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Nívós fúvóskoncert
HANGVERSENY Hatalmas sikert aratott a megfiatalított zenekar

Indulók, filmzenék, musi-
cal-részletek, komolyabb 
és könnyedebb művek re-
pítették a zene varázsla-
tos birodalmába a közön-
séget szombaton este. A 
Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsar-
nokban tartotta hagyomá-
nyos újévi koncertjét. 

Erkel Ferenc Hunyadi indu-
lója után Jacob de Haan 
Ammerland című szomorú, 
merengő művével emlékez-
tek Csincsi Ferencre, Bala-
tonfüred fúvószenekarának 
volt karnagyára és a január-
ban elhunyt Lasztovicza Je-
nő országgyűlési képviselő-
re a zenekar tagjai. 
A folytatásban előbb Johan-
nes Brahms életművéből, 
majd a Farkasokkal táncoló 
című film zenéjéből hallhat-
tak pazar részleteket az ér-
deklődők. Péni Béla kar-
nagy és megfiatalított csa-
pata ezúttal is elkényeztette 
a szép számú, és igencsak 
lelkes közönséget. Előbb a 
Sakk című musical, utána a 

hippikorszak „passiója”, a 
Hair következett, a maga 
mély érzelmi töltésével,  ha-
tásával. Az együttes szinte 
eggyé vált a zenével, a hall-
gatóság pedig az együttes-
sel. Minden bizonnyal sokak 
előtt leperegtek Milos For-
man rendező világhírű film-
jének egyes filmkockái, a vi-
etnámi háború idején játszó-

dó történetből. A fúvósok és 
az ütősök szekciói kiegé-
szültek három kitűnő ének-
hanggal, Böröczky Anna, 
Májer Edit és Haga Kálmán 
énekeltek szólót, nem mel-
lesleg korhű öltözékben. A 
hangulatot fokozta Péni Bé-
láék nőnapi rögtönzése, 
amikor is a „fiúk” mazso-
rettcsoportként is megvil-

lantották tehetségüket. A 
vastapsot előre lehetett 
borítékolni. Hasonló sikere 
volt az együttes legifjabb 
tagja – a táncban is tehetsé-
ges Nagy Márton Miklós – 
által bemutatott Kalotaszegi 
legényesnek. 
(Írásunk folytatását a 3. ol-
dalon olvashatják Koncert-
élmény címmel)               (szj)

Elindult a strandberuházás

Kilencven éve született

Megkezdték a földmunká-
kat a városi strandfürdő 
helyén a napokban. 

A mintegy 420 millió forin-
tos fejlesztés három meden-
ce kialakítását irányozza elő.
Az egyiknél három csúszdát 
is kialakítanak, de lesz pan-
csoló a kisebb gyerekeknek, 

élményelemekkel kombi-
nált a nagyobbaknak. A vilá-
gítással is ellátott 25 méter 
hosszú felnőtt - élményme-
dence úszásra is alkalmas 
lesz, de masszázs elemeket, 
légbefúvókat és jakuzzit is 
terveztek ide. A projekt befe-
jezési határideje október 31., 
a nyitás 2016. nyara.       (szj)

A kilencven esztendős 
Vörös Józsefnét köszön-
tötte születésnapján Rig 
Lajos tapolcai alpolgár-
mester és Kozma Henrik 
önkormányzati képviselő.

Az ünnepelt elmondta, hogy 
Salföldön született, ott vé-
gezte az elemi iskolát is. 
1956-ban került Ábrahám-
hegyre. Gazdálkodtak saját 
földjükön, de napszámba is 
eljárt dolgozni, ha úgy adó-
dott. Tapolcán 15 éve él, 
mivel egyedül nem boldo-
gult már. Férje korábban 
1990-ban hunyt el. Egyik lá-
nya Balatonrendesen él, a 
másik lánya és a fia Tapol-
cán. A három gyermeken 
kívül hat unokája, és tíz déd-
unokája van. A kilencvene-
dik születésnapra harmincan 

jöttek össze. Ehhez kapcso-
lódva kifejtette, hogy min-
dig szeretetben éltek, ma is 
ez tartja egyben a családot. 
Férje a második világhábo-
rút is megjárta, a Donnál is 
harcolt, ezredéből mindösz-

sze heten maradtak életben. 
Hadifogságba esett, ahon-
nan négy év múlva érkezett 
haza, huszonévesen, de már 
teljesen ősz hajjal. 1990-ig 
éltek boldog házasságban, 
szeretetben.                     (szj)

Fantasztikus élménnyel ajándékozta meg a közönséget a fúvósegyüttes Fotó: Szijártó

Vörös Józsefnét köszöntötte Rig Lajos tapolcai alpol-
gármester és Kozma Henrik képviselő   Fotó: Szijártó J.

Sajátos
vizsgálat
Az amerikai cégek 
megfelelő elbánás-
ban részesültek, a 
NAV nem alkalmazott 
diszkriminatív intéz-
kedést velük szem-
ben. Azaz mindent 
rendben talált a Vida 
Ildikó vezette vizsgá-
lat a szintén Vida 
Ildikó által vezetett 
NAV-nál. A "meglepő" 
eredményt hozó vizs-
gálatot azért indította 
az adóhivatal elnöke, 
mivel őt és több kollé-
gáját kitiltották az 
Egyesült Államokból. 
Mi pedig megtudhat-
tuk, hogy vannak sért-
hetetlen, államilag ki-
nevezett vezetők, kik 
saját maguk ellen is 
folytathatnak vizsgá-
latot, ha éppen úgy 
alakulnak a dolgok. 
Egyik ismerősömet 
pár éve gyorshajtá-
sért büntették meg 
egy vitatható útszaka-
szon. Ő nem folytat-
hatta le maga ellen az 
eljárást, pedig tuti ár-
tatlan lett volna.

          Szijártó János

Zajlanak a földmunkák a fürdő területén  Fotó:Szijártó



Kampány idején
IDŐKÖZI A választásra vonatkozó tudnivalókról

Tizennyolc pártot vettek 
nyilvántartásba, közülük 
kilenc kért ajánlóívet az 
április 12-ei időközi vá-
lasztásra. Továbbá tizen-
hat független jelölt szá-
mára adott ki ajánlóívet 
Ughy Jenőné tapolcai 
jegyző, a választási iroda 
vezetője.

A Veszprém megyei 3-as 
számú választókörzet szék-
helytelepülése Tapolca, 
amelyhez további hatvan 
település tartozik, többek 
között Ajka és Sümeg is. 
Amint azt Ughy Jenőné 
minapi tájékoztatóból meg-
tudtuk, zajlik az aláírások 
folyamatos feldolgozása. A 
választási bizottság tagjai a 
körzetben tavaly megvá-
lasztott bizottság tagjaival 
azonosak, hiszen őket akkor 
a teljes ciklus idejére bízták 
meg a feladattal. Az akkori 
döntés szerint a választási 
bizottság tagja lett dr. Ba-
ráth Marianna, dr. Kajtár 
György János és Bajner 
Imre, míg póttagként dr. 
Flórián Csaba Lászlót és 
Rédli Károlyt jelölték ki. A 
választási iroda vezetője azt 
is elmondta, hogy az ajánlá-
sok gyűjtése után az ajánló-
ívek kiadásával folytatja te-
vékenységét az általa veze-

Bakos György, a 8-as 
számú választókörzet 
(Tapolca-Diszel),  egyé-
ni képviselője. Lapunk 
kérdésére elmondta, 
hogy a város költségve-
tésének elfogadása után 
immár konkrétan lehet 
tervezni az éves progra-
mot, ugyanakkor csaló-
dás számára, hogy az 
elmúlt évekhez képest a 
testület 500 ezer forint-
tal megkurtította a vá-
rosrész rendezvényeire 
fordítható keretet. Ezért 
maradt el a közös disz-
nóvágás. Viszont már 
készülünk az idősek 
napjára, a gyepütiprás-
ra, a dalostalálkozóra, a 
falunapra és az őszi szü-
reti felvonulásra. Az 
idősek napját március 
21-én szombaton ren-
dezzük meg a diszeli 
művelődési házban, míg 
a hagyományos „gyepü-
tiprást” április 18-án, 
szombaton a környező 
pincék érintésével. Ezen 
kívül tervezzük felújí-
tani a régi, ma már szin-
te ereklyeként számon 
tartott tűzoltókocsinkat, 
amit egy fedett helyen 
szeretnénk bemutatni,  
mindenki számára lát-
hatóvá tenni. Pillanat-
nyilag úgy tűnik, a 
művelődési ház udvarán 
kialakított fedett szín 
lenne erre a legalkalma-
sabb helyszín. Nagyon 
fontos lenne még a 
sportpályához vezető 
híd felújítása, megszéle-
sítése, hogy személy-
gépkocsival is át lehes-
sen ott kelni, és ne kell-
jen túl  nagyot kerülni, 
illetve magánterületen 
áthaladni. Ezen kívül 
természetesen a hegyi 
utak fenntartása, árkok 
tisztítása is alapvető 
szükséglet a település-
rész normális működé-
séhez. Erre van a köz-
ponti költségvetésben is 
keretünk, így a munkák 
ütemezése lesz a fela-
datunk.                      (szj)

Előbb indul el a járat Nem lesz 
új adónem
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INFORMÁCIÓ

Április 12-én időközi választás lesz a körzetben. A tud-
nivalókról Ughy Jenőné, a választási iroda vezetője tá-
jékoztatta lapunkat                            Fotó: Szijártó János

tett iroda. Bár akadt panasz 
az aláírásgyűjtők tevékeny-
ségével kapcsolatban, de 
konkrét megkeresés, beje-
lentés, kifogás nem érkezett 
be a választási bizottsághoz. 
A kampány idején a tapolcai 
képviselő-testület által meg-
határozott helyen lehet kam-
pányrendezvényt tartani, de 
a választási plakátok kihe-
lyezését is szabályokhoz 
kötik. Csak a meghatározott 
állványokat lehet használni, 

úgy, hogy azok a közleke-
dést ne akadályozzák, és az 
autósok figyelmét sem von-
hatják el. Egymás plakátjait 
sem lehet leragasztani, és a 
választások után 30 nappal 
el is kell távolítani azokat.
Április 12-én, a választás 
napján, reggel 6-tól 19 óráig 
lesznek nyitva a szavazó-
körök. A külföldön szavazók 
voksaival együtt április 18-
án várható hivatalos, végle-
ges eredmény.                 (szj)

Az eb-összeírás kapcsán az a 
hír terjedt el a városban, 
hogy az önkormányzat új 
adót akar bevezetni. 
Ughy Jenőné tapolcai 
jegyző azonban cáfolta ezt. 
- A város nem vezet be új 
adónemet, csupán az ebtar-
tást szabályozza, illetve 
igyekszik átláthatóbbá tenni 
azt. Ha egy kutya sérülést, 
rongálást okoz, akkor az be-
azonosítható legyen. Ilyen 
esetben állatvédelmi bírság 
kiszabására van lehetőség, 
ami az állategészségügyi 
hatóság jogköre. A jegyző 
asszony hangsúlyozta, hogy 
a veszélyes eb fogalma nem 
az eb fajtájához kötődik, 
hanem a cselekményhez, 
ami alapján a hatóság ve-
szélyessé minősítheti.    (szj)

Március 18-tól változás lesz 
a helyi járat menetrendjé-
ben. Az A-D jelű (Dobó tér 
megálló - 4:30 órai indulású) 
helyi járat indulási ideje 
4:15 órai indulásra módosul. 
Az új menetrend minden he-

lyi járat megállóban, illetve 
Tapolca (www.tapolca.hu) 
és a szolgáltató MB Balaton 
Kft. (www.mbbalaton.hu) 
honlapján megtekinthető. 
Érdeklődni a 87/510-373-as 
telefonszámon is lehet.  (szj)

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Bakos György

A szolgáltató cég egyik autóbusza   Fotó:MB Balaton Kft.



Két jármű ajándékba
KÖZBIZTONSÁG Mozgékonyabbá váltak a tapolcai polgárőrök
Új robogókkal gazdago-
dott a Tapolcai Városőr-
ség Polgárőr Egyesület 
az ORFK-OBB jóvoltából.

- A 2007 óta eltelt időszak 
mindig hozott egy kis előre-
lépést, mindig sikerült a 
közbiztonságon valamelyest 
javítan - mondta köszöntőjé-
ben Vörös Béla, az egyesület 
nemrégiben leköszönt elnö-
ke. Megköszönve az önkén-
tesek, társszervezetek mun-
káját, bemutatta Szalkai 
Zsoltot, az új elnököt.
Egy évvel ezelőtt kerékpárt, 
most pedig motorokat vehet 
át a csoport - folytatta Dézsi 
János, elnökhelyettes, a 
szervezet járási koordiná-
tora -, ami azért külön öröm, 
mert az Országos Baleset-
megelőzési Bizottság ado-
mányaként összesen har-
minc ilyen járművet osztot-
tak szét, Veszprém megyébe 
ez az egy pár került. 
Használjátok ki balesetmen-

tesen a mozgékonyság adta 
új lehetőséget, a hatéko-
nyabb feladatellátás érdeké-
ben - tette hozzá Dézsi 
János. Az újabb technikai 
fejlődést ünnepelhetjük a 

mai napon – vette át a szót 
Kovács Imre, a Veszprém 
megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke -, ami folyamatos, hi-
szen nemrégiben egy tucat 
személyautót vehettünk bir-

tokba, a korábbi negyven 
nagyértékű kerékpár után. A 
beszéd után ünnepélyesen 
átadta a motorkerékpárok 
kulcsait Vörös Bélának és 
Szalkai Zsoltnak.          (Ky)

Koncertélmény

Kulturális kabinet jött létre 
a Tapolcán. Feladata töb-
bek között az idei évre ter-
vezett kulturális esemé-
nyek koordinálása, támo-
gatása. 

Erről Pass Sándor a kabinet 
vezetője tájékoztatta lapun-
kat. Mint megtudtuk, a cso-
port az önkormányzattól 
független, bár Dobó Zoltán 
polgármester kérésére ala-
kult, és az ő munkáját is segí-
ti. Havi rendszerességgel 
jönnek össze, amikor az 
adott időszakra előkészített 
tervezetet egyeztetik, véle-
ményezik. A társadalmi 
munkában tevékenykedő 
tagok: Barczáné Tóth Bog-
lárka, Füstös Zsuzsanna, 
Décsey Sándor, Bányai Bar-
bara, Havasi Gábor, és Ber-
talan Csaba.
- Munkánk egyik része, az 
intézmények működésének 
összehangolása, hogy prog-
ramjaik se időben, se az ese-
mény jellegét tekintve, ne 
ütközzenek egymással. Ami 
pedig a tartalmi kérdést il-
leti, azt polgármester úr 
korábbi megnyilatkozásai-

A Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar elkápráztatta a 
közönséget szombaton a 
rendezvénycsarnokban.

A. Lloyd Webber Szimfo-
nikus portréja, a Rózsaszín 
párduc, a Karib tenger kaló-
zai, Manfred Schneider né-
met zeneszerző műve, a 
New Age Rock folytatta a 
sort, majd egy kis őserdei ki-
térő következett. Naohiro 
Iwai japán zeneszerző Jun-
gel fantasy című művének 
Tapolcán elhangzott feldol-
gozása a dzsungel világába 
kalauzolta a közönséget. La-
tin-amerikai és afrikai tánc-
témák, valamint a sejtelmes, 

n MESE - A Wass 
Albert Könyvtár és 
Múzeum Gyermekrész-
lege Tündérjárta mese-
tájon címmel vers- és 
mesemondó versenyt 
hirdet óvodásoknak és 
általános iskolásoknak. 
Jelentke-zési határidő: 
2015. április 10. Nevez-
ni lehet maximum 3 
perces szabadon válasz-
tott verssel, mesével, 
verses mesével.       (szj)

n  KONCERT - Az 
Új Idők együttes ad 
koncertet március 13-
án, pénteken Tapolcán a 
Szent György Panzió és 
Étterem pincéjében! 
Kapunyitás 20 órakor, 
kezdés 21 órakor.    (hg)

n HATÁRKŐ - A vá-
rosi ünnepi műsor kísé-
rőprogramjaként, már-
cius 14- én este 8 órától, 
a Határkő zenekar lép 
színpadra a Cseh Tamás 
Program keretében, a 
VOKE Batsányi János 
Művelődési és Oktatási 
Központban.            (hg)

ban világossá tette számunk-
ra, a következő öt évben a 
keresztény nemzeti érték-
rend restaurációját szeretné 
városunkban. Ez azonban 
nem jelent kirekesztést a 
nem vallásos emberek szá-
mára. Ellenkezőleg, ez az ér-
tékrend pontosan, a szeretet-
ből fakadó közösség építé-
sét, a közösség egyben tartá-
sát jelenti. Ma erre égető 
szükségünk van! Már az is 
eredménynek mondható, ha 
többször, és többen jövünk 
össze, ha megértjük, hogy 
ami a városé, az valameny-
nyiünké, hogy azt érezzük, 
nem itt lakunk, hanem itt 
élünk. Mert ez óriási kü-

lönbség. Minden korban volt 
keresztény, nemzeti szelle-
miségben élő, és alkotó iro-
dalmi óriás. Mi tőlük sze-
retnénk meríteni, mert az ő 
gondolataik örökérvényűek, 
megszívlelendők, és óriási 
érdemeik vannak a magyar-
ság megmaradásában. Nyil-
ván mindez lelki táplálék 
lehet számunkra, de anyagi 
szükségleteink fedezetét az 
elvégzett munkánkért kapott 
fizetéssel teremtjük meg 
magunknak. Városunkban 
minden olyan szándékot tá-
mogatni kell, amely munka-
lehetőséget biztosít az itt 
élők részére. Nagyon fontos, 
hogy amikor egy idegen em-
ber, aki üzleti, beruházási 
szándékkal érkezik, jó be-
nyomást kapjon Tapolcáról, 
az itt élőkről. Nem mindegy, 
hogy lehajtott fejű, egymást 
elkerülő kerülő embereket, 
vagy mosolygó arcokat, ösz-
szetartó közösséget lát. 
Ezért is fontos, hogy több 
időt töltsünk együtt, kisza-
baduljunk a szürke hétköz-
napokból, hogy testben,  lé-
lekben megerősödjünk - fo-
galmazott Pass Sándor.  (szj)

vidám, vagy éppen izgatott 
trombita- illetve fúvóshan-
gok, valamint az ütős hang-
szerek felfoghatatlanul szí-
nes kavalkádja igazi őserdei 
légkört teremtettek. Az est 
további részében több 
feldolgozást hallhatott még 
a közönség, de minden idők 
indulója, a Radetzky induló 
is elhangzott. A Tapolcai If-
júsági Fúvószenekart szinte 
nem akarták leengedni a 
színpadról. Percekig tartó 
vastaps igazolta Péni Béla, 
egy kettő évvel ezelőtti in-
terjújában elhangzott szava-
it, miszerint a fiatalítással 
sem engednek a minőség-
ből.                                   (szj)

Rövid hírek
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A két robogót a napokban vették a Fő téren a polgárőrök           Fotó: Kalmár György

Pass Sándor: koordinál-
juk a városi programokat
                    Fotó: Szijártó J.

A kultúra szolgálatában

Böröczky Anna (jobbról), Májer Edit és Haga Kálmán 
énekeltek szólót a Hairből korhű öltözékben   Fotó: szj.



Kőben a múlt lenyomatai
Hetven évvel ezelőtt, télen -
nyáron hajnalban diákgye-
rekek sorjáztak az állomás 
felé, hogy vonatos diákként 
elérjék a gimnáziumi váro-
sokat, Sümeget és Keszt-
helyt. Lacival a Lustig üzlet 
előtt találkoztunk és ballag-
tunk célunk felé. Az üzletek 
még zárva voltak, csak a 
pékségekből lebegett a friss 
péksütemények illata az ut-
cákra.
Évekig jártunk együtt, míg 
őt tehetsége elragadta az Ep-
reskertbe, Pátzai művész úr 
keze alá tanulni. Én orvos 
lettem, de barátságunk meg-
maradt, Marton László 
haláláig. Amikor a Bauxit-
bánya orvosaként, parkoló 
pályán vártam az ígért bel-
gyógyászati osztály vezető 
státuszát, az Ajka Vt. Kór-
házba, egy délelőtt Kanizsai 
József igazgató úr behíva-
tott, valamit megbeszélni. 
Arra kért, hogy ismerve az 
akkor már jó nevű szobrász-
hoz fűződő gyerekkori ba-
rátságunkat, kérjem meg, 
tervezzen egy szobrot az új 
irodaházukra. Azt beszéltük 
meg, a szobor ábrázolja a 
munkát egy bányász alakjá-

  Zajongó 
Gyerekeknek zenélnek. Ki-
csiknek és nagyoknak, fia-
taloknak, idősebbeknek, ba-
báknak és örökifjaknak, 
egyszóval mindenkinek, aki 
valaha is hallotta Halász Ju-
dit, Gryllus Vilmos vagy a 
Bojtorján dalait.
Legfontosabb számukra a 
jókedv és kacagás, hiszen 
mindenkire ráfér egy kis za-
jongás. A Dencs Ancsa, 
Sajcz Gábor, Juhász Miki, 
Román Iván és Havasi Gá-
bor alkotta Zajongó Zenekar 
karrierje egy jótékony célú 

karácsonyi felkéréssel kez-
dődött. Aztán úgy döntöttek, 
együtt maradnak és folytat-
ják. Stúdióba és próbate-
rembe vonultak, hogy össze-
állítsák azt a zenei reper-
toárt, melyben a közönség és 
maguk is egyaránt örömüket 
lelik. Miután a zenebona 
kiszűrődött az utcára, szinte 
életre kelt és elindult hódító 
útjára. Fellépések sora és tv-
s megjelenések következtek. 
Egyik helyről a másikra hív-
ták őket, hiszen hamar jó hí-
rük ment. Amint megtudtuk, 

ban, és a mű képviselje a ba-
uxitból előállított alumíni-
umnak, mint a jövő stra-
tégiai fémjének, számtalan 
felhasználási lehetőségét. 
Lacinak írtam, örömmel vál-
lalta munkát és első tervként 
elküldte fényképen  elgon-
dolását. A terv kivitelezé-
séhez kérte a vállalat igaz-
gatója,  beszéljük át a részle-
teket, amit levélben közöl-
tem is barátommal.
Tervén, kő posztamensen 
kissé hanyagul öltözött fi-
gura két kézzel magasba 
emel egy tükörfényes, elox-
ált dúralumínium figurát. A 
fényes tárgy a matematika 
kelléktárából ismert szimbó-
luma volt a végtelennek. Ez 
az ötlet messze kielégítette 
az alumíniumnak, mint a jö-
vő fémjének, végtelenül sok 
alkalmazhatósági lehetősé-
gének képét.
Azt is tudtam, a lebegő, tehát 
bányában veszélyes ingnek 
a képe, biztosan hiba lesz az 
elbírálásban. Legfőképpen 
azt éreztem, hogy ez a fi-
gura, a modernek tartott, 
szocreál, Bauhaus épületen 
nem helyezhető el méltó, de-
koratív környezetben. Kifo-

gásaimról nem szóltam, de  
nem vártam sikeres végki-
fejletet, amikor Marton 
Lászlóval a megbeszélt idő-
pontban megjelenünk. A ki-
fogások megérkeztek az épí-
tésztől is, bányamérnökök-
től is. Másfelé kellett elin-
dulni. Azt is felvetették, az 
eklektikus, szép polgári fő-
utca és a városképet rontó 
kockaépülethez valami más 
kell, ami jól beilleszti a 
polgári városképbe. László-
ban készen állt már egy má-
sik ötlet, ami városképi 
igényt is tartalmazott. Az 
irodaház elé, fehér mészkő-
ből figurális korlátot lehet-
ne-e megfaragni majd deko-
ratívan elhelyezni? Laci 
vállalta a sokkal nehezebb és 
nagyobb munkát. A kőrács 
viszont az ember ábrázolá-
sának sokkal nagyobb teret 
engedett, hiszen a bányában 
elfoglalt testhelyzet a munka 
fázisai közben a legkülönbö-
zőbb. Nagy példa a Miche-
langelo Utolsó ítélete, ahol a 
figurák testhelyzete eltérő. 
Így született meg a ma is  lát-
ható dekoratív, művészi 
kőrács, mert elkészült. 
                    Dr. Sáry Gyula

Lapunk március 4-ei szá-
mában egy olvasónk írt az 
ajkai és a tapolcai kórhá-
zakban szerzett  tapasz-
talatairól.

Németh Istvánné tapolcai 
lakos arról számolt be, hogy 
2014 novemberében és ez év 
januárjában is az ajkai kór-
házban kezelték szívproblé-
májával. Mint írta, ő nem 
tapasztalt nagy különbséget 
az ajkai és a tapolcai intéz-
mény között.
- Mindkét alkalommal maxi-
mális ellátásban részesül-
tem, tudásuk legjavát nyúj-
tották orvosok, ápolónők, és 
az egyéb személyzet egya-
ránt. Az étrend és a higiéniai 
feltételek is megfeleltek az 
elvárásoknak. Nagy a von-
záskörzet, sok beteget irá-
nyítanak át oda, több a teher 
rajtuk, nem érdemlik meg 

azt a kritikát, amit olvashat-
tunk. A betegek érdekében 
nem negatív kritika, hanem 
összefogás szükséges!
Olvasónk szerint egyenlő 
bánásmódban részesítettek 
minden beteget. Kiemelte, 
hogy előzőleg a tapolcai 
kórházban is ápolták, ahol 
szintén magas színvonalú el-
látásban részesült. Elégedett 
mindkét egészségügyi intéz-
ménnyel és nem érti, miért 
kell bántani egy olyan kór-
házat, ahol a hatványozott 
terhek ellenére is „állják a 
sarat”. - Ettől függetlenül 
jómagam is szeretném, ha  
visszaállna városunkban az 
aktív ellátás, ez közös érde-
künk. Ezúton is köszönet az 
ajkai kórház dolgozóinak az 
áldozatkész munkáért, a Ta-
polcai Újságnak pedig a le-
hetőségért!
Tisztelettel: Németh Istvánné
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Dencs Ancsa, Sajcz Gábor, Juhász Miki, Román Iván és Havasi Gábor - Zajongó Zenekar

az idei év is sűrűnek ígérke-
zik számukra. A farsangi 
időszakot követően, a kör-
nyékbeli óvodák mellett, 
gyermeknapok, fesztiválok 
dátumaival van tele naptá-
ruk. Legutóbb Tapolcán, a 
Dallamok szárnyán elneve-
zésű zenés esten léptek fel, 
ahol részvételükkel, értelmi 
fogyatékkal élő sportolókat 
támogattak. 
Az ismert gyerekdalokhoz 
nagy tisztelettel és lelkese-
déssel nyúlnak, így érve el a 
hamisítatlan Zajongó hatást.

Tapolcai zenekarok

olvasóink írták  olvasóink írták - - olvasóink írták - olvasóink

Megint kórház, de másként

Hirdetés
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

- A zalahalápi szőlőhegy észak-
nyu-gati oldálán 3514 m2 zártkert  
1047 m2 szőlő, 2467 m2 szántó, 
gyep gyümölcsös, pince lakóépü-
lettel, gazdasági épülettel eladó. 
Érdeklődni: 06-70/526-85-59

Mesterek, mesterségek
Tapolcai mesterek és 
mesterségek címmel kí-
ván könyvet megjelentet-
ni a Vállalkozók Területi 
Ipartestülete.

Erről Vörös Béla elnök tá-
jékoztatta lapunkat. A több 
évszázadot átölelő, fotókkal  
dokumentumokkal illuszt-
rált kiadvánnyal nemcsak 
régi iparosoknak kívánnak 

emléket állítani, hanem a 
jelen mesterei, vállalkozói is 
helyet kapnak a kötetben. Az 
elnök arra kéri olvasóinkat, 
akik rendelkeznek közlésre 
alkalmas dokumentummal, 
fotóval, azt a forrás megjelö-
lése mellett juttassák el az 
ipartestület címére (Tapolca, 
Semmelweis u. 4.), vagy  
telefonon egyeztessenek az 
elnökkel (06/30/946-2690)!

Hirdetés

Apróhirdetés - Tapolcán a Keszthelyi úton 120 
m2-es lakóház, dupla garázs, udvar 
1380 m2-es ingatlanon eladó
Érdeklődni: 87/323-639

- Badacsonytördemicen, 42 m2 
sorház melléképülettel eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft



Tapolcát és a térséget érintő 
súlyos problémákról is szólt 
Kozma Henrik önkormány-
zati képviselő a minapi la-
kossági fórumon.  A lélek-
szám drasztikus fogyása, az 
alulfinanszírozottság, a 
munkahelyek hiánya semmi 
jóval nem kecsegtet, sürgős 
változtatásokra lenne szük-
ség - hangsúlyozta. (Bőveb-
ben ezzel következő szá-
munkban foglalkozunk)(szj)
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Hirdetés

Sikeres volt a közelmúltban tartott jótékony célú est

A lakosság száma erősen lecsökkent

Hirdetés

Segítség nemes célért
Két értelmi fogyatékos-
sággal élő darvastói spor-
toló javára rendeztek ze-
nei estet a közelmúltban a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban.

A Tapolcától húsz kilomé-
terre lakó Varga Ágnes Vero-
nika és Pál András a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetség 
által szervezett országos 
versenyeken elért szép ered-
ményeik kapcsán vívták ki a 
lehetőséget, hogy megmé-
rettessék magukat a Nyári 
Speciális Olimpiai Játéko-
kon, melyet ugyanúgy, mint 
a „normál” Olimpiát négy 
évente rendeznek, idén júli-
us 23. és augusztus 3. között 
az USA-ban, Los Angeles-
ben. A bocsa sportágban  re-
meklő sportembereknek 200 
ezer forintos hozzájárulást 
kell befizetniük, hogy bizo-

nyíthassák tehetségüket a vi-
lágjátékokon. Ennek apro-
pójából került megrendezés-
re a kulturális rendezvény, 
melynek bevételét teljes 
egészében az utazásra for-
dítja a szervező Darvastói 
Szabadidő és Sportegyesü-
let. A nemes cél elérése 
érdekében több magánsze-
mély, önkormányzat, vállal-
kozó, cég jelezte segítő 
szándékát. A műsorban in-
gyen és bérmentve vállalta a 
fellépést az értelmileg sérült 
emberek alkotta Tam - Tam 
Band, a Zajongó Zenekar és 
az István, a király rockopera 
emblematikus egyénisége 
Varga Miklós is. A Dobó 
Zoltán polgármester fővéd-
nöksége alatt álló előadás 
minden tekintetben sikeres 
volt, így a versenyzők nyu-
godtan készülhetnek az An-
gyalok Városába.           (hg) 

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Kozma Henrik: Komoly problémák sújtják Tapolcát



Eljutottak a döntőig  
PÁRBAJTŐR  Ezüstérem Mariborból - Egy tusnyira az Eb-címtől

A szlovéniai Mariborban 
rendezett vívó Európa-
bajnokságon a magyar ju-
nior párbajtőr-válogatott, 
a tapolcai Siklósi Gergő-
vel a soraiban ezüstérmet 
szerzett.

Az egyéni számok nem iga-
zán sikerültek az Sz-L Bau 
Balaton Vívóklubot képvi-
selő Siklósi testvéreknek. 
Gergő a 18. helyen végzett, 
Enikő a 42. helyen zárt. 
Gergő a csoportküzdelmek 
során remek formát muta-
tott, ezt követően kiejtette az 
orosz Naumovot, de a foly-
tatásban már nehéz ellenfél-
nek bizonyult a szintén orosz 
Brujev.

A csapatküzdelmek azonban 
érmet hoztak a magyar juni-

or-válogatottnak, amelynek 
tagja volt Siklósi  Gergely. 
Magabiztosan vívtak végig. 
Előbb a németeket ejtették 
ki (42:30), majd az erős 
ukrán válogatott (45:40) kö-
vetkezett a negyeddöntőben. 
Az elődöntőben Nagy-Bri-

tanniát ejtették ki imponáló, 
45:35-ös diadallal. Jöhetett a 
franciák elleni finálé, ami 
hatalmas küzdelmet hozott. 
Az utolsó asszó végén Sik-
lósi fordítani tudott, de a 
franciák egyenlítettek, és a 
hosszabbításban ők vitték be 

a győztes tust. 45-44-re 
nyerték a drámai csatát. A 
junior női válogatott, sora-
iban az Sz-L Bau Balaton 
Vívóklub tapolcai párbaj-
tőrözőjével, Siklósi Enikő-
vel, a hetedik helyen zárt a 
szlovéniai Eb-n.             (ae)

Óra a sportházban
Kihelyezett testnevelés 
órát tartott a Hazmann 
László testnevelő a Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
7. Z osztályával hétfőn.

- A gyerekeket a tapolcai 
sportház látta vendégül. A 
fitneszközpont vezetője, 
Molnár István lapunknak 
elmondta, hogy az önkor-
mányzattal van egy megálla-
podásuk arra vonatkozóan, 
hogy a város minden intéz-

n SAKK - Az NB I/B 
sakk csapatbajnokság 
legutóbbi fordulójában: 
Tapolca Rockwool VSE  
- Balatonfüredi SC : 
6,5-5,5. A győzelemmel 
a tapolcai csapat az elő-
kelő ötödik helyen áll a 
bajnokságban.
Az NB II-es sakk csa-
patbajnokságban : Zala 
Volán - Tapolca Köl-
csey : 4,5-7,5. A győze-
lem után Tapolca a ki-
lencedik helyen áll.
Az országos sakk óvo-
dás bajnokságon Buda-
pesten a tapolcai Hor-
váth Barnabás a 3., 
Tóth Barnabás a 7. lett a 
harminc indulóból. (szj)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE természetjáró 
szakosztálya március 
14-ei túraprogramja: út-
vonal: Sümeg-Sarvaly-
Uzsa (17 km). Találko-
zó a tapolcai autóbusz-
állomáson 7.25-kor. (sz)

n FOCI - A TIAC 
játékosai a felkészülést 
heti két edzéssel és egy 
edzőmérkőzéssel vég-
zik. Az edzésekre a vá-
rosi műfüves pályát 
használták.                (ae)

ménye egy évben egy alka-
lommal igénybe veheti a lé-
tesítmény szolgáltatásait. 
Ilyenkor a jól felszerelt tük-
rös teremben, a korszerű 
eszközök igénybe vételével, 
csoportos edzést tartanak a 
gyerekeknek. Ezen kívül a  
fallabda pályán lábteniszez-
hetnek a diákok, az emeleten 
a fitneszteremben is kipró-
bálhatják a gépeket, illetve a 
könnyedebb szórakozást 
nyújtó bowlingot is.        (szj)

Szoros eredmények

A hét végén a listavezető 
VKLSE Győr csapatait 
látták vendégül az NB II-
es tapolcai kézilabdás 
hölgyek a Csermák ren-
dezvénycsarnokban.

- Az NB I/B-t megjárt győri 
csapat az őszi fordulóban 
nagy zakót adott Győrben a 
tapolcaiaknak.
Az azóta eltelt időben azon-
ban a hazai csapat játékerő-
ben is, taktikailag és techni-
kailag is erősödött.  A véde-
kezés keményedett, fegyel-
mezettebbé vált. 
A 22:34-es vereség ellenére 
Mile Pál edző bizakodóan 
tekint a következő fordu-
lókra az eredményességet 
illetően.
Essen néhány szó a juni-
orokról is. Ősszel 52:18-ra 
végződött Győrben a talál-
kozó. 
A fiatal, szinte serdülő tapol-
cai csapat hatalmas küzde-
lemben, mindössze három 
góllal maradt alul a 31:34-re 
végződő meccsen.           (ae)

Rövid hírek
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Ezüstérmet szerzett a szlovéniai Mariborban rendezett vívó Eb-n a magyar junior 
párbajtőr-válogatott, a tapolcai Siklósi Gergővel (balra) a soraiban 

Testnevelés óra a tapolcai sportházban      Fotó: Szijártó

Sakkfeladványok
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 (március, április, 
május), júniusban  hir-
detünk eredményt. A 
legjobbjak érem- és ok-
levél díjazásban része-
sülnek.

Mindkét sakkfelad-
ványban világos lép és 
(bármit is lépjen 
sötét!) a második lé-
pésben mindenkép-
pen mattot ad!

1.

2.

A MEGOLDÁSOK 1. LÉPÉSÉT 
IDE KELL BEKÜLDENI:
kosztolanczi.gyula@gmail.com
előző heti megoldások:
1. feladvány: Ff4 !                                                                                                
2. feladvány : 1. Ve3 ! 

mailto:kosztolanczi.gyula@gmail.com


A Mars sem akadály
KUTATÁS Válaszok az informatika és a matematika kihívásaira
A kutatócsoport egy marsi 
űrbázis létesítésének elő-
készítését tűzte ki célul. 
Az űrbázis helyszínének 
feltérképezése és a te-
reprendezés érdekében 
olyan programozott robo-
tokat hoztak létre, ame-
lyek emberi beavatkozás 
nélkül is képesek felada-
tukat ellátni.

Mindezt nem a NASA szak-
emberei, hanem a tapolcai 
Batsányi gimnázium diákjai 
vállalták, illetve oldják meg, 
egy pályázati lehetőség kap-
csán. - Projektünk címe 
„Irány a Mars!”, amelyben 
arra keressük a választ, hogy 
távol a Földtől, a közvetlen 
emberi jelenlét, irányítás 
nélkül képesek vagyunk-e 
hatékony munkát végezni? 
Például tereprendezést, a 
helyszín feltérképezését, 
több, egymással kommuni-
káló robottal. A Mars-kuta-
tásnak ez csupán egy kicsi, 
ám nagyon fontos szelete, 
ami informatikailag komoly 
kihívást jelent - tájékoztatta 

munkatársunkat a tudomá-
nyos projektet vezető Holló 
Tamás, a gimnázium infor-
matika tanára. A diákok már 
megismerkedtek a marsi 
környezettel, a kommuni-
kációs lehetőségekkel, az 

akadályokkal. Feladat, hogy 
a robotok egy bizonyos terü-
let megtisztítását, egyenge-
tését úgy végezzék el, hogy 
közben ne akadályozzák 
egymás mozgását, munká-
ját. Az öt tagból álló kutató-

csoport tagjai a feladat na-
gyobb, programozási részét 
már megoldották. Kovács 
Kíra, Szente Marcell, Pető 
Bálint, Lakinger Péter és 
Holló Gergely dolgozik a 
projekt megvalósításán. (szj) 

SZEM - PONT
A graffiti régóta megosztja 
az embereket. Vannak, 
akik underground művé-
szeti irányzatnak aposzt-
rofálják, sokan vandaliz-
musnak, de….  

Kétségtelen, hogy középüle-
tek falára, buszmegállókba, 
vasúti kocsikra nem valók, 
azonban egy-egy művészi 
kivitelezésű graffitit jóma-
gam is el tudnék képzelni.
Hol? Például a Posta (Deák 

Tapolca Városi Televízió

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

Műsor 03.11 - 03.18.
minden nap 8 és 18 órakor
hírmagazin ismétlés 
minden nap 12.30, 21.30

Krónika - hírmagazin:
Épül a strand
Sajtótájékoztatók: MSZP, DK, 
Munkáspárt, FIDESZ
Helyi Választási Bizottság 
ülése -  Rövid hírek
107 Rendőrségi magazin
Programajánló
Minket érdekel – közéleti 
magazin: Változások a helyi 
hulladék-gazdálkodási ren-
deletekben  Vendég: Ficsor 
Elza  NHSZ Tapolca Nonprofit 
Kft  ügyvezetője, Dobó Zoltán 
polgármester
Elkezdődött a Batsányi utcai 
gyermekorvosi rendelő  felújí-
tása
Kozma Henrik önkormányzati 
képviselő lakossági fóruma
Szántai Lajos Szent Korona 
ereje a magyar történelem-
ben c.  előadása I. rész
Jótékonysági koncert a 
darvastói olimpikonokért

Olvassa online újságunkat is!
Örömmel tudatom a nénik-
kel és bácsikkal, hogy 2015. 
február 28-án megérkeztem. 
Nevem Kuni Kata. Szüleim 
Kuni Sándor és Kuni Anett. 

Lapunk tapolcai terjesztésé-
vel kapcsolatos észrevételeit 
a lenti telefonszámon jelez-
heti:

06/20/358-3295
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A kutatócsoport tagjai és tanáruk az „önálló” kis robotokkal       Fotó: Szijártó János

Ferenc utca) keleti oldalfa-
lának betonelemein. Ahogy 
fotónkon is látható, már egy 
„tagger/writer”, az alkotó- 
elhelyezte névjegyét. 
A betondzsungel egyhangú-
ságát talán valóban megtör-
hetné, ha az illetékesek 
megengednék, hogy idővel 
igényes, művészi graffitik 
díszíthessék ezt az oldal-
falat. 
Vajon a kedves olvasóknak 
mi a véleménye?!             (di)

A posta is viseli a graffitisek kézjegyét       Fotó: Dancs I.

Gólyahírek

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 50 Ft/db
Burgonya: 120-199 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 340 FT/kg
V.hagyma: 120-200 Ft/kg
Paprika: 99-130 Ft/kg
Paradicsom: 760 Ft/kg
Uborka: 680 Ft/kg
Sütőtök: 285 Ft/kg
Körte: 460 Ft/kg
Málna: 680 Ft/kg
Szilva: 350 Ft/kg
Dió: 2400 Ft/kg
Mandula: 4000 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 285-380 Ft/kg
Mandarin: 440 Ft/kg
Citrom: 460 Ft/kg
Banán: 479 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Lapterjesztés

Moziműsor
Tapolca Városi 

Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
március 12 - 18. 

csütörtök – szerda
     

12–13. csütörtök-péntek, 
16-17. hétfő - szerda 14:00  

1000,-Ft
Eszeveszett mesék 
(Relatos salvajes)

Színes, szinkronizált 
argentin-spanyol film

Hossz: 122 perc  
Rendező: Damián Szifrón

12. csütörtök, 14 – 18. 
szombat - szerda 16:15                                      

1200,-Ft
Spongyabob – Ki a vízből! 

3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 93 perc 

Rendező: Paul Tibbitt, Mike 
Mitchell

12 - 18. csütörtök – szerda  
18:00 1000,-Ft

Üzlet bármi áron
(Unfinished Business) 
Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték
Rendező: Ken Scott

12 - 18. csütörtök - szerda  
20:00 1000,-Ft

Focus – A látszat csal
Színes, szinkronizált 

amerikai krimi-vígjáték
Hossz: 104  perc  

Rendező: Glenn Ficara, 
John Requa

Heti SÜTI

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

Nyílt napot tartanak a katolikus iskolában
Nyílt napot tart március 17-én az 1-3 órában az érdeklődők 
részére a  Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános 
Iskola. Varga-Gerencsér Viktória, Németh Andrea, Kiss 
Pálma Izabella, Bányai Barbara és Csák Enikő tanít, 
Rohály János igazgató pedig szülői fórumot tart 10.40-kor.


