tíz éve alakult meg a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ Amatőr Szín-
játszó Köre N. Horváth Er-
zsébet rendező ötlete, il-
letve szervezőmunkája 
következtében. Azóta 
számos szép előadással 
ajándékozták meg a kö-
zönséget, sőt tavaly filmre 
vitték az egyik darabot, 
annak színpadi bemuta-
tója után.

Molnár Ferenc Liliom című 
drámájáról van szó, amely 
mindkét megjelenési formá-
jában osztatlan sikert aratott. 
A külvárosi balladát a Tamá-
si Áron Művelődési Köz-
pontban láthatta először a ta-
polcai közönség tavaly előtt 
ősszel. Ebből készült film, 
amelyet mintegy öt hónapos 
forgatás után mutattak be. A 
több mint két órás film meg-
tekintése a tapolcai közön-
ségnek különleges élményt 
adott, hiszen helyi embere-
ket, ismerősöket, barátokat 
láthattak a filmvásznon, és  
azt a csodálatos környezetet, 
amelyben élnek, s amit ta-

lán a hétköznapok során ész-
re sem vesznek. N. Horváth 
Erzsébet és lelkes társulata 
most az Ida regénye című 
színdarab bemutatására ké-
szül. Gárdonyi színpadra 
átdolgozott művét március 
20-án láthatja első ízben a 
közönség. A rendezővel az 

egyik próba előtt váltottunk 
szót a felkészülésről, a tíz 
esztendős színjátszó kör 
megalakításáról, a jelenről 
és a további tervekről. Mint 
megtudtuk, némi családi 
indíttatás is volt a hátérben, 
ugyanis a rendező asszony a 
mostani darabbal szüleinek 

is szeretett volna emléket 
állítani. Ezt a művet egykor 
bemutatták már a Tapolcán a 
katolikus legényegyletben, s 
abban Erzsébet szülei  sze-
repeltek, sőt nagybátyja is. 
(Írásunk a 3. oldalon folyta-
tódik „Küszöbön az új da-
rab” címmel)                  (szj)

Mágikus mulatság

Ünnepi állománygyűlés

Mágikus farsangi mulat-
ságot tartottak a Szent 
György Panzióban. 

A közel ötven fős társaság 
egy spirituális és egyben bo-
hém esten vehetett részt, me-
lyen a misztikumé és a rejtel-
meké volt a főszerep. Meg-
hívták Frabatot, Boszorkány 

Nagymestert, Ősi Mágust, 
akivel Fekete Katalin szer-
vező tartott pódiumbeszél-
getést, majd válaszolt az ér-
deklődők többnyire párkap-
csolati és karrierrel kapcso-
latos témákban feltett kérdé-
seire. A vacsorát tánc és szó-
rakozás követte, a jó zenét 
Kaszpi szolgáltatta.         (hg)

Értékelték a tavalyi évben 
végzett munkát és meg-
határozták a következő 
időszakra szóló feladato-
kat a tapolcai rendőrka-
pitányságon tartott ünne-
pi állománygyűlésen.

A rendőrség tanácstermében 
az önkormányzat, a tapolcai 
és sümegi járási hivatal, a bí-
róság és az ügyészség kép-
viselete mellett dr. Töreki 
Sándor rendőr dandártábor-
nokot, megyei főkapitányt is 
köszöntötték a házigazdák. 
Az értekezleten Rausz Ist-
ván tapolcai rendőrkapitány 
tájékoztatta a meghívott 
vendégeket, valamint a ren-
dőrség helyi munkatársait az 
előző évi feladatokról és 
azok teljesítéséről. Elhang-
zott, hogy csökkent a ren-

dőrségi eljárásban regiszt-
rált bűncselekmények szá-
ma és nőtt a bíróság elé állí-
tásoké a 2014-es évben az 
előzőkhöz viszonyítva. Em-
berölés nem történt a körzet-
ben, csökkent a kiskorúak 
veszélyeztetése, illetve a lo-
pások, rablások száma. El-

lenben nőtt a testi sértés és 
garázdaság miatt indított 
eljárások aránya. Dr. Töreky 
Sándor lapunk kérdésére el-
mondta, fontos feladatnak 
tartja a betöréses lopások 
felderítésének javítását, és a 
kerékpáros, gyalogos bale-
setek  csökkentését.        (szj)

Az amatőr színjátszók már tíz éve szórakoztatják a tapolcai közönséget     Fotó: szj. 

Javuló mutatókról hallhattak az ünnepi állománygyű-
lés résztvevői a tapolcai rendőrkapitányságon Fotó: szj.

Nagy, kicsi, 
legmenőbb
Nagyon „menő” volt 
egy ismerősöm a mo-
biltelefonok hőskorá-
ban, amikor  egy be-
vásárló szatyorral a 
vállán, vonulászott a 
városban. Néha meg-
állt, és előszedett egy 
méretes, telefonkagy-
lót, és sokak megle-
pődésére telefonált. 
Egy másik ismerős-
öm hatalmas anten-
náját hajtogatta ki-be 
a szintén tekintélyes 
méretű készüléknek. 
Majd a mobilok evolú-
ciójában egyre kisebb 
készülélek kerültek a 
piacra. A menők,  a fél 
tenyerüknél is kisebb 
telefont használtak. 
Nem is sejtették, hogy 
rövidesen az lesz a 
legmenőbb, akinek jó 
nagy kijelzője (kép-
ernyője) van a mobil-
ján. A telefonálás nem 
sikk, de a multimédiás 
funkciók, a közösségi 
portálakon való állan-
dó jelenlét életbevá-
gó. Ezért fontos, hogy 
TV-méretű telefonnal 
mászkáljon az ember.

          Szijártó János

Frabatoval Fekete Katalin beszélgetett   Fotó: Havasi G.



Választás előtt
IDŐKÖZI Fejlesztések a kormány támogatásával
Két nap alatt összegyűj-
tötte az időközi választá-
son való induláshoz szük-
séges aláírásokat a Fi-
desz-KDNP jelöltje, Feny-
vesi Zoltán.

Erről a tapolcai polgármes-
teri hivatalban tájékoztatta a 
sajtó megjelent képviselőit. 
Fenyvesi Zoltán elmondta, 
folytatják az aláírások gyűj-
tését, hiszen az a céljuk, 
hogy minden választópol-
gárhoz eljussanak és meg-
ismerjék problémáikat. La-
punk kérdésére, kifejtette, 
hogy hatvan település tar-
tozik a választókörzethez, 
amelyek mindegyike fontos, 
így Tapolca is. A várost is-
meri, hiszen Ajkáról gyak-
ran utazik a városon keresz-
tül „második otthonába” 
Ábrahámhegyre. Fontos fe-
ladatának tekinti a pályázati 
lehetőségek kiaknázását és 
az innen származó támoga-
tási pénzek minél hatéko-
nyabb felhasználását. A vá-
lasztókörzet komoly fejlesz-
tések előtt állhat, azonban 
ehhez olyan képviselőre van 

Marton József, a 7-es 
számú választókerület 
egyéni képviselője elő-
ször arról tett említést, 
hogy szomorúan olvasta 
több képviselőtársa nyi-
latkozatát a városban lé-
vő kerékpárút létjogo-
sultsága kapcsán. Lehet, 
hogy nem a legjobb 
megoldás a mostani, de 
a mai világban a kerék-
pározás kiemelten fon-
tos. Azt gondolom, hogy 
a belvárosban lakó em-
bereknek el kell viselni 
az ezzel járó kényelmet-
lenséget, mint ahogy az 
én körzetemben élőknek 
is tudomásul kell venni 
azt, hogy elsősorban a 
városközpontot fejlesz-
tik. Lényeges felismerni 
azt is, hogy az itteni kö-
zépiskolák segítségre 
szorulnak, s ebben min-
denkinek egységesen az 
összefogásra szükséges 
helyeznie a hangsúlyt. 
Saját területemet illető-
en, vannak szép dolgok, 
de problémák is. Az új 
keleti városrészben pél-
dául nagyon fontos len-
ne a közvilágítás fej-
lesztése, de égető prob-
léma az Y-házaknál lévő 
nagy parkolók kérdése 
is. Nyáron por van, télen 
meg sár. Játszóterekkel 
jól el vagyunk látva, de 
azt gondolom, a fejlesz-
tés, a karbantarás szük-
ségszerű. Jó, hogy so-
kan idehozzák a gyere-
keket, ami egyben indo-
kolttá teszi a folyamatos 
fejlesztést. Ha már ját-
szótér és zöldterület, 
megragadnám az alkal-
mat arra, hogy itt is kér-
jem a kutyatartókat, 
használják a város által 
biztosított, kihelyezett 
eszközöket a tisztaság 
érdekében. A Berzsenyi 
utcában a Kazinzy isko-
lába járó gyerekek és 
persze minden gyalogos 
védelme érdekében kí-
vánatos lenne mielőbb 
gyalogátkelőhelyet léte-
síteni.                        (szj)

A kiszolgáltatottság ellen Gyorsan 
összejött
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INFORMÁCIÓ

Fenyvesi Zoltán képviselő-jelölt Császár Lászlóval, a 
Fidesz helyi vezetőjével Tapolcán     Fotó: Szijártó János

szükség - hangsúlyozta a je-
lölt -, aki együttműködik a 
kormánnyal és kiaknázza a 
lehetőségeket. Hozzátette, 
tudja, hogy Tapolcán kie-
melten fontos a kórház 
kérdése, így természetesen 
az intézmény fejlesztésére 
fokozott figyelmet szentel és 
mindent elkövet annak érde-
kében, hogy az itt élők igé-
nyeit teljesítse.
Fenyvesi Zoltán ajkai tanár, 
iskolaigazgató. Huszonöt 

évig tanított Ajkán, jelenleg 
a várpalotai Thury György 
Gimnázium igazgatója. 
Több cikluson keresztül volt 
önkormányzati képviselő 
Ajkán, 2014 ősze óta a me-
gyei közgyűlés alelnöke. 
A 3-as számú egyéni válasz-
tó-kerületben Lasztovicza 
Jenő halála miatt megüre-
sedett országgyűlési képvi-
selői mandátum betöltésére 
kiírt időközi választást ápri-
lis 12-én tartják.             (szj)

Esélyeshez méltó gyorsa-
sággal gyűjtötte össze az 
indulásához szükséges 
ajánlásokat Rig Lajos, tá-
jékoztatta lapunkat Szabó 
Gábor pártigazgató.

A tapolcai időközi választá-
son induló jobbikos ország-
gyűlési képviselőjelöltnek, 
már 24-én kedden délelőtt 
megvolt az induláshoz szük-
séges ötszáznál is több aján-
lás. Azt már Rig Lajos kö-
zölte a sajtó munkatársaival 
másnap, hogy a Jobbik 
tagjai, aktivistái, szimpati-
zánsai vettek részt a gyűjtés-
ben, és más pártokkal szem-
ben a nemzeti párt most sem 
alkalmazott fizetett, külsős 
gyűjtőket. Az aláírásgyűj-
téssel továbbra sem állnak 
le, fontosnak tartják a sze-
mélyes kapcsolatok bővíté-
sét, a  felmerülő problémák, 
igények megismerését Aj-
kán, Tapolcán, Sümegen és a 
térségben.                        (szj)

A Szociáldemokraták Ma-
gyar Polgári Pártja a na-
pokban mutatta be jelölt-
jét, dr. Köröskényi Kál-
mán fogorvost.
 
Az április 12-ei időközi vá-
lasztáson induló jelölt füg-
getlenként, ám a szociál-
demokraták támogatásával 
indul. Erről Schmuck Andor 
tájékoztatta a sajtó munka-
társait a Tamási Áron Műve-
lődési Központban. A párt-
elnök azt hangsúlyozta, 
hogy ellenségüknek a ki-

szolgáltatottságot, a munka-
nélküliséget, a kilátástalan-
ságot tekinti, és maximum 
ellenfelük a többi politikai 
párt. Kifejtette, az egyik leg-
égetőbb probléma az egész-
ségügy, ami súlyos problé-
mákkal küzd, annak ellen-
ére, hogy saját és családtag-
jaink egészsége, élete múl-
hat rajta. Ezért ajánlanak egy 
olyan embert a választók 
bizalmába, aki orvos lévén, 
szakavatott a témában és el-
tökélt szándéka az egészség-
ügy fejlesztése.                (szj)

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Marton József

Kósa Sándor alelnök (balról),  dr. Köröskényi  Kálmán 
képviselő-jelölt, Schmuck Andor elnök és Tóth Tibor 
megyei elnök a sajtótájékoztatón       Fotó:Szijártó János



Felolvasó est
WASS ALBERT Tapolcán is sokan emlékeztek

Világméretű kezdemé-
nyezéshez csatlakozott a 
Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum.

Tizenegy évvel ezelőtt in-
dult útjára az a nemes gon-
dolat, amely Hegedűs Ger-
gely András debreceni fiatal-
emberben fogalmazódott 
meg. Úgy érezte, hogy Wass 
Albert sokkal nagyobb elis-
merést és figyelmet érdemel, 
ezért 24 órás felolvasást hir-
detett. A megmozdulás mos-
tanra már 65 helyszínt érint 
Nagybányától, Los Angeles-
ig. Tapolcán szép számban 
érezték úgy, hogy ezt a for-
máját választják az emlé-
kezésnek és osztják meg a 
közönséggel kedvenc verse-
iket, regény részleteiket. 
Décsey Sándor igazgató 
köszöntője után elhangzott 
többek közt: az Intelem, A 
bujdosó imája, a Záróvers, 
az Ébredj, magyar! és a Hon-
talanság című műve is. A fel-
olvasók többsége azt is el-
árulta, miért az a mű áll szí-
véhez legközelebb amit vá-
lasztott. A délután hat órától 

éjfélig tartó összejövetel si-
kerét jelzi, hogy az iroda-
lomkedvelők közül többen 
is jelezték, szívesen olvas-
nának fel még kedvenc 
irodalmi alkotásaikból.
A rendezvényt megelőzően 
került sor a „Legyél te az 
illusztrátor” című rajzpá-

lyázat eredményhirdetésé-
re. Az erdélyi író-költő, Az 
utolsó táltos című története a 
tapolcai diákok mellett 
számos környező település 
például: Balatonederics, Le-
senceistvánd, Monostora-
páti fiataljait is alkotásra 
inspirálta.                         (hg)

Küszöbön az új darab
  íz évvel ezelőtt alakult 
meg a Tamási Áron Mű-
velődési Központ Amatőr 
Színjátszó Köre. Ezúttal 
az Ida regénye című szín-
darab bemutatására ké-
szülnek.  

A rendezővel az egyik próba 
előtt váltottunk szót a fel-
készülésről a Tamásiban, a 
csapat fő bázisán.
- Az egykori bemutató moti-
vációként már régóta lebe-
gett előttem, de úgy tűnik, 
kellett hozzá a társulattal 
együtt végigdolgozott tíz év. 
Azt hiszem, most érett meg a 
darab, vagy én értem meg rá, 
illetve a szereplők vonatko-
zásában mostanra jött össze 
az a csapat, amely szükséges 
a színvonalas előadáshoz. 
Azt hiszem nem csak nekem 
érdekesség, hanem minden 
tapolcainak az, hogy ez a 
regény 90 évvel ezelőtt je-
lent meg több részben Buda-
pesten, színpadi változatát 
pedig játszották már Tapol-
cán, illetve most némileg ak-
tualizálva mutatjuk be is-
mét, miután a regényből 
színdarabot írtam. Meg-

és Múzeum által meg-
hirdetett "Lapidáriumi 
esték" előadássorozat. 
Az intézmény törté-
nész-muzeológusa , 
Hangodi László minden 
hónap második keddjén 
a múzeum Templom-
dombi épületében tart 
vártörténeti előadáso-
kat. A mostani 10-én 
16.30-kor kezdődik. (s)

jegyzem, már a kezdetektől 
szándékomban állt a magyar 
szerzők népszerűsítése, ne-
vük visszahozása a köztu-
datba. Bródy Sándor „A ta-
nítnő” című művével kezd-
tük, aztán Molnár Ferenc al-
kotásai - köztük a Lilom - 
következtek, de Csiky Ger-
gely A nagymama című da-
rabja is szép sikert hozott 
számunkra. Most Ida regé-
nye folytatja a sort - fejtette 
ki N. Horváth Erzsébet.
Hangsúlyozta, hogy törek-
szenek a korhű jelmez, dísz-
let biztosítására, amelyben 

sok segítséget kaptak a Gyu-
lakesziben lévő Stílus ga-
léria - Csigó malom tulajdo-
nosától, Bartunek Katalin-
tól. Ugyanakkor nem fe-
ledkezett meg szólni a ren-
dező asszony Oberfrank 
Pálról sem, aki a Veszprémi 
Petőfi Színház igazgató-
jaként rengeteg segítséget 
adott a tapolcai színjátszó 
körnek. A támogatáson túl 
megtekintette a Liliom című 
darabot, amelyről azt írta, 
„…nagy lehetőség arra, 
hogy az ember igazán mé-
lyen valljon a szerelemről, 

szegénységről, ártatlanság-
ról és kiszolgáltatottságról, 
szenvedélyről és a bűnről 
magáról. Mindezek varázs-
latosan szólalnak meg N. 
Horváth Erzsébet finom ren-
dezésében, aki mély hittel, 
eltökéltséggel tartja egyben, 
vezeti ezt a tehetséges csa-
patot.”  Ebből a tehetséges 
csapatból vannak olyanok, 
akik a kezdettől a társulat 
tagjai, de jöttek újak is idő-
közben. Lényeges - húzta alá 
büszkén a rendező asszony -, 
hogy többen indultak ezek-
ről a tapolcai deszkákról, 
olyanok, akik ma sikeres 
előadók, ismert, elismert 
emberek. Ezúttal Ida regé-
nye elevenedik meg a szín-
padon, amelyben egy édes-
bús szerelmi történetettel 
találkozhat a néző március 
20-án pénteken 19 órától a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban.  Ó Péter a bo-
hém, gazdag borkereskedő 
apróhirdetés útján adja férj-
hez zárdában nevelkedett le-

ányát, a félárva Idát. Az apa 
által kiválasztott férj Balogh 
Csaba, az elszegényedett 
földbirtokos, újságíró, festő-
művész, akinek élet-halál 
kérdése a megszerzett hozo-
mány. Ida az apja zsarnok-
sága elől menekül a kény-
szerházasságba. A  darabban 
a közönség találkozhat Sán-
dor Józseffel, Némethné Var-
ga Katalinnal, Torma Ta-
mással, Németh Józseffel, 
Pék Tímeával, Szabóné Kor-
ponai Kittivel, Lászlóné Né-
meth Gabriellával, Kocs 
Idával, Füstös Máriával, 
Tarsoly Péterrel ,  Nyul 
Alexandrával, Sárközi Sa-
roltával, Vitus Katával, Ba-
kos Nándorral, Hazafi Jó-
zseffel, Fehér Györggyel, 
Szabó Józseffel, Havasi Gá-
borral, Barbalics Edinával, 
Havasi Marcellel, Miltényi 
Attilával, Kurucné Gergely 
Judittal és Fábián Mátéval. 
A díszletet és jelmezt Hor-
váth Magdolna, Gergely Jó-
zsefné és Pásztor Miklós biz-
tosította, Pásztor Miklósné  
rendezőasszisztensként  se-
gítette a rendező, N. Horváth 
Erzsébet munkáját.         (szj)

Varázslatos zenei utazás-
ra váltottak jegyek azok, 
akik elfogadták a meghí-
vást a Misztrál zenekar 
koncertjére a VOKE-ba.

A közel húsz akusztikus 
hangszert megszólaltató 
együttes külföldi és magyar 
költők verseit zenésítik meg. 
Ha az ember lehunyta 

szemét és úgy hallgatta a 
műveket, azt érezhette, an-
gyalok költöztek a hang-
szerekbe. Letisztult, több-
szólamú énekhangok tették 
felejthetetlenné az estét. 
Az acapella dalok olyan 
őszinték és érzelemdúsak 
voltak, hogy aki először hal-
lotta a formációt,  zenéjük 
rabjává vált.                     (hg)

Élmény a zenéjük 

n ELMARAD a  már- 
cius  9-ére  meghirdetett 
operett  gála  a  Tamási 
Áron Művelődési Köz- 
pontban.  A jegyek  a 
helyszínen  visszavált- 
hatók.                       (szj)

n FOLYTATÓDIK a 
Wass  Albert  Könyvtár 
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Tapolcán is felolvasással emlékeztek Wass Alberte, a 
városi könyvtár névadójára                 Fotó: Havasi Gábor

A sikerrel bemutatott Liliom után 2013-ban    Fotó: szj.

T

Varázslatos zenei utazás a Misztrállal     Fotó: Havasi G.

Rövid hírek

Attila
Typewriter



Mesevetélkedő
Ebben a tanévben 19. al-
kalommal indult útjára a 
„7mérföldes csizmában 
heted7 határon” át orszá-
gos mesevetélkedő.

A megmérettetésre az általá-
nos iskolák 2-3-4. osztályos 
tanulói nevezhettek 4 fős 
csapatokban. A 6 fordulóból 
álló játék első két 
fordulójára az iskolákban 
került sor. A területi elődön-
tőnek- a hagyományokhoz 
híven- 2015. február 9-én 
(hétfőn) a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum adott 

Jazzy Cherry
Eredetileg alkalmi fellé-
pésnek indult, aztán ze-
nekar lett belőle.

Történt ugyanis, hogy a ta-
polcai Szarka Fatima elin-
dult egy tehetségkutató, 
énekversenyen, melyen szé-
pen szerepelt és lehetőséget 
kapott arra, hogy önálló estet 
tartson egy sümegi szóra-
kozóhelyen. Az énekesnő élt 
a lehetőséggel, azonban úgy 

gondolta, hogy a közönséget 
megtisztelve, magát pedig 
kihívás elé állítva, a fél-
playbackes megoldás he-
lyett, élő zenével lép a vilá-
got jelentő deszkákra. 
Ekkor vette fel a kapcsolatot 
Bartha Józseffel és Barta 
Péterrel, akik azelőtt nem 
hallották énekelni Fatimát. 
A fiúk épp ráértek ezért igent 
mondtak a felkérésre. A 
közös próbák és fellépés 

helyet. A vetélkedőre érke-
zett 8 csapat fele juthatott to-
vább a megyei döntőbe.
A sümegi, zalahalápi és ba-
latoncsicsói gyerekek mel-
lett a Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Általános 
Iskola „Bölcs Bagoly” csa-
pata is örülhetett, hiszen a 
második legmagasabb pont-
számmal jutottak be a veszp-
rémi Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárban tartandó 4. 
fordulóra.

(Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum)

és zokszó nélkül végzi azt az 
áldozatos munkát, amelyet a 
nem éppen ideális körülmé-
nyek lehetővé tesznek a szá-
mukra. Minden beteggel 
egyaránt kedvesek és figyel-
mesek, holott megfeszített 
tempóban dolgoznak. Így 
hát végső soron állapotom 
fokozatosan javult, és ma 
már itthon írom ezt a levelet, 
mert végtelenül hálás va-
gyok és tisztelettel nézek 
ezekre az egészségügyi dol-
gozókra, akik szinte névtele-
nül végzik áldozatos munká-
jukat. Mert róluk ki beszél? 
Róluk, akiknek a betegek a 
nyugodt légkört és a gyó-
gyulásukat köszönhetik? A 
sajtóban róluk is hírt kell ad-
ni, nemcsak a bajokról.
Ezért küldi ezt a levelet egy 
hálás tapolcai beteg:

Mikl Ottóné

Tisztelt Szerkesztőség!
Menny és pokol. Talán így 
tudnám jellemezni leg-
egyszerűbben a tapolcai 
és az ajkai kórház közötti 
különbséget.

Saját tapasztalatból mon-
dom. A mentők ugyanis fer-
tőzés gyanújával – tapolcai 
lakos lévén – az ajkai kór-
házba szállítottak. Nem aka-
rom részletezni, hogy mi-
lyen állapotok uralkodnak 
ebben a gyógyintézetben 
egy fekvő beteg szempont-
jából. De például miután na-
pokig pelenkáztak, csak vé-
letlenül tudtam meg, hogy 
nem is volt szükségem erre a 
tortúrára, mert kimehetek a 
saját lábamon is a mellék-
helységbe. A többi beteg el-
hanyagolt állapotáról és en-
nek következményeiről már 
nem is akarok említést tenni. 
A nyolcadik napon már nem 
bírtam tovább és saját fele-
lősségemre férjem elhozott 
Ajkáról.
Ezután kerültem a tapolcai 
kórházba, és szinte varázs-
ütésre minden megváltozott 
körülöttem. A nővérek és az 
orvos egyaránt mosolyogva 

Csend honol...

„De a kocsma bezzeg han-
gos!” - Volt! 
Volt idő, amikor a hangosak 
voltak az ivók, kocsmák, 
presszók, sőt még az étter-
mek is ahol esténként élő ze-
ne szólt. És nem csak az ak-
tív szivacsoktól voltak han-
gosak. Beugrottak meló 
után, hétvégén este szorgos 
munkások, de egy-egy italra 
hivatalnok, tanár, mérnök és 
orvos, és sorolhatnám, hogy 
ki még.  Ismerték egymást, 
szóba álltak egymással. 
Megbeszélték az időjárást, a 
termést, a focit és még poli-
tizáltak is. Ismerték egy-
mást. Nem volt az tökéletes, 
de ami most van az erősen 
„kripta-szagú”.  Nincs zene, 
tv (jogdíjat kell fizetni) 
nincs pénz. Csend van pár 
ember szorongatja  poharát.
Pillanatkép szombaton este: 
Hideg tiszta idő jólesik a sé-
ta. A belváros kihalt. Hat fős 
14-17 éves fiúkból álló cso-
port nevetgél, telefonokkal 
fényképezik egymást. 11 
„szórakozó” hely a belvá-
rosban. 5 zárva, 3 üres a ma-
radékban összesen 7 vendé-
get számoltam. Jól van ez 
így? Emberek otthon üldö-
gélnek. Szomszédok, de tá-
vol vannak egymástól.

Takács Károly

  2015. MÁRCIUS 4.

A mostani csapadékos és 
jellemzően szürke idő-
szakban a közlekedésben 
is óvatosabban, körülte-
kintőbben kell eljárnunk, 
mint általában. Sajnos 
számos baleset előzmé-
nye, hogy a gépjárműve-
zetők nem az időjárási-, 
látási- és útviszonyoknak 
megfelelően vezetnek.
A "Látni és látszani" elv 
talán az egyik legfonto-
sabb, amiről a közlekedők 
soha nem feledkezhetnek 
meg, vélekedett Tóth Csa-
ba. A tapolcai szerviztulaj-
donos szerint  lassabban, 
körültekintőbben lehet ve-
zetni, s így eleve hosszabb 
menetidővel kell számol-
ni. Óvatosan szabad meg-
közelíteni a zebrát, és ele-
ve alacsonyabb sebesség-
gel haladni, ha gyerekeket 
észlel a vezető. Arra is 
készülni kell, hogy esetleg 

figyelmetlenül lép az útra 
közülük valaki. A hibátla-
nul működő világítás mel-
lett a gumik állapota is fi-
gyelmet érdemel. Egyik 
pillanatról a másikra csú-
szóssá válhat az út, az éj-
szakai, reggeli fagyok ide-
je még nem járt le, azaz er-
re is fel kell készülnünk. 
Ez pedig a jó gumikkal 
kezdődik.
A gépkocsiknál lényeges 
az akkumulátor, a gumiab-
roncsok, a világítás és a 
fékek rendszeres ellenőr-
zése, de a jól működő 
ablaktörlő, az ablakmosó 
folyadék, a jégkaparó és a 
jégoldó spray is fontos 
kellék lehet. Lakott terü-
leten kívüli utakon, vagy 
közvilágítás nélküli sza-
kaszokon sajátos problé-
mát jelentenek a gyalo-
gosok és a kivilágítatlanul 
közlekedő kerékpárosok.

KRÓNIKA4 - TAPOLCAI ÚJSÁG

A gyerekek mesevetélkedőjének területi elődöntőjét 
idén is a Wass Albert Könyvtárban rendezték meg

Szóljon a jazz!                                  Grafika:Jazzy Cherry

Heti Ötlet
összecsiszolta a triót és úgy 
döntöttek hármasban foly-
tatják tovább. 
A névválasztás nem tartott 
sokáig, hiszen adta magát, 
jazzes stílusban játszanak 
világslágereket. 

A Jazzy Cherry zenekar 
szerencsés csillagzat alatt 
született 2014 nyarán, hi-
szen megalakulásuk után 
rögtön felkérések sora érke-
zett irányukba, amely nagy-
ban köszönhető a tagok 
zenei tudásának és sok év 
alatt szerzett tapasztalatá-
nak. 
Lovász Barnabás először 
vendégművészként segítette 
a csapatot, mára pedig már 
teljes jogú tagként tolja a ze-
nekar szekerét, így a közön-
ség vele kiegészülve élvez-
heti a zene vonzó erejét.  (hg)

Tapolcai zenekarok egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

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.

Kórházi tapasztalat

Tóth Csaba
szerviztulajdonos

Felkérések sora 
követte a banda 
megalakulását
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Hirdetés

Hatvan év szolgálat

Középen Egyed Péterné, mindenki Bözsike nénije

1955 március 1-jén, húsz 
évesen kezdte kántori 
szolgálatát Monostorapá-
tiban Egyed Péterné, min-
denki Bözsike nénije. A 
Monostorapátiban tartott 
szentmisén sokan vele 
együtt ünnepeltek, Nagy-
böjt második vasárnap-
ján.

Illés Sándor plébános 
köszöntőjében összefoglalta 
e hosszú szolgálat történetét. 
Többek között elmondta, 
hogy 60 éves, ideiglenesből 
folyamatossá lett szolgálata 
alatt gyakorlatilag soha nem 

hiányzott a szentmisékről, 
még a kommunista időkben 
is, polgári, boltvezetői ál-
lását veszélyeztetve is helyt-
állt. 
Mindig hűséges volt egy-
házához, az itt szolgáló lel-
kipásztoroknak szintén hű-
séges munkatársa - a mai na-
pig is. Tíz éve nem csak 
Monostorapáti és Hegyesd, 
hanem Vigántpetend és Ka-
polcs szolgálatát is ellátja. 
A monostorapáti búcsú 
napján, május 16-án tölti be 
nyolcvanadik életévét- tájé-
koztatta lapunkat Takács Pé-
ter polgármester.             (szj)

A választásig 
bérelhető
létesítmények

Ügyvezetői rendelkezés 
alapján a választási kam-
pányban érintettek hasz-
nálhatják, illetve bérbeve-
hetik választási esemény
rendezésére az általunk 
működtetett egységek 
helyiségeit.

Erről tájékoztatta lapunkat 
Rédli Károly a Tapolca Kft. 
ügyvezető igazgatója. Mint
megtudtuk, választási ren-
dezvény 2015.április11-ig 
tartható.
A Tapolca Kft. működteti 
többek között a Csermák 
József Rendezvénycsarno-
kot, a Tamási Áron Művelő-
dési Központot, a Városi 
Mozit és a Csobánc műve-
lődési házat. 
- Tulajdonosi döntés értel-
mében nevezett időszakban, 
valamennyi arra jogosult 
személy vagy szervezet a 
rendeletben megnevezett 
céllal és érintett helyszí-
neken egy alkalommal jo-
gosult bérleti díjmentesen a 
szolgáltatások igénybevéte-
lére. A térítésmentesség nem 
vonatkozik a rendezvényhez 
kapcsolódó, társaságunkat 
terhelő közvetlen kiadások-
ra. A választási kampány-
időszak: 2015. február 21-
től 2015. április 12-én 19.00 
óráig tart, választási rendez-
vény 2015. április 11. napjá-
ig tartható - fejtette ki Rédli 
Károly.                             (szj)

Elindult a kampány
A  Jobbik alelnöke, Szá-
vai István, valamint Tapol-
ca polgármetere, Dobó 
Zoltán kérte a választók 
támogatását képviselő-
jelöltjük, Rig Lajos sze-
mélyére.

A Tamási Áron Művelődési 
Központban tartott hivatalos 
kampányindító rendezvé-
nyen Rig Lajos lakossági 
fórumon tájékoztatta az ér-
deklődőket programjáról, 
terveiről. A város és a térség 
életét (egészségét) alapve-
tően meghatározó kórház 
továbbra is a legfontosabb 
szempontként került teríték-
re. A lakossági fórum  előtti 
sajtótéjoztatón Dobó Zoltán 
azt hangsúlyozta, hogy nem 
szeretnének negatív kam-
pányt folytatni, hiszen a tár-
sadalomnak ma már nincs 
szüksége negatív üzenetek-
re. Hozzátette, hogy a  vá-

lasztókörzetben érdekazo-
nosság van az egészségügy 
kérdésében, hiszen ez min-
den itt élőnek egyformán 
fontos. Rig Lajos kifejtette, 
hogy a tapolcai kórház aktív 
ágyainak visszaállítása kö-
zös érdek, ennek érdekében 
mindent elkövetnek. Ez nem 
hiú álom, mint ahogyan az a 
12 ezer támogató aláírás sem 
volt az, amit az aktív ellátás 
megszüntetése után néhány 
nap alatt összegyűjtöttünk. 
Szávay István arról szólt, 
hogy mára a Jobbik a legerő-
sebb ellenzéki párttá nőtte ki 
magát és a következő pofont 
ők osztják ki a kétharmad-
nak. - Van erőnk, hitünk és 
programunk, hogy előbb itt, 
az ajkai, tapolcai körzetben 
nyerjünk, majd utána a kor-
mányt is leváltsuk annak ér-
dekében, hogy egy jobb 
irányba tereljük Magyaror-
szágot.                           (szj)

2/150   Bérbeadás

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

Dobó Zoltán polgármester, Rig Lajos képviselő-jelölt 
és Szávay István a Jobbik alelnöke a párt tapolcai 
kampányindító rendezvényén           Fotó: Szijártó János
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A hirdetések tartalmáért a kiadó 
nemvállal felelősséget!

Hirdetés

Az összefogás, a jobbítás 
reményében nagytakarí-
tásra várják a jóérzésű 
embereket szombaton a 
Dobó városrészben.

A Tapolcai Honvéd Kulturá-
lis Egyesület március 7-én 
(szombaton) 9.00 órára 
(rossz idő esetén március 
21-én), korabeli katonai 
szóhasználattal „parknapra” 

hívja mindazokat (civil szer-
vezetek, baráti társaságok, 
lakóközösségek), akik szí-
vükön viselik a Dobó város-
részben lévő haditechnikai 
park és a sportpálya sorsát. 
Erről Horváth Gábor egye-
sületi elnök tájékoztatta la-
punkat. 
Mint elmondta, az érintett 
terület, erősen elhanyagolt 
állapotban van, ezért szeret-

nének társadalmi összefo-
gással, egy tavaszi nagyta-
karítást megvalósítani. 
A parknapon a résztvevők 
számára ebédet (pincepör-
költet) és frissítőt biztosíta-
nak a szervezők. 
A szombati rendezvényre az 
érdeklődők az egyesület e-
mail címén jelentkezhetnek 
elektronikus üzenetben már-
cius 5-ig.                          (szj)

Parknapot tartanak szombaton



A tapolcai akadémia 
HARMŰVÉSZET  Több ágazat is helyet kap a tapolcai csapatnál

Az elmúlt hetekben harc-
művészek kezdték meg 
munkájukat Tapolcán a 
belvárosban, a Szenthá-
romság-szoborral szem-
beni épületben, az önkor-
mányzat segítségével.

Erről Molnár Gábor, az aka-
démia (Tapolcai Farkasok) 
vezetője tájékoztatta lapun-
kat a helyszínen. Mint el-
mondta, tágas terem, ké-
nyelmes hely áll rendel-
kezésükre, konditeremmel, 
megfelelő kiszolgálóhelyi-
ségekkel a belvárosban. A 
tapolcai önkormányzat tá-
mogatásával optimális kö-
rülmények között dolgoz-
hatnak a sportolók. 
- Tavasszal még kialakítjuk 
itt a fürdőhelyiséget, ami azt 
jelenti, hogy ezzel minden 
adott lesz az edzések lebo-
nyolításához, a csapatépítés-
hez és a versenyzők fejlő-
déséhez. A brazil jiu jitsunál 
lényeges a napi szintű edzés, 
törekszem is erre, a hely 
adott hozzá. Ezzel együtt 
MMA-as csapatunk is el-
kezdte a működést, illetve új 
ágazatkánt a Katori Shinto 
Ryu is, ami egyike a legré-
gebbi harcművészeti isko-
láknak. Felnőtteknek, gyere-
keknek és külön a hölgyek-
nek is lesz csapata, terveim 

szerint.  Alapvetően igyek-
szem heti három alkalom-
mal, kedden, csütörtökön és 
szombaton, Tapolcán edzést 
tartani, a többi napon haladó 
társaimra számítok ebben. 
Molnár Gábor a létszámra 
vonatkozó kérdésünkre ki-
fejtette, hogy Sümegen 70-
80 fős akadémiát működtet, 
így ehhez viszonyítva 
Tapolcán ez a szám lenne a 
minimum. Jelenleg 20 -30 

fős a gyerekcsoport, míg a 
felnőtteknél 8-10 versenyző 
alkotja a csapatot. A Katori 
új ágazatként a nulláról in-
dul, ahogy a hölgyek cso-
portja is. Az MMA-s team 
pedig 8-10 főből áll. Azaz, 
van mire építeni, Molnár 
Gábor bizakodó.
Az idén már két Eb-bronzot 
szerzett sportembertől azt is 
megtudtuk, hogy a közel-
múltban Budapesten, egy 

nemzetközi viadalon vettek 
részt tíz harcossal tizenhét 
kategóriában.
Hangsúlyozta, hogy a tapol-
cai Geiger Máté ezúttal 
nagyon szépen harcolt, az 
EB után most megmutatta, 
hogy ki is az úr Közép-Euró-
pában. Ugyanis megnyerte 
súlycsoportját és összessé-
gében három aranyérmet 
hozott el magabiztos szerep-
léssel.                            (szj)

n KÉZILABDA- El-
kezdődött az NB II-es 
női kézilabda-bajnok-
ság. A Tapolca VSE fel-
nőtt és junior csapata 
Celldömölkön kezdett. 
A juniorok ötgólos ve-
reséget szenvedtek, a 
felnőttek kilenc góllal 
maradtak alul a durva, 
sok sérülést hozó mér-
kőzésen, ahol a játék-
vezetők nem álltak a 
helyzet magaslatán. A 
tapolcai játékosok kö-
zül négyen sérültek 
meg, akik szoros állás-
nál voltak kénytelenek 
elhagyni a pályát.     (ae)

n FOCI - A TIAC U-
21-es csapata felkészü-
lési mérkőzésekkel ké-
szül a közelgő bajnok-
ságra. Eredményeik: 
TIAC- Révfülöp 3-1. 
1:1-es félidő után vál-
tozatos, jó játékkal sike-
rült a fiataloknak a győ-
zelem. TIAC - Bada-
csonytomaj 4-1. Tarta-
lékosan, de fegyelme-
zett, jó játékkal 0-1-es 
hátrányból fordított a 
Tapolca.                    (ae)

n TÚRA - Tapolca VSE 
természetjáró szakosztály 
szombati (03.07.) túrája: 
Pula-Vigántpetend-Ki-
rálykő-Kapolcs (Művé-
szetek-völgye teljesít-
ménytúra). Találkozó a ta-
polcai autóbusz-pályaud-
varon 7.35-kor.          (szj)

Sakkfeladványok

Rövid hírek
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Molnár Gábor (érmekkel a nyakában) és csapata a tapolcai edzőteremben Fotó:szj.

A Tapolcai Újságban 
május végéig sakkfel-
adványokkal talál-
kozhatnak kedves ol-
vasóink. 
Minden alkalommal 2 
feladványt közlünk a 
sportrovatban. A meg-
fejtések 1. lépését kell 
elküldeni a megjelenést 
követő 1 héten belül e-
mailban Kosztolánczi 
Gyula FIDE-mesternek 
ellenőrzés, értékelés 
céljából. A verseny 3 
hónapon át tart, június 
végén hirdetünk ered-
ményt. A legjobbjak 
érem- és oklevél díja-
zásban részesülnek.
Mindkét sakkfelad-
ványban világos lép és 
(bármit is lép sötét!) a 
második lépésben 
mattot ad!

7sportembere 

Kosztolánczi
Gyula edzői
munkáját is
elismerték 
az idei sportgálán.
10-12 sakkozó gyerek-
kel foglalkozik naponta.
Fide-mester, az OB.I./B-
ben játszó tapolcai csa-
pat aktív tagja.
A tapolcai sakkcsapat a 
tavalyi év legeredmé-
nyesebb vidéki szakosz-
tálya lett.
Végzettsége geológus, 
és amikor nem sakkozik 
szeret a természetben 
kirándulni, túrázni, he-
gyet mászni, vagy éppen 
kerékpározni.                                                    

A
Kosztolánczi Gyula
FIDE-mester 1.

2.

kosztolanczi.gyula@gmail.com 

Hirdetés

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért a kiadó 
nemvállal felelősséget!

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295



Megemlékezés
FŐHAJTÁS Nem feledik a diktatúra áldozatait
Tizenöt éve határozott 
úgy a Magyar Köztársa-
ság Országgyűlése, hogy 
február 25- én a középfo-
kú oktatási intézmények-
ben tartsák meg a Kom-
munizmus Áldozatainak 
Emléknapját.

Ehhez csatlakozva a tapolcai 
önkormányzat szervezésé-
ben a Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Templom-
ban rótták le kegyeletüket 
Ács Ferenc István páter 
emléktáblájánál az emléke-
zők. Ahogy a rendezvényen 
is elhangzott, levéltári kuta-
tások és becslések alapján 
világszerte mintegy száz 
millióra tehető a kommuniz-
mus áldozatainak száma. 
Kelet- Közép Európában is 
közel sokan haltak meg  
kényszer-munkatáborok-
ban, éhínségben vagy kivég-
zés által. Dobó Zoltán, 
Tapolca polgármestere  
Szolzsenyicintől idézett em-
lékező beszédében, majd sa-
ját gondolatait is megosz-
totta az emlékezőkkel.

- Sokan valljuk, hogy a mai 
kor problémái a 40- 50 évvel 
ezelőtt elkövetett gaztettek-
ben gyökereznek. A közös 
nemzeti lelkiismeret meg-
tisztítása megköveteli azt, 
hogy objektíven alkossunk 
képet az elmúlt öt évtizedről. 
Tapolcának is megvan a ma-
ga áldozata, ma az ő emléke 

előtt hajtunk fejet. Ács 
Ferenc István is kiállt a hite, 
a lelkiismereti szabadsága 
mellett és nem kisebb dol-
got, mint az életét adta- fe-
jezte be beszédét a polgár-
mester, majd Bertalan Csa-
bával elhelyezte koszorúját 
a tapolcai páter emléktáb-
lájánál.                              (di) 

SZEM - PONT
Városunk egyetlen nyilvá-
nos illemhelye az Alsó- Tó 
partjának egyik szegletében 
helyezkedik el. Gondolhat-
nánk, hogy talán ezért is sza-
porodott meg azoknak a ke-
vésbé frekventált területek-
nek a száma, amelyek kör-
nyékén már gyomorforgató 
bűzt érzünk. 
Ilyen többek közt a Deák F. 
u. 11-13. sz. alatti Finom-pé-
kárú bolt, amelynek bejárata 
mellett rendszerint vizelet- 
tócsákat és székletet észlel-
tek a dolgozók. Figler Rita 

Tapolca Városi Televízió

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

Krónika - hírmagazin:
- Kampány események:
FIDESZ, Szociáldemokrata, 
Jobbik sajtótájékoztatók
-Kommunizmus áldozatai-
nak napja
- Veszprém megyei főkapi-
tány Tapolcán
- Egészségügyi Nyugdíjas 
Klub rendezvénye
- Közgyűlés a Tapolca és Kör-
nyéke Nyugdíjas Egyesület-
ben

Sportmagazin

Összefoglaló: megemlékezés 
a kommunizmus áldozatairól

Minket érdekel – közéleti 
magazin:
Vendégeink:
- Dobó Zoltán polgármester
- Ughy Jenőné jegyző, Helyi 
Választási Iroda vezetője
- Benczik Zsolt  hivatalveze-
tő Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Tapolcai Járási 
Hivatal

Helyi mester - köztünk élő 
alkotó:
Bemutatjuk Gyevnár Kálmán 
keramikust

Keressük a legfinomabb sü-
teményeket, hétről hétre!

Ezúton hívjuk fel kedves ol-
vasóink figyelmét arra, hogy 
mostantól minden számunk-
ban szeretnénk egy-egy sü-
temény, torta, édesség re-
ceptjét közölni. Akinek van 
olyan receptje, amelyet szí-
vesen osztana meg mások-
kal lapunk hasábjain, azt 
kérjük küldje el e-mailban a 
elektronikus címünkre:

tapolcai7nap@gmail.com

Sohár László és Kovács Be-
atrix 2015. február 14-én 
kötöttek házasságot.
Hagara Attila és Altner Edi-
na 2015. február 21-én kö-
töttek házasságot.
Herczeg Zoltán és Kiss Bet-
tina 2015. február 21-én kö-
töttek házasságot. 

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Ovisuli a Batsányiban

Ovisuli foglalkozásokra vár-
ják a szülőket és a leendő el-
ső osztályosokat a Batsányi 
tagintézményben március 6-
án és 13-án. Mindkét pén-
teken 17.00-18.00 óráig tart 
a program, melynek kereté-
ben szülők és gyerekek is-
merkedhetnek a leendő első 
osztályban tanítókkal, el-
hangoznak angol dalok, já-
tékok, továbbá dzsúdó fog-
lalkozás és szivacskézilabda 
bemutató színesíti az ovisuli 
mindkét délutánját.         (ae)

A böjti napokról

A nagyböjt első napja, ham-
vazószerda, de böjtfogadó 
szerda néven is ismert, írja 
online újságunkban Pass 
Sándor.
Egyházi ünnep, a múlt évi 
virágvasárnapi szentelt bar-
ka elégetett hamuját a szent-
mise elején a pap meg-
szenteli, a végén pedig ezzel 
történik a hamvazkodás...
(A témáról bővebben online 
lapunkban olvashatnak) 
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VÁROSI TV

Dobó Zoltán polgármester és Bertalan Csaba koszorút 
helyezett el a páter emléktábájánál    Fotó: Dancs István

és Kreitzer- Marton Marian-
na lapunknak elmondta, 
hogy mindezt megunva, 
kénytelenek voltak  drótke-
rítéssel védekezni a kis- és 
nagydolgukat ott végző sze-
mélyekkel szemben. A bel-
város többi félreeső helyén, 
kapualjakban - sajnos -, a 
helyzet ugyenez. Hol a meg-
oldás? Nem hiszem, hogy 
csak a frekventáltabb helyen 
lévő nyilvános WC- ben, ta-
lán elsősorban egyes pol-
gárok kultúrszintjének eme-
lésében lehetne.                (di)

Kevés a WC, vagy a kultúrszint alacsony?   Fotó: Dancs

Heti SÜTI

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 38 - 40 - 46/db
Burgonya: 100-140 Ft/kg
Sárgarépa: 199-220 Ft/kg
Zeller: 300-340 FT/kg
V.hagyma: 120-200 Ft/kg
Paprika: 940-980 Ft/kg
Paradicsom: 760 Ft/kg
Uborka: 229 Ft/kg
Körte: 460 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 285-380 Ft/kg
Mandarin: 340-440 Ft/kg
Citrom: 460 Ft/kg
Banán: 469 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2300 Ft/kg

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Lapterjesztés

Meglopott 
plébános
Egy Sümeghez közeli 
település plébánosát 
lopta meg 2014. de-
cember végén egy kö-
zépkorú tapolcai nő és 
nevelt fia.

Az elkövető besétált a 
pap lakásába, a fogason 
lógó kabát zsebéből ki-
vette a pénztárcát, és a 
benne lévő több tízezer 
forintot eltulajdonította. 
A  kisétáló nőt és társát 
ugyan kérdőre vonta a 
plébános, de ők kitérő 
válasz után sietve távoz-
tak. December 26- án 
tett feljelentést a tapol-
cai rendőrkapitánysá-
gon. A rendőrök adat-
gyűjtés után elfogták és 
előállították a két sze-
mélyt a sümegi rendőr-
őrsön, majd lopás vétsé-
gének alapos gyanúja 
miatt büntetőeljárás in-
dult ellenük. A nyomo-
zást vádemelés kezde-
ményezésével zárta a 
nyomozó csoport - tud-
tuk meg Nagy Judittól, a 
tapolcai rendőrkapi-
tányság megelőzési főe-
lőadójától.                  (di)                                                  




