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Tíz éves színjátszók
BEMUTATÓ Ida regényét láthatja a tapolcai közönség rövidesen
Tíz éve alakult meg a Tamási Áron Művelődési
Központ Amatőr Színjátszó Köre N. Horváth Erzsébet rendező ötlete, illetve szervezőmunkája
következtében. Azóta
számos szép előadással
ajándékozták meg a közönséget, sőt tavaly filmre
vitték az egyik darabot,
annak színpadi bemutatója után.
Molnár Ferenc Liliom című
drámájáról van szó, amely
mindkét megjelenési formájában osztatlan sikert aratott.
A külvárosi balladát a Tamási Áron Művelődési Központban láthatta először a tapolcai közönség tavaly előtt
ősszel. Ebből készült film,
amelyet mintegy öt hónapos
forgatás után mutattak be. A
több mint két órás film megtekintése a tapolcai közönségnek különleges élményt
adott, hiszen helyi embereket, ismerősöket, barátokat
láthattak a filmvásznon, és
azt a csodálatos környezetet,
amelyben élnek, s amit ta-

Az amatőr színjátszók már tíz éve szórakoztatják a tapolcai közönséget
lán a hétköznapok során észre sem vesznek. N. Horváth
Erzsébet és lelkes társulata
most az Ida regénye című
színdarab bemutatására készül. 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

Fotó: szj.

is szeretett volna emléket
állítani. Ezt a művet egykor
bemutatták már a Tapolcán a
katolikus legényegyletben, s
abban Erzsébet szülei szerepeltek, sőt nagybátyja is.
(Írásunk a 3. oldalon folytatódik „Küszöbön az új darab” címmel)
(szj)

Nagy, kicsi,
legmenőbb
Nagyon „menő” volt
egy ismerősöm a mobiltelefonok hőskorában, amikor egy bevásárló szatyorral a
vállán, vonulászott a
városban. Néha megállt, és előszedett egy
méretes, telefonkagylót, és sokak meglepődésére telefonált.
Egy másik ismerősöm hatalmas antennáját hajtogatta ki-be
a szintén tekintélyes
méretű készüléknek.
Majd a mobilok evolúciójában 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 (képernyője) van a mobilján. A telefonálás nem
sikk, de a multimédiás
funkciók, a közösségi
portálakon való állandó jelenlét életbevágó. Ezért fontos, hogy
TV-méretű telefonnal
mászkáljon az ember.
Szijártó János

Ünnepi állománygyűlés
dőrségi eljárásban regiszt- lenben nőtt a testi sértés és
rált bűncselekmények szá- garázdaság miatt indított
ma és nőtt a bíróság elé állí- eljárások aránya. Dr. Töreky
tásoké a 2014-es évben az Sándor lapunk kérdésére elelőzőkhöz viszonyítva. Em- mondta, fontos feladatnak
berölés nem történt a körzet- tartja a betöréses lopások
ben, csökkent a kiskorúak felderítésének javítását, és a
veszélyeztetése, illetve a lo- kerékpáros, gyalogos bale(szj)
A rendőrség tanácstermében pások, rablások száma. El- setek csökkentését.
az önkormányzat, a tapolcai
és sümegi járási hivatal, a bíróság és az ügyészség képviselete mellett dr. Töreki
Sándor rendőr dandártábornokot, megyei főkapitányt is
köszöntötték a házigazdák.
Az értekezleten Rausz István tapolcai rendőrkapitány
tájékoztatta a meghívott
vendégeket, valamint a rendőrség helyi munkatársait az
előző évi feladatokról és
azok teljesítéséről. Elhang- Javuló mutatókról hallhattak az ünnepi állománygyűzott, hogy csökkent a ren- lés résztvevői a tapolcai rendőrkapitányságon Fotó: szj.
Értékelték a tavalyi évben
végzett munkát és meghatározták a következő
időszakra szóló feladatokat a tapolcai rendőrkapitányságon tartott ünnepi állománygyűlésen.

Frabatoval Fekete Katalin beszélgetett Fotó: Havasi G.

Mágikus mulatság
Mágikus farsangi mulat- Nagymestert, Ősi Mágust,
ságot tartottak a Szent akivel Fekete Katalin szervező tartott pódiumbeszélGyörgy Panzióban.
getést, majd válaszolt az érA közel ötven fős társaság deklődők többnyire párkapegy spirituális és egyben bo- csolati és karrierrel kapcsohém esten vehetett részt, me- latos témákban feltett kérdélyen a misztikumé és a rejtel- seire. A vacsorát tánc és szómeké volt a főszerep. Meg- rakozás követte, a jó zenét
(hg)
hívták Frabatot, Boszorkány Kaszpi szolgáltatta.
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KÉPVISELŐI
platform
Lapunk
vendége
a héten:
Marton József
Marton József, a 7-es
számú választókerület
egyéni képviselője először arról tett említést,
hogy szomorúan olvasta
több képviselőtársa nyilatkozatát a városban lévő kerékpárút létjogosultsága kapcsán. Lehet,
hogy nem a legjobb
megoldás a mostani, de
a mai világban a kerékpározás kiemelten fontos. Azt gondolom, hogy
a belvárosban lakó embereknek el kell viselni
az ezzel járó kényelmetlenséget, mint ahogy az
én körzetemben élőknek
is tudomásul kell venni
azt, hogy elsősorban a
városközpontot fejlesztik. Lényeges felismerni
azt is, hogy az itteni középiskolák segítségre
szorulnak, s ebben mindenkinek egységesen az
összefogásra szükséges
helyeznie a hangsúlyt.
Saját területemet illetően, vannak szép dolgok,
de problémák is. Az új
keleti városrészben például nagyon fontos lenne a közvilágítás fejlesztése, de égető probléma az Y-házaknál lévő
nagy parkolók kérdése
is. Nyáron por van, télen
meg sár. Játszóterekkel
jól el vagyunk látva, de
azt gondolom, a fejlesztés, a karbantarás szükségszerű. Jó, hogy sokan idehozzák a gyerekeket, ami egyben indokolttá teszi a folyamatos
fejlesztést. Ha már játszótér és zöldterület,
megragadnám az alkalmat arra, hogy itt is kérjem a kutyatartókat,
használják a város által
biztosított, kihelyezett
eszközöket a tisztaság
érdekében. A Berzsenyi
utcában a Kazinzy iskolába járó gyerekek és
persze minden gyalogos
védelme érdekében kívánatos lenne mielőbb
gyalogátkelőhelyet létesíteni.
(szj)
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Választás előtt
IDŐKÖZI Fejlesztések a kormány támogatásával
Két nap alatt összegyűjtötte az időközi választáson való induláshoz szükséges aláírásokat a Fidesz-KDNP jelöltje, Fenyvesi Zoltán.
Erről a tapolcai polgármesteri hivatalban tájékoztatta a
sajtó megjelent képviselőit.
Fenyvesi Zoltán elmondta,
folytatják az aláírások gyűjtését, hiszen az a céljuk,
hogy minden választópolgárhoz eljussanak és megismerjék problémáikat. Lapunk kérdésére, kifejtette,
hogy hatvan település tartozik a választókörzethez,
amelyek mindegyike fontos,
így Tapolca is. A várost ismeri, hiszen Ajkáról gyakran utazik a városon keresztül „második otthonába”
Ábrahámhegyre. Fontos feladatának tekinti a pályázati
lehetőségek kiaknázását és
az innen származó támogatási pénzek minél hatékonyabb felhasználását. A választókörzet komoly fejlesztések előtt állhat, azonban
ehhez olyan képviselőre van

Az április 12-ei időközi választáson induló jelölt függetlenként, ám a szociáldemokraták támogatásával
indul. Erről Schmuck Andor
tájékoztatta a sajtó munkatársait a Tamási Áron Művelődési Központban. A pártelnök azt hangsúlyozta,
hogy ellenségüknek a ki-

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Fogadóórák:
Dobó Zoltán polgármester
minden páratlan héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Rig Lajos alpolgármester
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

Fenyvesi Zoltán képviselő-jelölt Császár Lászlóval, a
Fidesz helyi vezetőjével Tapolcán Fotó: Szijártó János
szükség - hangsúlyozta a jelölt -, aki együttműködik a
kormánnyal és kiaknázza a
lehetőségeket. Hozzátette,
tudja, hogy Tapolcán kiemelten fontos a kórház
kérdése, így természetesen
az intézmény fejlesztésére
fokozott figyelmet szentel és
mindent elkövet annak érdekében, hogy az itt élők igényeit teljesítse.
Fenyvesi Zoltán ajkai tanár,
iskolaigazgató. Huszonöt

A kiszolgáltatottság ellen
A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja a napokban mutatta be jelöltjét, dr. Köröskényi Kálmán fogorvost.

INFORMÁCIÓ

szolgáltatottságot, a munkanélküliséget, a kilátástalanságot tekinti, és maximum
ellenfelük a többi politikai
párt. Kifejtette, az egyik legégetőbb probléma az egészségügy, ami súlyos problémákkal küzd, annak ellenére, hogy saját és családtagjaink egészsége, élete múlhat rajta. Ezért ajánlanak egy
olyan embert a választók
bizalmába, aki orvos lévén,
szakavatott a témában és eltökélt szándéka az egészségügy fejlesztése.
(szj)

évig tanított Ajkán, jelenleg
a várpalotai Thury György
Gimnázium
igazgatója.
Több cikluson keresztül volt
önkormányzati képviselő
Ajkán, 2014 ősze óta a megyei közgyűlés alelnöke.
A 3-as számú egyéni választó-kerületben Lasztovicza
Jenő halála miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére
kiírt időközi választást április 12-én tartják.
(szj)

Gyorsan
összejött
Esélyeshez méltó gyorsasággal gyűjtötte össze az
indulásához szükséges
ajánlásokat Rig Lajos, tájékoztatta lapunkat Szabó
Gábor pártigazgató.

A tapolcai időközi választáson induló jobbikos országgyűlési képviselőjelöltnek,
már 24-én kedden délelőtt
megvolt az induláshoz szükséges ötszáznál is több ajánlás. Azt már Rig Lajos közölte a sajtó munkatársaival
másnap, hogy a Jobbik
tagjai, aktivistái, szimpatizánsai vettek részt a gyűjtésben, és más pártokkal szemben a nemzeti párt most sem
alkalmazott fizetett, külsős
gyűjtőket. Az aláírásgyűjtéssel továbbra sem állnak
le, fontosnak tartják a személyes kapcsolatok bővítését, a felmerülő problémák,
Kósa Sándor alelnök (balról), dr. Köröskényi Kálmán igények megismerését Ajkán, Tapolcán, Sümegen és a
képviselő-jelölt, Schmuck Andor elnök és Tóth Tibor
(szj)
megyei elnök a sajtótájékoztatón
Fotó:Szijártó János térségben.
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Rövid hírek
n ELMARAD a március 9-ére meghirdetett
operett gála a Tamási
Áron Művelődési Központban. A jegyek a
helyszínen visszaválthatók.
(szj)
n FOLYTATÓDIK a
Wass Albert Könyvtár

és Múzeum által meghirdetett "Lapidáriumi
esték" előadássorozat.
Az intézmény történész-muzeológusa,
Hangodi László minden
hónap második keddjén
a múzeum Templomdombi épületében tart
vártörténeti előadásokat. A mostani 10-én
16.30-kor kezdődik. (s)

Élmény a zenéjük
Varázslatos zenei utazásra váltottak jegyek azok,
akik elfogadták a meghívást 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, angyalok költöztek a hangszerekbe. Letisztult, többszólamú énekhangok tették
felejthetetlenné az estét.
Az acapella dalok olyan
őszinték és érzelemdúsak
voltak, hogy aki először hallotta a formációt, zenéjük
rabjává vált.
(hg)

Varázslatos zenei utazás a Misztrállal
íz évvel ezelőtt alakult
T
meg a Tamási Áron Mű-

Fotó: Havasi G.
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Felolvasó est
WASS ALBERT Tapolcán is sokan emlékeztek
Világméretű kezdeményezéshez csatlakozott a
Wass Albert Könyvtár és
Múzeum.
Tizenegy évvel ezelőtt indult útjára az a nemes gondolat, amely Hegedűs Gergely András debreceni fiatalemberben
fogalmazódott
meg. Úgy érezte, hogy Wass
Albert sokkal nagyobb elismerést és figyelmet érdemel,
ezért 24 órás felolvasást hirdetett. A megmozdulás mostanra már 65 helyszínt érint
Nagybányától, Los Angelesig. Tapolcán szép számban
érezték úgy, hogy ezt a formáját választják az emlékezésnek és osztják meg a
közönséggel kedvenc verseiket, regény részleteiket.
Décsey Sándor igazgató
köszöntője után elhangzott
többek közt: az Intelem, A
bujdosó imája, a Záróvers,
az Ébredj, magyar! és a Hontalanság című műve is. A felolvasók többsége azt is elárulta, miért az a mű áll szívéhez legközelebb amit választott. A délután hat órától

Tapolcán is felolvasással emlékeztek Wass Alberte, a
városi könyvtár névadójára
Fotó: Havasi Gábor
éjfélig tartó összejövetel sikerét jelzi, hogy az irodalomkedvelők közül többen
is jelezték, szívesen olvasnának fel még kedvenc
irodalmi alkotásaikból.
A rendezvényt megelőzően
került sor a „Legyél te az
illusztrátor” című rajzpá-

Küszöbön az új darab

velődési Központ Amatőr
Színjátszó Köre. Ezúttal
az Ida regénye című szín- jegyzem, már a kezdetektől sok segítséget kaptak a Gyudarab bemutatására ké- szándékomban állt a magyar lakesziben lévő Stílus gaszerzők népszerűsítése, ne- léria - Csigó malom tulajdoszülnek.
vük visszahozása a köztu- nosától, Bartunek KatalinA rendezővel az egyik próba datba. Bródy Sándor „A ta- tól. Ugyanakkor nem feelőtt váltottunk szót a fel- nítnő” című művével kezd- ledkezett meg szólni a renkészülésről a Tamásiban, a tük, aztán Molnár Ferenc al- dező asszony Oberfrank
kotásai - köztük a Lilom - Pálról sem, aki a Veszprémi
csapat fő bázisán.
- Az egykori bemutató moti- következtek, de Csiky Ger- Petőfi Színház igazgatóvációként már régóta lebe- gely A nagymama című da- jaként rengeteg segítséget
gett előttem, de úgy tűnik, rabja is szép sikert hozott adott a tapolcai színjátszó
kellett hozzá a társulattal számunkra. Most Ida regé- körnek. A támogatáson túl
együtt végigdolgozott tíz év. nye folytatja a sort - fejtette megtekintette a Liliom című
darabot, amelyről azt írta,
Azt hiszem, most érett meg a ki N. Horváth Erzsébet.
darab, vagy én értem meg rá, Hangsúlyozta, hogy törek- „…nagy lehetőség arra,
illetve a szereplők vonatko- szenek a korhű jelmez, dísz- hogy az ember igazán mézásában mostanra jött össze let biztosítására, amelyben lyen valljon a szerelemről,
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 jelent meg több részben Budapesten, színpadi változatát
pedig játszották már Tapolcán, illetve most némileg aktualizálva mutatjuk be ismét, miután a regényből
színdarabot írtam. Meg- A sikerrel bemutatott Liliom után 2013-ban Fotó: szj.

szegénységről, ártatlanságról és kiszolgáltatottságról,
szenvedélyről és a bűnről
magáról. Mindezek varázslatosan szólalnak meg N.
Horváth Erzsébet finom rendezésében, aki mély hittel,
eltökéltséggel tartja egyben,
vezeti ezt a tehetséges csapatot.” Ebből a tehetséges
csapatból vannak olyanok,
akik a kezdettől a társulat
tagjai, de jöttek újak is időközben. Lényeges - húzta alá
büszkén a rendező asszony -,
hogy többen indultak ezekről a tapolcai deszkákról,
olyanok, akik ma sikeres
előadók, ismert, elismert
emberek. Ezúttal Ida regénye elevenedik meg a színpadon, amelyben egy édesbús szerelmi történetettel
találkozhat a néző március
20-án pénteken 19 órától a
Tamási Áron Művelődési
Központban. Ó Péter a bohém, gazdag borkereskedő
apróhirdetés útján adja férjhez zárdában nevelkedett le-

lyázat eredményhirdetésére. Az erdélyi író-költő, Az
utolsó táltos című története a
tapolcai diákok mellett
számos környező település
például: Balatonederics, Lesenceistvánd, Monostorapáti fiataljait is alkotásra
inspirálta.
(hg)
ányát, a félárva Idát. Az apa
által kiválasztott férj Balogh
Csaba, az elszegényedett
földbirtokos, újságíró, festőművész, akinek élet-halál
kérdése a megszerzett hozomány. Ida az apja zsarnoksága elől menekül a kényszerházasságba. A darabban
a közönség találkozhat Sándor Józseffel, Némethné Varga Katalinnal, Torma Tamással, Németh Józseffel,
Pék Tímeával, Szabóné Korponai Kittivel, Lászlóné Németh Gabriellával, Kocs
Idával, Füstös Máriával,
Tarsoly Péterrel, Nyul
Alexandrával, Sárközi Saroltával, Vitus Katával, Bakos Nándorral, Hazafi Józseffel, Fehér Györggyel,
Szabó Józseffel, Havasi Gáborral, Barbalics Edinával,
Havasi Marcellel, Miltényi
Attilával, Kurucné Gergely
Judittal és Fábián Mátéval.
A díszletet és jelmezt Horváth Magdolna, Gergely Józsefné és Pásztor Miklós biztosította, Pásztor Miklósné
rendezőasszisztensként segítette a rendező, N. Horváth
Erzsébet munkáját.
(szj)
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Kórházi tapasztalat
Tisztelt Szerkesztőség!
Menny és pokol. Talán így
tudnám jellemezni legegyszerűbben a tapolcai
és az ajkai kórház közötti
különbséget.
Saját tapasztalatból mondom. A mentők ugyanis fertőzés gyanújával – tapolcai
lakos lévén – az ajkai kórházba szállítottak. Nem akarom részletezni, hogy milyen állapotok uralkodnak
ebben a gyógyintézetben
egy fekvő beteg szempontjából. De például miután napokig pelenkáztak, csak véletlenül tudtam meg, hogy
nem is volt szükségem erre a
tortúrára, mert kimehetek a
saját lábamon is a mellékhelységbe. A többi beteg elhanyagolt állapotáról és ennek következményeiről már
nem is akarok említést tenni.
A nyolcadik napon már nem
bírtam tovább és saját felelősségemre férjem elhozott
Ajkáról.
Ezután kerültem a tapolcai
kórházba, és szinte varázsütésre minden megváltozott
körülöttem. A nővérek és az
orvos egyaránt mosolyogva

Tapolcai zenekarok

és zokszó nélkül végzi azt az
áldozatos munkát, amelyet a
nem éppen ideális körülmények lehetővé tesznek a számukra. Minden beteggel
egyaránt kedvesek és figyelmesek, holott megfeszített
tempóban dolgoznak. Így
hát végső soron állapotom
fokozatosan javult, és ma
már itthon írom ezt a levelet,
mert végtelenül hálás vagyok és tisztelettel nézek
ezekre az egészségügyi dolgozókra, akik szinte névtelenül végzik áldozatos munkájukat. Mert róluk ki beszél?
Róluk, akiknek a betegek a
nyugodt légkört és a gyógyulásukat köszönhetik? A
sajtóban róluk is hírt kell adni, nemcsak a bajokról.
Ezért küldi ezt a levelet egy
hálás tapolcai beteg:
Mikl Ottóné
Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban,
(természetesen a terjedelmi
korlátok figyelembe vételével) és internetes lapunkban a
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Ebben a tanévben 19. alkalommal indult útjára a
„7mérföldes csizmában
heted7 határon” át országos mesevetélkedő.

Grafika:Jazzy Cherry

helyet. A vetélkedőre érkezett 8 csapat fele juthatott tovább a megyei döntőbe.
A sümegi, zalahalápi és balatoncsicsói gyerekek mellett a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános
Iskola „Bölcs Bagoly” csapata is örülhetett, hiszen a
második legmagasabb pontszámmal jutottak be a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtárban tartandó 4.
fordulóra.

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

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

Jazzy Cherry

Eredetileg alkalmi fellé- gondolta, hogy a közönséget
pésnek indult, aztán ze- megtisztelve, magát pedig
kihívás elé állítva, a félnekar lett belőle.
playbackes megoldás heTörtént ugyanis, hogy a ta- lyett, élő zenével lép a vilápolcai Szarka Fatima elin- got jelentő deszkákra.
dult egy tehetségkutató, Ekkor vette fel a kapcsolatot
énekversenyen, melyen szé- Bartha Józseffel és Barta
pen szerepelt és lehetőséget Péterrel, akik azelőtt nem
kapott arra, hogy önálló estet hallották énekelni Fatimát.
tartson egy sümegi szóra- A fiúk épp ráértek ezért igent
kozóhelyen. Az énekesnő élt mondtak a felkérésre. A
a lehetőséggel, azonban úgy közös próbák és fellépés

Szóljon a jazz!

Mesevetélkedő

összecsiszolta a triót és úgy
döntöttek hármasban folytatják tovább.
A névválasztás nem tartott
sokáig, hiszen adta magát,
jazzes stílusban játszanak
világslágereket.

Felkérések sora
követte a banda
megalakulását
A Jazzy Cherry zenekar
szerencsés csillagzat alatt
született 2014 nyarán, hiszen megalakulásuk után
rögtön felkérések sora érkezett irányukba, amely nagyban köszönhető a tagok
zenei tudásának és sok év
alatt szerzett tapasztalatának.
Lovász Barnabás először
vendégművészként segítette
a csapatot, mára pedig már
teljes jogú tagként tolja a zenekar szekerét, így a közönség vele kiegészülve élvezheti a zene vonzó erejét. (hg)

„De a kocsma bezzeg hangos!” - Volt!
Volt idő, amikor a hangosak
voltak az ivók, kocsmák,
presszók, sőt még az éttermek is ahol esténként élő zene szólt. És nem csak az aktív szivacsoktól voltak hangosak. 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 politizáltak is. Ismerték egymást. 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 séta. A belváros kihalt. Hat fős
14-17 éves fiúkból álló csoport nevetgél, telefonokkal
fényképezik egymást. 11
„szórakozó” hely a belvárosban. 5 zárva, 3 üres a maradékban összesen 7 vendéget számoltam. Jól van ez
így? Emberek otthon üldögélnek. Szomszédok, de távol vannak egymástól.
Takács Károly

Heti Ötlet
Tóth Csaba
szerviztulajdonos
A mostani csapadékos és
jellemzően szürke időszakban a közlekedésben
is óvatosabban, körültekintőbben kell eljárnunk,
mint általában. Sajnos
számos baleset előzménye, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-,
látási- és útviszonyoknak
megfelelően vezetnek.
A "Látni és látszani" elv
talán az egyik legfontosabb, amiről a közlekedők
soha nem feledkezhetnek
meg, vélekedett Tóth Csaba. A tapolcai szerviztulajdonos szerint lassabban,
körültekintőbben lehet vezetni, s így eleve hosszabb
menetidővel kell számolni. Óvatosan szabad megközelíteni a zebrát, és eleve alacsonyabb sebességgel haladni, ha gyerekeket
észlel a vezető. Arra is
készülni kell, hogy esetleg

egészség
környezet
közlekedés
informatika

figyelmetlenül lép az útra
közülük valaki. A hibátlanul működő világítás mellett a gumik állapota is figyelmet érdemel. Egyik
pillanatról a másikra csúszóssá válhat az út, az éjszakai, reggeli fagyok ideje még nem járt le, azaz erre is fel kell készülnünk.
Ez pedig a jó gumikkal
kezdődik.
A gépkocsiknál lényeges
az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a
fékek rendszeres ellenőrzése, de a jól működő
ablaktörlő, az ablakmosó
folyadék, a jégkaparó és a
jégoldó spray is fontos
kellék lehet. Lakott területen kívüli utakon, vagy
közvilágítás nélküli szakaszokon sajátos problémát jelentenek a gyalogosok és a kivilágítatlanul
közlekedő kerékpárosok.
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Elindult a kampány
A Jobbik alelnöke, Szávai István, valamint Tapolca polgármetere, Dobó
Zoltán kérte a választók
támogatását képviselőjelöltjük, Rig Lajos személyére.
A Tamási Áron Művelődési
Központban tartott hivatalos
kampányindító rendezvényen Rig Lajos lakossági
fórumon tájékoztatta az érdeklődőket programjáról,
terveiről. A város és a térség
életét (egészségét) alapvetően meghatározó kórház
továbbra is a legfontosabb
szempontként került terítékre. A lakossági fórum előtti
sajtótéjoztatón Dobó Zoltán
azt hangsúlyozta, hogy nem
szeretnének negatív kampányt folytatni, hiszen a társadalomnak ma már nincs
szüksége negatív üzenetekre. Hozzátette, hogy a vá-

lasztókörzetben érdekazonosság van az egészségügy
kérdésében, hiszen ez minden itt élőnek egyformán
fontos. Rig Lajos kifejtette,
hogy a tapolcai kórház aktív
ágyainak visszaállítása közös 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 legerősebb ellenzéki párttá nőtte ki
magát és a következő pofont
ők osztják ki a kétharmadnak. - Van erőnk, hitünk és
programunk, hogy előbb itt,
az ajkai, tapolcai körzetben
nyerjünk, majd utána a kormányt is leváltsuk annak érdekében, hogy egy jobb
irányba tereljük Magyarországot.
(szj)

A választásig
bérelhető
létesítmények
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Hatvan év szolgálat

Ügyvezetői rendelkezés
alapján a választási kampányban érintettek használhatják, illetve bérbevehetik választási esemény
rendezésére az általunk
működtetett
egységek
helyiségeit.

Erről tájékoztatta lapunkat
Rédli Károly a Tapolca Kft.
ügyvezető igazgatója. Mint
megtudtuk, választási rendezvény 2015.április11-ig
tartható.
A Tapolca Kft. működteti
többek között a Csermák
József Rendezvénycsarnokot, a Tamási Áron Művelődési Központot, a Városi
Mozit és a Csobánc művelődési házat.
- Tulajdonosi döntés értelmében nevezett időszakban,
valamennyi arra jogosult
személy vagy szervezet a
rendeletben megnevezett
céllal és érintett helyszíneken egy alkalommal jogosult bérleti díjmentesen a
szolgáltatások igénybevételére. A térítésmentesség nem
vonatkozik a rendezvényhez
kapcsolódó, társaságunkat
terhelő közvetlen kiadásokra. A választási kampányidőszak: 2015. február 21től 2015. április 12-én 19.00
óráig tart, választási rendezDobó Zoltán polgármester, Rig Lajos képviselő-jelölt
vény 2015. április 11. napjáés Szávay István a Jobbik alelnöke a párt tapolcai
ig tartható - fejtette ki Rédli
kampányindító rendezvényén
Fotó: Szijártó János Károly.
(szj)

Középen Egyed Péterné, mindenki Bözsike nénije
1955 március 1-jén, húsz
évesen kezdte kántori
szolgálatát Monostorapátiban Egyed Péterné, mindenki Bözsike nénije. A
Monostorapátiban tartott
szentmisén sokan vele
együtt ünnepeltek, Nagyböjt második vasárnapján.
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 állását veszélyeztetve is helytállt.
Mindig hűséges volt egyházához, az itt szolgáló lelkipásztoroknak szintén hűséges munkatársa - a mai napig is. Tíz éve nem csak
Monostorapáti és Hegyesd,
hanem Vigántpetend és Kapolcs szolgálatát is ellátja.
A monostorapáti búcsú
napján, május 16-án tölti be
nyolcvanadik életévét- tájékoztatta lapunkat Takács Péter polgármester.
(szj)

Hirdetés

Hirdetés
A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!
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Parknapot tartanak szombaton
Az összefogás, a jobbítás
reményében nagytakarításra várják a jóérzésű
embereket szombaton a
Dobó városrészben.
A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület március 7-én
(szombaton) 9.00 órára
(rossz idő esetén március
21-én), korabeli katonai
szóhasználattal „parknapra”
Hirdetés

hívja mindazokat (civil szervezetek, baráti társaságok,
lakóközösségek), akik szívükön viselik a Dobó városrészben lévő haditechnikai
park és a sportpálya sorsát.
Erről Horváth Gábor egyesületi elnök tájékoztatta lapunkat.
Mint elmondta, az érintett
terület, erősen elhanyagolt
állapotban van, ezért szeret-

nének társadalmi összefogással, egy tavaszi nagytakarítást megvalósítani.
A parknapon a résztvevők
számára ebédet (pincepörköltet) és frissítőt biztosítanak a szervezők.
A szombati rendezvényre az
érdeklődők az egyesület email címén jelentkezhetnek
elektronikus üzenetben március 5-ig.
(szj)
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A tapolcai akadémia
HARMŰVÉSZET Több ágazat is helyet kap a tapolcai csapatnál
Az elmúlt hetekben harcművészek kezdték meg
munkájukat Tapolcán a
belvárosban, a Szentháromság-szoborral szembeni épületben, az önkormányzat segítségével.
Erről Molnár Gábor, az akadémia (Tapolcai Farkasok)
vezetője tájékoztatta lapunkat a helyszínen. Mint elmondta, tágas terem, kényelmes hely áll rendelkezésükre, konditeremmel,
megfelelő kiszolgálóhelyiségekkel a belvárosban. A
tapolcai önkormányzat támogatásával optimális körülmények között dolgozhatnak a sportolók.
- Tavasszal még kialakítjuk
itt a fürdőhelyiséget, ami azt
jelenti, hogy ezzel minden
adott lesz az edzések lebonyolításához, a csapatépítéshez és a versenyzők fejlődéséhez. A brazil jiu jitsunál
lényeges a napi szintű edzés,
törekszem is erre, a hely
adott hozzá. Ezzel együtt
MMA-as csapatunk is elkezdte a működést, illetve új
ágazatkánt a Katori Shinto
Ryu is, ami egyike a legrégebbi harcművészeti iskoláknak. Felnőtteknek, gyerekeknek és külön a hölgyeknek is lesz csapata, terveim

Molnár Gábor (érmekkel a nyakában) és csapata a tapolcai edzőteremben Fotó:szj.
szerint. Alapvetően igyekszem heti három alkalommal, kedden, csütörtökön és
szombaton, Tapolcán edzést
tartani, a többi napon haladó
társaimra számítok ebben.
Molnár Gábor a létszámra
vonatkozó kérdésünkre kifejtette, hogy Sümegen 7080 fős akadémiát működtet,
így ehhez viszonyítva
Tapolcán ez a szám lenne a
minimum. Jelenleg 20 -30
A hirdetések tartalmáért a kiadó
nemvállal felelősséget!

Hirdetés

Lapunk terjesztésével kapcsolatos észrevételeit a lenti
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295
Hirdetés

fős a gyerekcsoport, míg a
felnőtteknél 8-10 versenyző
alkotja a csapatot. A Katori
új ágazatként a nulláról indul, ahogy a hölgyek csoportja 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 közelmúltban Budapesten, egy
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nemzetközi viadalon vettek
részt tíz harcossal tizenhét
kategóriában.
Hangsúlyozta, hogy a tapolcai Geiger Máté ezúttal
nagyon szépen harcolt, az
EB után most megmutatta,
hogy ki is az úr Közép-Európában. Ugyanis megnyerte
súlycsoportját és összességében három aranyérmet
hozott el magabiztos szerepléssel.
(szj)
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Rövid hírek
n KÉZILABDA- Elkezdődött az NB II-es
női kézilabda-bajnokság. A Tapolca VSE felnőtt és junior csapata
Celldömölkön kezdett.
A juniorok ötgólos vereséget szenvedtek, a
felnőttek kilenc góllal
maradtak alul a durva,
sok sérülést hozó mérkőzésen, ahol a játékvezetők nem álltak a
helyzet magaslatán. A
tapolcai játékosok közül négyen sérültek
meg, akik szoros állásnál voltak kénytelenek
elhagyni a pályát. (ae)
n FOCI - A TIAC U21-es csapata felkészülési mérkőzésekkel készül a közelgő bajnokságra. Eredményeik:
TIAC- Révfülöp 3-1.
1:1-es félidő után változatos, jó játékkal sikerült a fiataloknak a győzelem. TIAC - Badacsonytomaj 4-1. Tartalékosan, de fegyelmezett, jó játékkal 0-1-es
hátrányból fordított a
Tapolca.
(ae)
n TÚRA - Tapolca VSE
természetjáró szakosztály
szombati (03.07.) túrája:
Pula-Vigántpetend-Királykő-Kapolcs (Művészetek-völgye
teljesítménytúra). Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron 7.35-kor.
(szj)

Sakkfeladványok

Kosztolánczi Gyula
kosztolanczi.gyula@gmail.com 1.
A Tapolcai Újságban
FIDE-mester
május végéig sakkfeladványokkal
találkozhatnak kedves olKosztolánczi
vasóink.
Gyula edzői
Minden alkalommal 2
munkáját is
feladványt közlünk a
elismerték
sportrovatban. A megaz idei sportgálán.
fejtések 1. lépését kell
10-12 sakkozó gyerekelküldeni a megjelenést
kel foglalkozik naponta.
követő 1 héten belül eFide-mester, az OB.I./Bmailban Kosztolánczi
ben játszó tapolcai csaGyula FIDE-mesternek
2.
pat aktív tagja.
ellenőrzés,
értékelés
A tapolcai sakkcsapat a
céljából. A verseny 3
tavalyi év legeredméhónapon át tart, június
nyesebb vidéki szakoszvégén hirdetünk eredtálya lett.
ményt. A legjobbjak
Végzettsége geológus,
érem- és oklevél díjaés amikor nem sakkozik
zásban részesülnek.
szeret a természetben
Mindkét sakkfeladkirándulni, túrázni, heványban világos lép és
gyet mászni, vagy éppen
(bármit is lép sötét!) a
kerékpározni.
második
lépésben
mattot ad!

A
sportembere
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VÁROSI TV
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 áldozatainak napja
- Veszprém megyei főkapitány Tapolcán
- Egészségügyi Nyugdíjas
Klub rendezvénye
- Közgyűlés a Tapolca és Környéke Nyugdíjas Egyesületben
Sportmagazin
Összefoglaló: megemlékezés
a kommunizmus áldozatairól
Minket érdekel – közéleti
magazin:
Vendégeink:
- Dobó Zoltán polgármester
- Ughy Jenőné jegyző, Helyi
Választási Iroda vezetője
- Benczik Zsolt hivatalvezető Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási
Hivatal
Helyi mester - köztünk élő
alkotó:
Bemutatjuk Gyevnár Kálmán
keramikust

Ovisuli a Batsányiban
Ovisuli foglalkozásokra várják a szülőket és a leendő első osztályosokat a Batsányi
tagintézményben március 6án és 13-án. Mindkét pénteken 17.00-18.00 óráig tart
a program, melynek keretében szülők és gyerekek ismerkedhetnek a leendő első
osztályban tanítókkal, elhangoznak angol dalok, játékok, továbbá dzsúdó foglalkozás és szivacskézilabda
bemutató színesíti az ovisuli
mindkét délutánját.
(ae)

A böjti napokról
A nagyböjt első napja, hamvazószerda, de böjtfogadó
szerda néven is ismert, írja
online újságunkban Pass
Sándor.
Egyházi ünnep, a múlt évi
virágvasárnapi szentelt barka elégetett hamuját a szentmise elején a pap megszenteli, a végén pedig ezzel
történik a hamvazkodás...
(A témáról bővebben online
lapunkban olvashatnak)

HÍREK

2015. MÁRCIUS 4.

Megemlékezés
FŐHAJTÁS Nem feledik a diktatúra áldozatait
Tizenöt éve határozott
úgy a Magyar Köztársaság Országgyűlése, hogy
február 25- én a középfokú oktatási intézményekben tartsák meg a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapját.
Ehhez csatlakozva a tapolcai
önkormányzat szervezésében a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Templomban rótták le kegyeletüket
Ács Ferenc István páter
emléktáblájánál az emlékezők. Ahogy a rendezvényen
is elhangzott, levéltári kutatások és becslések alapján
világszerte mintegy száz
millióra tehető a kommunizmus áldozatainak száma.
Kelet- Közép Európában is
közel sokan haltak meg
kényszer-munkatáborokban, éhínségben vagy kivégzés által. Dobó Zoltán,
Tapolca
polgármestere
Szolzsenyicintől idézett emlékező beszédében, majd saját gondolatait is megosztotta az emlékezőkkel.

SZEM - PONT

Egy Sümeghez közeli
település plébánosát
lopta meg 2014. december végén egy középkorú tapolcai nő és
nevelt fia.

előtt hajtunk fejet. Ács
Ferenc István is kiállt a hite,
a lelkiismereti szabadsága
mellett és nem kisebb dolgot, mint az életét adta- fejezte be beszédét a polgármester, majd Bertalan Csabával elhelyezte koszorúját
a tapolcai páter emléktáblájánál.
(di)

Az elkövető besétált a
pap lakásába, a fogason
lógó kabát zsebéből kivette 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 távoztak. December 26- án
tett feljelentést a tapolcai rendőrkapitányságon. A rendőrök adatgyűjtés után elfogták és
előállították a két személyt a sümegi rendőrőrsön, majd lopás vétségének alapos gyanúja
miatt büntetőeljárás indult ellenük. A nyomozást vádemelés kezdeményezésével zárta a
nyomozó csoport - tudtuk meg Nagy Judittól, a
tapolcai
rendőrkapitányság megelőzési főelőadójától.
(di)

Online újságunk

Házasságkötés

Dobó Zoltán polgármester és Bertalan Csaba koszorút
helyezett el a páter emléktábájánál Fotó: Dancs István
- Sokan valljuk, hogy a mai
kor problémái a 40- 50 évvel
ezelőtt elkövetett gaztettekben gyökereznek. A közös
nemzeti lelkiismeret megtisztítása megköveteli azt,
hogy objektíven alkossunk
képet az elmúlt öt évtizedről.
Tapolcának is megvan a maga áldozata, ma az ő emléke

Meglopott
plébános

www.tapolcaiujsag.hu

Sohár László és Kovács Beatrix 2015. február 14-én
kötöttek házasságot.
Heti SÜTI
Hagara Attila és Altner Edina 2015. február 21-én köKeressük a legfinomabb sü- töttek házasságot.
Herczeg Zoltán és Kiss Betteményeket, hétről hétre!
tina 2015. február 21-én köEzúton hívjuk fel kedves ol- töttek házasságot.
vasóink figyelmét arra, hogy
mostantól minden számunkban szeretnénk egy-egy sü- Piaci információk
temény, torta, édesség receptjét közölni. Akinek van
Árak a tapolcai piacról:
olyan receptje, amelyet szíTojás: 38 - 40 - 46/db
vesen osztana meg másokBurgonya: 100-140 Ft/kg
kal lapunk hasábjain, azt
Sárgarépa: 199-220 Ft/kg
kérjük küldje el e-mailban a
Zeller: 300-340 FT/kg
elektronikus címünkre:
V.hagyma: 120-200 Ft/kg
tapolcai7nap@gmail.com Paprika: 940-980 Ft/kg
Paradicsom: 760 Ft/kg
Uborka: 229 Ft/kg
Körte: 460 Ft/kg
Lapterjesztés
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 285-380 Ft/kg
Mandarin: 340-440 Ft/kg
Lapunk terjesztésével kap- Citrom: 460 Ft/kg
csolatos észrevételeit a lenti
Banán: 469 Ft/kg
telefonszámon jelezheti:
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
06/20/358-3295
Kevés a WC, vagy a kultúrszint alacsony? Fotó: Dancs
Méz: 1600-2300 Ft/kg

Városunk egyetlen nyilvános illemhelye az Alsó- Tó
partjának egyik szegletében
helyezkedik el. Gondolhatnánk, hogy talán ezért is szaporodott meg azoknak a kevésbé frekventált területeknek a száma, amelyek környékén már gyomorforgató
bűzt érzünk.
Ilyen többek közt a Deák F.
u. 11-13. sz. alatti Finom-pékárú bolt, amelynek bejárata
mellett rendszerint vizelettócsákat és székletet észleltek a dolgozók. Figler Rita

és Kreitzer- Marton Marianna lapunknak elmondta,
hogy mindezt megunva,
kénytelenek voltak drótkerítéssel védekezni a kis- és
nagydolgukat ott végző személyekkel szemben. A belváros többi félreeső helyén,
kapualjakban - sajnos -, a
helyzet ugyenez. Hol a megoldás? Nem hiszem, hogy
csak a frekventáltabb helyen
lévő nyilvános WC- ben, talán elsősorban egyes polgárok kultúrszintjének emelésében lehetne.
(di)

