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Vastaps a színjátszóknak
SZÍNHÁZ  Félreértések, titkok, majd az őszinteség és az igaz szerelem győzelme

Nagy sikerrel mutatták be 
a napokban az Ida regé-
nye című színdarabot a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban. 

Gárdonyi Géza színpadra át-
dolgozott művét vastapssal 
honorálta a közönség, ami 
egyaránt szólt a társulat te-
hetséges tagjainak, a ren-
dező minden részletre kiter-
jedő, mérnöki precizitással 
kivitelezett munkájának, a 
korhű - többször látványként 
is élményül szolgáló - dísz-
letnek, a szereplők öltözé-
kének, és nem utolsó sorban 
a ház nemrégiben megújult, 
korszerű színháztermének. 
A regény 90 évvel ezelőtt 
jelent meg Budapesten, szín-
padi változatát játszották 
már Tapolcán 1930-ban. Ér-
dekesség, hogy a római 
katolikus legényegyletben 
bemutatott műben a rendező 
asszony, N. Horváth Erzsé-
bet szülei is szerepeltek, sőt 
nagybátyja is. A mostani 
produkció minden bizony-
nyal méltó volt az elődök 
emlékéhez és a lelkes tapol-

cai közönség elvárásainak 
is megfelelt. A színjátszók 
ugyanis kellően magasra 
tették a lécet saját maguk 
számára az elmúlt tíz esz-
tendőben, és Ida regénye 
ezt a nívót tovább erősítet-
te. A percekig zúgó vastaps 
őszintén szólt a közönség 
soraiból. A történetben a 
gazdag borkereskedő (Sán-

dor József) apróhirdetés 
útján adja férjhez a zárdá-
ban nevelkedett leányát, 
Idát (Némethné Varga Ka-
talin). Az apa által kivá-
lasztott férj Balogh Csaba 
(Torma Tamás), az elszegé-
nyedett földbirtokos, új-
ságíró.                            (szj)

(Folytatás Végül győz... 
címmel a 6. oldalon)

Matematikából remekeltek 

Részben eltűnt a Nap

A 2. osztályos Molnár Lili 
második helyezést ért el a 
Zrínyi Ilona megyei egyéni 
matematikaversenyen.
A Bárdos Lajos Általános Is-
kola kisdiákját Magyar Fe-
rencné készítette fel. Az is-
kolából  a hetedikes Vadászi 
Viktor 6., Somogyi Júlia 10. 

helyet ért el. Felkészítőjük: 
Gyarmati Zoltánné. Csa-
patban a 2. évfolyamosok 
között a Bárdos a 3. helyet 
szerezte meg a megyei ver-
senyen. A hetedikesek csa-
pata szintén 3. lett, míg az 
ötödikesek a 4. helyen vé-
geztek.                             (szj)

Március 20-án, pénteken 
Magyarországon is meg-
figyelhető volt a részleges 
napfogyatkozás.

Sokan Tapolcán és a környé-
ken is figyelemmel kísérték 
a különleges természeti je-
lenséget, amelyhez hasonló 
legközelebb csak 2022. ok-
tóber 25-én várható.
A napfogyatkozást a szakér-
tők közel hatvan százalékos-
ra becsülték előzetesen, s 
amint az kiderült, jól szá-
moltak. A különleges jelen-
ség maximumán a Hold 
nagyjából kétharmadát ta-
karta el a Napnak. Sötét 
persze nem volt, sőt, szabad 
szemmel a napfény mennyi-
ségének csökkenése is csak 
kis mértékben volt érzékel-
hető. Aki Magyarországon, 

Veszprém megyében, azon 
belül Tapolcán figyelte a 
napfogyatkozást (speciális 
szűrővel ellátott távcsővel, 
vagy védőszemüveggel), jól 
láthatta a különleges termé-

szeti jelenséget. A teljes nap-
fogyatkozás az Atlanti-óce-
án egyes területein volt meg-
figyelhető  azoknak, akik 
célzottan azon a részen vár-
ták a jelenséget.              (szj)

Hatalmas sikert aratott a 
napokban bemutatott Ida 
regénye Tapolcán   Fotó: szj.

A Hold belépett a Nap és a Föld közé március 20-án. 
Hasonló jelenség 2022-ben várható    Fotó: Szijártó János

Vadászi Viktor, Molnár Lili és Somogyi Júlia   Fotó:szj.



Egészségügyért
KÉRDÉSEK Balaton, turizmus, területfejlesztés

Országos és helyi problé-
mák is felszínre kerültek 
Rig Lajos jobbikos képvi-
selő-jelölt legutóbbi la-
kossági fórumán. A Tamá-
si Áron Művelődési Köz-
pontban ezúttal is kiemelt 
témaként foglalkoztak a 
kórház helyzetével.

Vajon mi a fontos? Az, hogy 
mi van a vállamra tetoválva, 
vagy az, hogy Tapolcán mű-
ködik-e aktív sebészet és 
belgyógyászat? - tette fel a 
kérdést köszöntőjében Dobó 
Zoltán polgármester. - A vá-
rosnak és térségének szüksé-
ge van aktív belgyógyászat-
ra, sebészetre és szülészetre. 
Ez nem egyéni érdek, hanem 
közérdek - hangsúlyozta. 
Hozzá tette, a fideszes fe-
nyegetés, miszerint ha nem 
az ő jelöljük nyer most, ak-
kor keveset kap a város, nem 
igazán értelmezhető. Ugya-
nis az elmúlt tizenhat évben 
fideszes önkormányzata és 
országgyűlési képviselője 
volt Tapolcának, mégis ez a 
kistérség kapta a megyében 
a legkevesebb támogatást.
Kepli Lajos jobbikos or-
szággyűlési képviselő, a fó-
rum vendégeként arról szólt, 
hogy nagy a baj minden te-
rületen, amit a parlamentben 
is tapasztalnak. - A közvéle-
mény-kutatások alapján a 

Lévai József önkor-
mányzati képviselő azt 
szeretné, ha Tapolca is-
mét pezsgő kisvárossá 
válna. - Ehhez termé-
szetesen számos aka-
dályt, problémát le kell 
küzdeni, de mindenkép-
pen nagy előny a mos-
tani városvezetés szá-
mára a meglévő hite-
lességi tőke, a lakossági 
bizalom. Erre alapozva 
lehet sikeres programot 
megvalósítani. Az előző 
ciklusban számos olyan 
projekt megfogalmazó-
dott, amelyet ebben a 
ciklusban kell befejez-
nünk. Fel kell pezsdíteni 
először is a gazdaságot, 
mint minden más alap-
ját. Ideértem a laktanyai 
fejlesztést, amihez uni-
ós pénzeket is igénybe 
vehetünk majd. Kiemel-
ném a habüveggyár léte-
sítését, ami új munka-
helyeket hoz, az önkor-
mányzat számára pedig  
bevételi forrást jelent. A 
város elfogadott 2015-
ös költségvetése kap-
csán elmondható, hogy 
az kiegyensúlyozott, 
stabil pénzügyi alapot 
nyújt a gazdálkodáshoz, 
városüzemeltetéshez. 
De hozzá kell tennem, 
túl sok tartalékkal nem 
rendelkezünk. Az idei 
legnagyobb beruházá-
sunk a strandfejlesztés, 
ami majdnem teljesen ki 
is meríti lehetőségein-
ket. A pályázatokhoz 
azonban önrész kell, 
amit csak a gazdaság 
fejlesztéséből, saját erő-
ből tudunk majd előte-
remteni. Az új város-
vezetés a turisztikát is 
kiemelten kívánja ke-
zelni, ami a vonzó külső 
megjelenést is kötelező-
vé teszi. Ezzel együtt 
fontosak a kulturális 
programok, amelyeket 
tartalmában  szükséges 
némileg megfrissíteni. 
Mindezt a helyi közös-
ség aktív részvétele 
mellett.                      (szj)

Fejlődik a térség, vagy megreked?
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Rig Lajos ezúttal Kepli Lajos képviselővel tartott la-
kossági fórumot Tapolcán                 Fotó: Szijártó János

Jobbik rövidesen eléri a Fi-
deszt, ami abból fakad, hogy 
mi eljárunk lakossági fóru-
mokra, beszélgetünk az em-
berekkel. Tapolca vonatko-
zásában fontos kitörési pont 
a turizmus. Ehhez képest 
még a Balatoni kerékpárút-
tal való összeköttetés sem 
valósult meg. Sajnos nincs 
átfogó koncepció a Balaton-
régióra, és nincs gazdája a 
Balatonnak. Évtizedek óta 
beszélnek a szezonhosszab-
bításról, de nem történt sem-
mi. Még azt sem tudják el-
dönteni, hogy alacsonyan, 
vagy magasan tartsák a víz 
szintjét - sorolta a képviselő. 
Rig Lajos képviselő-jelölt a 
legégetőbb problémaként a 
kórházat említette. - Ez a 
kérdés nemcsak a tapolcaia-

kat érinti, hanem a környék-
belieket, sőt még a távolabb 
élőket is. Az itteni aktív 
ágyak hiánya, ugyanis min-
denhol érezteti hatását. Az-
zal indokolták az aktív 
ágyak leépítését 2012-ben, 
hogy gazdaságilag fenntart-
hatóbb lesz az intézmény, 
ehhez képest százmilliós 
nagyságrendű adósságot 
halmozott fel mostanra. De a  
keszthelyi kórháznak is 275 
milliós adótartozása van, az 
ajkainak pedig 500 millió. 
Ajka nem kapott plusz ágya-
kat, felszerelést, pénzt a ta-
polcai aktív ágyak megszün-
tetése miatt megnövekedett 
feladatokhoz. Miért és vajon 
hol vannak a felelősök? - 
tette fel a kérdést Rig Lajos 
képviselő-jelölt.              (szj)

Bizalmat kért a választók-
tól Fenyvesi Zoltán, a 
Fidesz-KDNP országgyű-
lési képviselő-jelöltje a 
minapi tapolcai lakossági 
fórumon. Kijelentette, az 
április 12-ei választás tét-
je a választókerület fejlő-
dése, vagy megrekedése.

A Tamási Áron Művelődési 
Központban rendezett kam-
pányprogramon részt vett 
Kocsis Máté a Fidesz kom-
munikációs igazgatója is, 
aki úgy fogalmazott, céljuk 
továbbra is az, hogy köny-
nyítsenek az emberek min-
dennapjain, csökkentsék  az 
anyagi terheket. Erre pél-
daként a rezsicsökkentést, a 
bankok elszámoltatását, a 
társasági adó csökkentését, 
és a családi adózást említet-
te. - Csökken a rezsi, bővül a 

gazdaság, nőtt a minimálbér 
és a reálbér, erősödtek a vál-
lalkozások - hangsúlyozta.  

Fenyvesi Zoltán arról szólt, 
hogy Lasztovicza Jenő sokat 
tett a választókörzetért, s ezt 
a munkát, ezt az örökséget 
szeretné folytatni. A mostani 
választás tétje, hogy a 
választókerület fejlődni fog, 
vagy pedig megreked. Mint 
kifejtette, tizenkétezer milli-

árd forint uniós fejlesztési 
összeg érkezik az országba, 
és nem mindegy, hogy ebből 
a pénzből mennyit tudnak 
elhozni ebbe a térségbe. 
Fenyvesi Zoltán programja 
egyik sarkalatos pontjának 
nevezte a munkahelyterem-
tést. Kiemelte, az uniós 
fejlesztési forrás 60 százalé-
kát munkahelyteremtésre és 
gazdaságfejlesztésre kell 
fordítani. Ezzel együtt fon-
tos a dolgozó emberek segí-
tése, életkörülményeik javí-
tása, valamint az egészség-
ügy fejlesztése. Mint mond-
ta, konzultációt kezdemé-
nyezett a térség egészség-
ügyi szakembereivel, és 
egyeztetni fog a kormányza-
ti szereplőkkel is arról, hogy 
miként tehetnének még töb-
bet a helyi egészségügyi 
rendszer fejlesztéséért.   (szj)

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Lévai József

Fenyvesi Zoltán   Fotó: szj.



Lapozható, tapintható
GYEREKEK A papíralapú könyvek és az olvasás népszerűsítése

A színes és tartalmas kul-
turális programokat kíná-
ló, közösségi térré válto-
zott Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum újabb hagyo-
mányteremtő akcióhoz 
kapcsolódott.

A könyvtár dolgozói vállal-
ták, hogy a Nemzetközi 
Könyvajándék Nap keretén 
belül mesekönyveket gyűj-
tenek. Felhívást tettek köz-
zé, melyben arra kérték a la-
kosságot, hogy a már 
megunt, elolvasott irodalmi 
műveket ne a padlásra, szek-
rény aljára tegyék, hanem 
vigyék be hozzájuk, hiszen 
ezzel sok gyereknek 
szerezhetnek örömet. 
A gyermekrészleg olyan fia-
talokhoz juttatta el a köny-
veket, akik valamilyen oknál 
fogva kevesebbet olvashat-
nak. Februárban, már több 
mint 10 gyermeknek csaltak 
mosolyt az arcára, most 
pedig, egy játékos irodalmi 

vetélkedő keretében, újabb 
tizenhárom nevelőszülőnél 
élő kisember vált könyvtu-
lajdonossá. Décsey Sándor 
az intézmény igazgatója 
elmondta, hogy a gyerekek 
nem csak tapolcaiak, a kör-
nyező településekről is ér-
keztek. Fontosnak tartja, 
hogy a környék többi könyv-

tárával is jó kapcsolatot 
ápoljanak, hogy minél szé-
lesebb körben érjék el az 
embereket akár ilyen meg-
mozdulások kapcsán is. Úgy 
látja, a mai fiatalok egyaránt 
fogékonyak mind a virtuális, 
mind a hagyományos köny-
vek világára. A képes-, 
mesekönyvek soha nem fog-

nak kimenni a divatból, hi-
szen szükség van a kézzel-
fogható, papír alapon lévő 
dolgokra, akármilyen szintű 
technikai fejlettségű világ-
ban is éljünk. Mesélőnek és 
mesét hallgatónak egyaránt 
élmény, színes illusztrációk 
segítségével indulni el a fan-
tázia világába.                (hg)

A közösség ereje

1848-49-ben a forrada-
lom és szabadságharc je-
lentősebb politikai és ka-
tonapolitikai eseményei 
távol folytak és zajlottak 
városunk vidékétől. Azon-
ban a Tapolcáról indult ci-
vilek és katonák szinte a 
Pest-budai első óráktól 
szemtanúi és szereplői 
voltak e másfél esztendő 
történéseinek. 

Volt aki a március 15-i pesti 
tömegmegmozdulás részt-
vevőjeként, volt aki mint 
nemzetőr közvitéz a Mura 
menti védővonal őrzőjeként, 
vagy épp önkéntes honvéd-
tisztként Budavár bevételé-
ben tusázva. Változatos élet-
utak és szabadságharcos pá-
lyafutások sokasága jelzi Ta-
polca mezőváros hajdani ka-
tonakorú társadalmának ál-
dozatvállalását a hazáért és 
szabadságért. A hajdani bát-
rak közül néhánynak külö-
nösen mozgalmasan alakult 

A Tapolcai Honvéd Kultu-
rális Egyesület korabeli 
katonai szóhasználattal 
„parknapra” hívta mind-
azokat akik felelősen gon-
dolkodnak és tenni akar-
nak környezetük szépíté-
séért.

Az elmúlt szombaton meg is 
jelentek azok, akik szívükön 
viselik a Dobó városrészben 
lévő haditechnikai park és a 
sportpálya sorsát. Erről Hor-
váth Gábor elnök tájékoztat-
ta lapunkat. Mint elmondta, 
az érintett terület, erősen 
elhanyagolt állapotban volt, 
ezért szerveztek társadalmi 

n IRODALOM - 
Nemcsak a kenyérrel él 
az ember címmel tart 
irodalmi elmélkedést 
Nagyböjt előtt, március 
26-án, Németh István 
Péter költő 17 órai kez-
dettel a Wass Albert 
könyvtár első emeleti 
nagytermében. Beszél-
getőpartnerei Zichy 
Emőke református lel-
kész, valamint dr. Cser-
nai Balázs és Szakács 
Péter atyák lesznek.(hg)

n ROVARTÁRLAT 
- Trópusi lepke- és ro-
var- kiállítást nyitnak 
április 2-án a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban. Kiss Szilárd 
magángyűj teménye 
közel 800 faj, mintegy 
2000 ízeltlábúját mutat-
ja be. Óriáspókokat, 
herkulesbogarakat, ka-
bócákat, azúrlepkéket, 
skorpiókat,  denevér-
lepkéket láthatnak az 
érdeklődők többek kö-
zött az április 17-ig 
megtekinthető rovarki-
állításon.                  (szj)

a szabadságharcos pályafu-
tása. Egyikük az 1812-es 
születésű Kováts József ta-
polcai huszárkapitány volt. 
A forradalom kezdetén, mint 
nyugállományú huszártiszt 
élte mindennapjait. Még 
húsz éves korában felcsapott 
katonának és leszolgált ti-
zenkét esztendőt a 10. „Vil-
mos” huszárezredben. 1848 
nyarán azonban ismét jelent-
kezett katonai szolgálatra és 
kinevezték a Szombathely-
/pápai 7. honvédzászlóalj 
egyik századparancsnokává.  
Egyik újonca egy Nagy Iván 
nevű fiatal önkéntes honvéd 
volt. Ő később mint genealó-
gus, vagyis családtörténész 
vált híressé, és a Magyaror-
szág családai czímerekkel 
című könyvsorozata ma is 
fontos alapműve e résztudo-
mánynak. Kováts kapitány 
aztán 1848 októberében tá-
vozott a zászlóaljtól. Először 
a hadügyminisztériumba ve-
zényelték, majd az 5. Ra-
detzky huszárezred főtiszt-
jeként szolgált. Görgey sere-
gének kötelékében ő is 1849. 
augusztus 13-án tette le a 
fegyvert Világosnál. Mint 

volt császári, királyi tisztet 
az aradi osztrák hadbíróság, 
tíz évi várfogságra ítélte. 
Büntetésének letöltését Ol-
mützben kezdte meg. Az 
1851. évi amnesztia idején 
azonban szabadon bocsátot-
ták. Ezt követően aztán egé-
szen különlegesen, és egé-
szen máshol alakult az élet-
útja. 1854-ben úgy határo-
zott, hogy elhagyja Tapolcát, 
de Magyarországot is. Az 
USA-ba emigrált, ahol har-
madszorra is katonának állt, 
és az akkor már ott szolgáló 
számos korábbi magyar 
honvédtiszt mellett ő is az 
amerikai hadsereg tisztje 
lett. Az 1861-1865. évi pol-
gárháború idején az északi-
ak oldalán harcolt. A későbbi 
életútja azonban ma még fel-
táratlan, nem tudjuk meddig 
és hol élt tovább. 
Mindazonáltal Kováts Jó-
zsef az a honvédtisztünk, 
akit sorsa anno a legmesz-
szebbre vetett városunkból, 
s aki ha kellett megállta 
helyét a pákozdi csata nap-
ján éppúgy, mint később az 
amerikai csatamezőkön.

                       Hangodi László

összefogással, egy tavaszi 
nagytakarítást. Az elnök kie-
melte, hogy a kitűzött célt 
megvalósították, de a későb-
biekre vonatkozóan fontos 
lenne egy állandó karban-
tartó csoport működtetése, 
de két térfigyelő kamera, és 
a közvilágítás helyreállítása 
is nagyban hozzájárulna a 
városrészben élő mintegy 
1500 ember komfortérzeté-
nek javításához.
A mostani közös munka 
mindenesetre megszépítette 
a területet. A parknapon 
résztvevők számára ebédet 
és frissítőt is biztosítottak a 
szervezők.                       (szj)

Rövid hírek
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Vasáros Ferencné gyermekkönyvtáros a „könyvajándék napon”  Fotó: Havasi Gábor

A parknap résztvevőinek egy csoportjan Fotó: Helyszíni

Várostörténeti EXTRÁK  - Tapolca és környéke

Tapolcától Világoson át nagy Amerikáig - Egy 1848/49-es huszárkapitányunkról 



Szép fotók, történetek
Csodálatos élményben 
lehetett részük azon mo-
nostorapátiaknak, akik a 
múlóban lévő téli időszak 
alatt ellátogattak Taál Ist-
ván lenyűgöző felvételei-
vel illusztrált úti élmény 
beszámolóira.

Takács Péter polgármester 
kezdeményezésére indult a 
négy estét felölelő rendez-
vénysorozat, mely a falu 
kulturális életének fellendí-
tését és a közösség hosszú 
téli estéinek kellemes eltöl-
tését célozta meg. A részt-
vevők azonban ennél sokkal 
többet kaptak: a családias 
hangulatban eltöltött órák 
Taál István gyönyörű képei-
vel, élvezetes emlékeivel és 
anekdotáival még sokáig 
emlékezetesek maradnak 
minden jelenlévő számára. 
A fényképész elmondta, 
hogy a véletlennek köszön-
heti e képek létrejöttét. Csa-
ládjával egy buszos párizsi 
úton vett részt turistaként, és 
akkor figyelt fel rá az utazási 
iroda idegenvezetője. István 
ugyanis, hogy minél szebb 
képeket készíthessen, akár 
órákig a buszvezető mellett 

Határkő
Zenéjükkel azt az életér-
zést közvetítik a közön-
ség felé, hogy ne csak 
hétvégén legyenek ma-
gyarok, hanem próbálja-
nak meg a hétköznapok-
ban is eszerint gondol-
kozni és dönteni.

A hallgatóság érti az üzenet 
lényegét, ezért is követi a ze-
nekart országon belül, or-
szághatárokon kívül. A 
2009-ben alakult félig süme-

gi, félig tapolcai formáció 
első fellépése egy helyi 
Wass Albert esten történt. 
Akkor még nevük se volt, 
ma viszont az ország legis-
mertebb nemzeti rock együt-
tesének, a Kárpátia zenekar-
nak előzenekaraként lépnek 
színpadra. 
A kilencven százalékban 
saját maguk által írt dalok 
mellett átdolgozásokat és 
népdalokat zenésítenek 
meg. A Füstös Zsuzska, Sol-

a padlón kucorogva várta a 
tökéletes pillanatot. Az 
utazási iroda érdeklődést 
mutatott a képei iránt, majd 
látva tehetségét, felajánlotta 
neki, hogy vegyen részt az 
általuk meghirdetett utakon 
és készítsen képeket szá-
mukra. Így esett, hogy 
István 2012-ben nyolc euró-
pai körutazáson vehetett 
részt teljesen ingyen. Leg-
jobban sikerült képei azóta 
is rendszeresen feltűnnek az 
utazási iroda reklámanyaga-
iban. Ezen a télen Taál István 
az érdeklődő monostorapáti-
akat Párizsba, Normandiába 
és Bretagneba,Velencébe és 

a Szentek földjére, az alpesi 
tavak vidékére, Ausztriába, 
Déltirolba, az északi Norvég 
fjordvidékre kalauzolta el. 
Istvánt ismerhetjük úgy is, 
mint Monostorapáti naptára 
képeinek fotósát. Ezen kívül 
rengeteg falusi eseményt 
megörökített már, az adventi 
gyertyagyújtástól, a kol-
básztöltő versenyen keresz-
tül az árvízig. Egy ködös 
reggel a Tapolcai-medencé-
ben, vagy a Hegyesdi tónál, 
napsütötte borospince, fel-
rebbenő madár, pirkadatkor 
legelésző őzike, ezek mind 
megtalálhatók képei között.
                         Török Melinda

Nőnapi ünnepséget tartott a 
Tapolca és Környéke Kis-
térségi Nyugdíjasok Érdek-
védelmi, Érdekképviseleti 
Egyesülete Hegymagason.
A hűvös idő ellenére  közel 
90 fő jelent meg a település 
kultúrházában. Az ünnepsé-
gen az elnök után köszöntőt 
mondott, a megyei nyugdí-
jas szervezetek szövetségé-
nek elnöke, Demeter Ferenc 
és Hegymagas polgármes-
tere Tóth János Zoltán is. 
Melegszívű köszöntésüket 
örömmel fogadták a nyugdí-
jas tagtársaink. A tapolcai 
Őszi Napfény Nyugdíjas 
klub vezetőjétől Kalmár 
Lajostól szép verset hallhat-
tunk. A megterített asztalok 
megteltek a vendégek által 
hozott finom sütemények-
kel, italokkal, közben pedig  
színvonalas műsort  láthat-
tunk. Végül kötetlen beszél-
getés, szórakozás követke-
zett. Nagy sikert aratott a 
"zsákbamacska" is. Egy na-
gyon kellemes, vidám han-
gulatú délutánt tölthettünk el 
együtt.  
        Kismihók Hajnalka elnök
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Az akvárium víz alatti vi-
lága, legyen az kicsi vagy 
nagy a lakás legszebb dí-
sze, és minden embert le-
nyűgöz. 
De nem árt ismerni pár 
fontos szabályt. A sötét 
helyek alkalmasabbak az 
akvárium számára, meg-
felelő hely a szoba egyik 
sarka közvetlen napfény 
nélkül. Legyen hálózati 
csatlakozó az akvárium 
közelében. Vegyük figye-
lembe a tartó szekrény 
teherbíró képességét. Az 
ajtó mellé ne tegyük az 
akváriumot, mert a jövés-
menés megijeszti a hala-
kat. Ha az akvárium be 
van rendezve, már nem le-
het ide-oda tologatni. Az 
akvárium aljára alkalmas 
az 1-3 mm, vagy 3-6 mm-
es szemszerkezetű sóder. 
A tartós működéséhez el-
engethetetlen a folyama-
tos szűrés, és az oxigén be-

vitele. Az optimális hő-
mérséklet 24-26 C fok 
között legyen. Az akvá-
riumban lévő vízinövé-
nyek fejlődéséhez a napi 
10 óra megvilágítás na-
gyon fontos, de a biológiai 
egyensúly fenntartásához 
is elengedhetetlen.
A halak betelepítése előtt 
az akváriumnak legalább 
7-10 nap pihenésre van 
szüksége, ez idő alatt válik 
a víz biológiailag aktívvá.
A víz 20-30 százalékát 
kéthetente cseréljük le 
friss vízre. A zacskóban 
hozott halakat, legalább 
15 percre tegyük, zacskós-
tól az akváriumába, hogy a 
két víz hőmérséklete kie-
gyenlítődjön. Kerüljük a 
túletetést (napi 1-2), a bel-
ső szűrő szivacsát pedig 
10-14 naponta mossuk át 
óvatosan, de úgy, hogy a 
hasznos  mikroorganiz-
musokat megóvjuk!
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Taál István szép fotói és történetei élményt jelentettek

n  KATONADAL - 
Katonadal-fesztivált 
rendeznek a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban március 28-án, 
15 órai kezdettel. Fel-
lépők: a mezőtúri Szi-
várvány Népzenei E-
gyüttes, a berhidai Bú-
zavirág Népdalkör, a 
Szent István Népdalkör 
Szentkirályszabadjáról, 
a balatonkenesei Szivár-
vány Népdalkör, Öskü-
ről a Forrás Népdalkör 
és a Hajnal Citeraegyüt-
tes, a zánkai Magyar 
Tenger Népdalkör, Pap-
kesziről a Balatonvidéki 
Sorstárs Népdalkör, a 
balatonfűzfői Balaton 
Dalkör, Tapolcáról a 
Csobánc és Batsányi 
Népdalkör.                (hg)

Rövid hírek

A Füstös Zsuzska, Soltis Lehel, Almási András, Séllei 
András, Istenes József alkotta csapat      Fotó: Havasi G.

Heti Ötlet
tis Lehel, Almási András,           
Séllei András, Istenes József 
alkotta csapat egyenrangú 
tagja Istenes Zoltán is, aki 
korábban basszusgitáros-
ként tevékenykedett a  csa-
patnál, azonban egy sajnála-
tos balesetből kifolyólag el 
kellett búcsúznia hangszeré-
től, azóta viszont dalszöve-
geiben és zenei gondolatai-
ban adja át érzéseit a nagy-
érdeműnek. 
Politizálnak, hiszen a hét-
köznapi ember életét befo-
lyásoló tényezőkről énekel-
nek, azonban nem pártok 
kommunikációs szintjén 
teszik ezt.
Történelmi alapokra épít-
kezve, mutatják be érték-
rendjüket és világnézetüket, 
melynek rengeteg követője 
van, ezt mutatja teltházas 
koncertjük is, melyet a Cseh 
Tamás Program keretén 
belül tartottak, a VOKE 
Batsányi János Művelődési 
és Oktatási Központban a 
közelmúltban.                (hg)

Tapolcai zenekarok egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

Nőnapi 
találkozó

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.

Pócsi Béla
díszmadártenyésztő - akvarista

Lapunk terjesztésével 
kapcsolatos észrevételeit az 

alábbi telefonszámon jelezheti:
06/20/358-3295
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Hirdetés

Március, Petőfi
Megemlékeztek az 1848-as 
forradalom és szabadságharc 
eseményeiről a Magyar Pán-
európa Unió Egyesület Tapol-
cai Szervezetének tagjai a Ta-

mási Áron Művelődési Köz-
pontban. Molnár Erika elnök 
külön köszöntötte Tóth Csabát, 
Lesenceistvánd polgármeste-
rét, a tapolcai kistérségi társu-
lás elnökét. A vele együtt meg-
tartott megemlékezésen aztán 

több Petőfi-vers is elhangzott, 
illetve a résztvevők jó néhány 
korabeli katonadalt is elénekel-
tek közösen. Az ülésen a követ-
kező időszak terveiről, kirán-
dulásról, és az esedékes áprilisi 
taggyűléseről is szó esett. (szj)



Ezúttal kettő, sajnos sokakat 
érintő betegségről olvashat-
nak. A krónikus cukor- és 
szív-érrendszeri problémák, 
étkezés és mozgás életmód-
váltással elkerülhetők, nagy 
mértékben javíthatók.
Ehhez nyújt segítséget a ta-
polcai Egészségfejlesztési 
Iroda, mely a következő ta-
nácsokat adja gyógyulás, 
megelőzés céljából.
A cukorbetegség korunk 
leggyakoribb népbetegségei 
közé tartozik. Hazánkban a 
lakosság több mint 8%-át, 
elő-állapotaival együtt több 
mint 1 millió embert érint. A 
szív- és érrendszeri halálo-
zás jelentős hányadáért fele-
lős. A vér kórosan magas cu-
kortartalmának következ-
ményei:
- specifikus tünetek (cukor 
megjelenése a vizeletben, a 
vizelet mennyiségének meg-
növekedése, mely a szer-
vezet kiszáradását eredmé-
nyezi, fokozott táplálékfel-
vétel mellett a testsúly csök-
kenése,
- visszatérő fertőzések,
- késői szövődmények (pl. 
retinakárosodás, vesebeteg-
ség, idegi károsodás miatti 

pontban együnk.
A testmozgás endorfint (bol-
dogság hormon) es adrena-
lint (stressz hormon) szaba-
dít fel, amely segít, hogy 
jobb legyen a közérzetünk. 
Edzéssel csökkenthető a ko-
leszterin szint is a vérben, a 
keringés edzésével a vér-
nyomás optimalizálható az 
erek „karban tarthatóak”.
Napjainkban sajnos egyre 
kevesebb időt tudunk fordí-
tani sportolásra. Nagyon 
fontos lenne a testmozgást 
tudatosan beépíteni életrit-
musunkba, mert így testünk 
és lelkünk is felfrissülhet, 
hozzájárulva a jobb közérzet 
kialakításához. Így jobban 
bírjuk a napi kihívásokat, a 
stresszhelyzetekben is köny-
nyebben helyt állhatunk, 
nem beszélve a sport im-
munrendszerre gyakorolt jó-
tékony hatásáról! Az életkor, 
a testsúly, az általános 
egészségi és edzettségi álla-
pottól függően, egyénre sza-
bottan kell meghatározni az 
adott személynek a szüksé-
ges mozgás típusát, gyakori-
ságát és intenzitását. 
Jelenleg az egyik legna-
gyobb veszélyt jelentő nép-

betegségnek a magasvér-
nyomás-betegséget (hiper-
tóniát) tartjuk. Nem önma-
gában a magas vérnyomás-
sal, hanem annak érfal és 
szívkárosító következmé-
nyeivel kell leginkább szá-
molnunk. A szívérrendszeri 
betegségek kialakulásában, 
ennek következtében a korai 
megrokkanásban, az idő 
előtti halálozásban a hiper-
tónia önálló rizikótényezőt 
jelent. Egyéb kockázati té-
nyezőkkel, társbetegségek-
kel együtt ez a veszélyez-
tetettség hatványosan nö-
vekszik.
Magyarországon a szív- és 
agyér-betegségek előfordu-
lási gyakorisága a nem-
zetközi adatokhoz viszo-
nyítva is nagy. A KSH adatai 
szerint a haláloki struktú-
rában 45 év felett a keringési 
rendszer betegségeinek 
nagyarányú emelkedése ész-
lelhető. Nőknél a halálozás 
58%-a, férfiaknál 45%-a a 
keringési rendszer betegsé-
geivel függ össze. Az oxi-
génhiányos szívizom meg-
betegedések mögött 58%-
ban, a szélütés hátterében 
72%-ban hipertónia áll.   (x)

kéz-lábujjzsibbadás, diabé-
teszes láb, kardiovaszkuláris 
betegségek),
- ok nélküli fáradékonyság. 
Mivel a (2-es típusú) cukor-
betegség a legtöbb esetben 
túlsúly és a csökkent fizikai 
aktivitás talaján jön létre a ri-
zikóval rendelkező embe-
rek, valamint a prediabétesz 
állapotában lévők számára a 
testsúlycsökkentő és fizikai 
aktivitást növelő programok 
megelőző hatásúak. 
Az elhízás a mozgásszegény 
életmód és a túlzott kalória-
bevitel következtében alakul 
ki. A testsúlytöbbletnek szá-
mos káros hatása van a szer-
vezetre. Fokozza a cukorbe-
tegég, a szív és érrendszerei 
betegségek, daganatos be-
tegségek, mozgásszervi be-
tegségek kockázatát. A nor-
mális testsúly elérésének 
módja, hogy több energiát 
égetünk el, mint amit a táp-
lálékkal magunkhoz ve-
szünk. Az eddigi bevitt ener-
giabevitel 500 kcal-val való 
csökkentése naponta, egy 
hónap alatt 2-3 kg testsúly-
csökkenést eredményez. A 
zöldség-gyümölcsök rend-
szeres mindennapi fogyasz-

tása biztosítja a szervezet 
számára azokat a vitamino-
kat, mikro és makro ásványi 
anyagokat, fitonutrienseket, 
amelyek a szervezet egész-
séges működéséhez elen-
gedhetetlenek. Kevésbé zsí-
ros ételeket egyen: a főzés-
hez, sütéshez inkább mar-
garint vagy olajt használ-
junk. Részesítsük előnyben 
a gőzölést, párolást, a fóliá-
ban, teflonedényben vagy 
fedett cserépedényben, mik-
rohullámú sütőben készítést 
a zsiradékban sütéssel szem-
ben. Mellőzzük a rántást, 
kedvezőbb a kevés liszttel, 
keményítővel készített ha-
barás.
Naponta négyszer-ötször ét-
kezzünk. Egyik étkezés se 
legyen túlságosan bőséges 
vagy nagyon kevés: minél 
egyenletesebben osszuk el a 
napi táplálékmennyiséget. 
Együnk nyugodtan, kényel-
mes körülményeket teremt-
ve, nem kapkodva. A főtt 
ételeket elkészítésük után 
mielőbb tálaljuk, ne tároljuk 
melegen órákig. Legyen 
meg a napi megszokott étke-
zési "menetrendünk", lehe-
tőleg mindig azonos idő-

Tapolca Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
a települési hulladékkal kap-
csolatos helyi közszolgálta-
tásról szóló 10/2014. 
(IX.29.) önkormányzati ren-
delete alapján 2015. január 
1-jétől az évi egy alkalom-
mal megszervezésre kerülő 
lomtalanítás már nem az in-
gatlanok előtti közterületre 
történő kihelyezéssel és on-
nan történő összegyűjtéssel 
történik, hanem úgynevezett 
„gyűjtőpontos” rendszerben 
történik, az NHSZ Tapolca 
Nonprofit Kft. által kihelye-
zett 30 m3-es és 5 m3-es 
konténerekkel, az önkor-
mányzattal egyeztetett hely-
színekre.
A lomtalanítási menetrend a város 
nyugati részében: március 24-én 
Kertvárosi városrész I. ütem. Kon-
téner kihelyezési pontok: Erkel F. 
u. és József A. u. sarok., Géza fe-
jedelem u. és Sümegi u. sarok. Jó-
zsef A. u. 34. sz. előtt. Teleki P. u. 2. 
sz. előtt (kiskonténer). Erkel F. u. 
és Lehel u. sarok. 
2015. március 25-én Kertvárosi 
városrész II. ütem - Konténer kihe-
lyezési pontok: József A. u. 56. sz. 
előtt (kiskonténer), Erkel F. u. és 
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Egészség és életmód

Végül győz a szerelem
Folytatás a címlapról:
Az apa által kiválasztott férj 
Balogh Csaba, az elszegé-
nyedett földbirtokos, újság-
író, festőművész, akinek lét-
fontosságú a megszerzett 
hozomány. Ida az apja zsar-
noksága elől menekül a 
kényszerházasságba, amely 
végül igaz szerelemmé ala-
kul. A közönség a remek 
előadás során találkozhatott 
Németh Józseffel, Pék Tíme-
ával, Szabóné Korponai Kit-
tivel, Lászlóné Németh Gab-
riellával, Kocs Idával, Füs-
tös Máriával, Tarsoly Péter-
rel, Nyul Alexandrával, Sár-
közi Saroltával, Vitus Katá-
val, Bakos Nándorral, Ha-

zafi Józseffel, Szabó József-
fel, Fehér Györggyel,  Ha-
vasi Gáborral, Barbalics 
Edinával, Havasi Marcellel, 
Miltényi Attilával, Kurucné 
Gergely Judittal és Fábián 
Mátéval. A díszletet és jel-
mezt Horváth Magdolna, 
Gergely Józsefné és Pásztor 
Miklós és Bartunek Katalin 
biztosította, míg rendező-
asszisztensként Pásztor 
Miklósné segítette a rende-
ző, N. Horváth Erzsébet 
munkáját. 
Azt is megtudtuk, hogy a 
rendező asszony már készül 
a következő „nagy dobásra”, 
egy 1848-as történet szín-
padra állítására.             (szj)

Gyűjtőpontos eljárás

Gyűjtőpont a gimnázium mellett  Illusztráció: Szijártó J.

Béke u. sarok, Bajcsy Zs. u. Piac, 
Víztorony u. és Bajcsy Zs. u. sarok, 
Ley J. u. 6. sz. előtt, Víztorony u. és 
a Glázer S. u. sarok.
2015. március 26-án Nyugati vá-
rosrész III. ütem és  Déli városrész 
II. ütem - Konténer kihelyezési 
pontok: Baross G. u. 14. sz. előtt, 
Wesselényi u. parkoló, Hal Vad 
Baromfi üzlet előtt, Árpád u. és 
Fazekas u. sarok, Szt. László és 
Jókai M. u. sarok.
2015. március 27-én a Kertvárosi 
városrész III. ütem - Konténer ki-
helyezési pontok: Víztorony u. és 
Semmelweis u. sarok, Bartók B. u. 
és a Fenyves u. sarok, Vajda J. u., 
Munkácsy M. u. és Véndeki u. sa-
rok, Véndeki u. és Fenyves u. 
sarok.  A lomtalanítási menetrend a 

város keleti részében március 31-
én. Konténer kihelyezési pontok:  
Halápi  út. és a Móricz Zs. u. sarka,
Kossuth L. u. és a Vörösmarty u. 
sarka, Juhász Gy. u. és Bólyai u. 
sarka, Bem A. u. és a Juhász Gy. u. 
sarka, Simon I. u. közepe, SZISZI 
előtti parkoló. 
Április 1-jén konténer kihelyezési 
pontok: Egry u. 60. előtt, Juhász 
Gy. u. 43-45. között, 17-es Y hátsó 
parkolója,11-13-es Y között, Ba-
rackvirág u. eleje, Egry u. 10. előtt. 
Lomtalanítási hulladékot közterü-
letre kihelyezni tilos. 
Aki a lomtalanítási hulladékát a 
közterületen helyezi el, vagy nem  
a kihelyezett gyűjtőpontokon adja 
át az ott lévő szakembernek, az 
szabálysértést követ el.

Iskolai és óvodai beiratkozás
A 2015/2016. tanévre történő 
általános iskolai beíratás ideje:
2015. április 16. (csütörtök) 
8.00 - 19.00 óráig, április 17. 
(péntek) 8.00 – 18.00 óráig.
Az első évfolyamra történő be-
iratáshoz szükséges dokumen-
tumok: a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosítót, lak-
címet igazoló hatósági igazol-
vány (lakcímkártya). Az isko-
lába lépéshez szükséges fej-

lettség elérését tanúsító igazo-
lás, a gyermek születési anya-
könyvi kivonata, a gyermek 
TAJ-kártyája, a szülő/gondvi-
selő személyi igazolványa, a 
szülői felügyeleti jogokkal 
kapcsolatos nyilatkozat.
Az óvodai nyílt napok április 
13-16 között lesznek, a beirat-
kozás április 22-én (szerda)  
és 23-án (csütörtök) 9 és 16 óra 
között.                              (szj) 



Ügyes vívópalánták
Jól szerepeltek az Sz-L 
Bau Balaton Vívóklub leg-
fiatalabb versenyzői a kö-
zelmúltban Szolnokon .

Az Utánpótlás Vidékbajnok-
ságon a következő eredmé-
nyeket érték el:
Gyermek egyéniben 3. Kau-
ker Dominik (Balatonfüred), 
5. Kovács Benedek (Tapol-
ca), 6. Kovács Dániel (Ta-
polca). A csapatversenyben 
második lett a Tapolca, és 
Cséri Bence. Az újoncok 
között Kovács Dániel, 
valamint a serdülőknél Cséri 
Soma egyaránt a harmadik 
helyen végzett.

Szalay Gyöngyi legkisebb 
tanítványai március 27-29-
én az „Olimpici” versenyso-

rozat következő állomására 
készülnek, amelyet Bükön 
rendeznek.                     (ky)

n TÚRA A Tapolca VSE 
természetjáró szakosztály 
szombati (03.28.) túrája: 
Vonyarcvashegy - Cser-
völgy - Büdöskúti Arboré-

tum - Szent Mihály-domb-
Vonyarcvashegy, “Lepke 
40/25/15” teljesítménytúra.
Találkozó a tapolcai vasút-
állomáson 8.15-kor.       (szj)

Fiatal atléták sikere

A Tapolcai Sportakadémia 
SE atlétái március 5-én Bu-
dapesten a Testnevelési 
Egyetem atlétikai csarnoká-
ban megrendezett dr. Bács-
almási Péter Emlékverse-
nyen vettek részt.
A serdülőkorú Orbán Doroti 
50 m-es síkfutásban ezüstér-
met szerzett, de a távolugró 
Fekete Júlia, Szűcs Boglár-
ka, Varga Lizandra is szépen 
teljesített.
A részletes eredmények: 50 
m leány serdülő döntő: 1. 
Frei Dalma 2000 GEAC 
7:48; 2. Orbán Doroti 2001 
Tapolcai SE 7:54; 3. Emmi 
Emőke 2001 TFSE 8:06; 
Távolugrásban Fekete Júlia 
a nála két évvel idősebbek 
között egyéni csúccsal az 
előkelő 5. helyen végzett. 
Leány távolugrás gyermek: 
1. Kégl Sára 2003 Budaörsi 
DSE 4,55, 2. Szűcs Bianka 
2004 Budaörsi DSE 4,28; 3. 
Kégl Patrícia 2003 Budaörsi 
DSE 4,21; 4. Bunda Bíborka 
2003 Veresegyház 3,93; 5. 
Fekete Júlia ... 14. Szűcs 
Boglárka 2004 Tapolcai SE 
3,39; 20. Varga Lizandra 
2004 Tapolcai SE 3,34; 24. 
Kamuthy Júlia 2004 TFSE 
3,04.                                  (ky)
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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
Az előző heti jó megoldások:
 1. Bh4 ! --- --- --- --- --- 2. Hc5 ! 

Hirdetés

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Lapunk terjesztésével 
kapcsolatosészrevételeit,

 javaslatait az alábbi 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Hirdetés

mailto:kosztolanczi.gyula@gmail.com


Tavaszi egészségnap
ÉLETMÓD Huszonkettedik alkalommal rendezték meg 2003. óta
A Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban im-
már 22. alkalommal tar-
tották meg az Egészség- 
és Aerobik-napot.

Amindenképpen érdemes 
megrendezni ezt a prog-
ramot, - mondta Illés Zsófia 
rendezvényszervező -, mert 
a városban így egy helyszí-
nen, egy időben meg lehet 
találni szinte minden sport-
tal és egészséges életmóddal 
kapcsolatos tevékenységet, 
szakembert. Évente kétszer 
is megszervezzük, ősszel 
novemberben, tavasszal 
pedig márciusban. A bevált 
gyakorlat szerint a délelőtt 
folyamán baba- és gyermek-
holmi börzével várjuk a 
kicsiket és nagyokat, ennek 
mostani sikerét jelzi, hogy 
mintegy hatvanan árultak a 
vásárban, s a látogatók szá-
mát mintegy háromszázra 
becsültük. Emellett voltak 
különféle ingyenes progra-
mok - mint a légvár, illetve 
hancurka - a legkisebbek-
nek. Délutánra viszont áta-

lakul a csarnok, megkezdőd-
nek a sportos és egészséges 
életmódot népszerűsítő 
programok. A küzdőtéren 
zajlanak a különféle bemu-
tató, kezdő edzések és per-
sze a tavaszi fő attrakció, az 
aerobik Balogh Rita fitnesz 
edzővel, akit a műfaj új 

sztárjának tartanak. A kister-
mekben és a rendezvény-
csarnok egyéb helyein ezzel 
párhuzamosan előadásokat, 
kisebb lélekszámú tornákat 
tartottak. Az előtérben  az 
egészséges ételeket kínáló 
kiállítók és vásározók várták 
az érkezőket. Aszalványo-

kat, házi lekvárokat, mézet 
kínáltak, illetve Scherné 
Marika egészséges ételek-
ből hozott kóstolót. A véra-
dáson 16-an vettek részt, de 
az Egészségfejlesztési Iroda 
táplálkozási és életviteli ta-
nácsaival is sokan megis-
merkedtek.                       (ky) 

Határozott kormányzati 
intézkedéseket vár az 
MSZP, ezért országgyű-
lési javaslatot nyújtott be, 
hogy a Quaestor károsult-
jai számára megnyugtató 
megoldás születhessen.  

Erről tartott sajtótájékozta-
tót szombaton Gőgös Zol-
tán, a párt elnökhelyettese és 
Pad Ferenc országgyűlési 
képviselő-jelölt Tapolcán.
Gőgös Zoltán sajnálatosnak 
nevezte, hogy nagy valószí-
nűség szerint nem zárolták a 
brókercég érdekeltségébe 
tartozó céges- és tulajdonosi 
magánvagyonokat  legaláb-
bis még mindig nem jelent 
meg erről szóló hír. Ez eset-
ben valószínű, hogy már 
nem is lehet szó kártalaní-
tásról, hiszen így lehetőség 
van arra, hogy a tettesek sza-
badon mentsék a vagyont. 
Mire törvényjavaslat szüle-
tik az ügyben, már nem lesz 
olyan bűnelkövető, aki tőké-
vel rendelkezne. Az MSZP 
azonnali vagyonzárolást és a 
csődeljárás megindítását kö-
veteli. Pad Ferenc hozzátet-

Tapolca Városi Televízió

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

Műsor: 03.25-04.01.
minden nap 8 és 18 órakor
hírmagazin ismétlés minden 
nap 12.30, 21.30
Krónika:
- LMP, MSZP, Jobbik 
sajtótájékoztatók
- Humán bizottság ülése-
sporttámogatások
- Idősek köszöntése 
Diszelben
- Sándor napi bormustra
- Utasellátó kiállítás
- Bibliakiállítás
107 rendőrségi magazin
Programajánló
Szentkorona előadás 
2.rész

Minket érdekel - Hangodi 
László beszélget Gábris 
Ernővel második világhábo-
rús emlékeiről. 2. rész

Egészségérték magazin 
- Tanácsok cukorbetegeknek, 
egészségnap a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnokban

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295
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VÁROSI TV

Sok hölgy mozgott együtt Balogh Rita fitneszedzővel az egészségnapon Fotó:Kalmár

te, hogy pártjuk a Questor 
károsultjainak megsegítésé-
re országos érdek-képvise-
leti fórumot indított a párt 
irodáiban. Az érdeklődés ha-
talmas - mondta. A cégcso-
porthoz tartozó Honvéd 
Egészségpénztár ügye - 
melynek számos tapolcai 
tagja is van  - nem rendezett, 
Gőgös Zoltán szerint 27 ezer 
ember mintegy kétmilliárd 
forintja ragadt benn úgy, 
hogy számukra semmiféle 
kártérítés nem indult meg. 
Az MSZP interneteléréssel 
és a feljelentéshez szükséges 
nyomtatványokkal segíti a 
bajbajutottakat. Azt tapasz-
talták, hogy a cégcsoportnál 
a károsultakat le akarják be-
szélni az eljárás megindítá-
sáról és adatokat is csak ne-
hezen szolgáltatnak. A két 
politikus azt hangsúlyozta, 
hogy ha a károsultak nem 
teszik meg a feljelentéseket, 
akkor egészen biztos, hogy 
semmiféle kártérítést nem 
kapnak. Majd hozzátették, 
hogy ők csak segítséget 
nyújtanak, semmilyen ada-
tot nem rögzítenek.        (km)

Azonnali vagyonzárolást! Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 46/db
Burgonya: 80-100 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
V.hagyma: 140-200 Ft/kg
Dió: 2400-2600 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg

Lapterjesztés

Moziműsor
Tapolca Városi 

Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
márc. 25 - ápr. 1. 

csütörtök – szerda
     

március 26 – 27. csütörtök – 
péntek 14:00 1000,-Ft
március 30 - április 1. 

hétfő  - szerda 
Apropó szerelem   

Színes, szinkronizált 
amerikai romantikus 

vígjáték
Hossz: 111 perc

Rendező: Fred Schepisi 

március 26 – 27. csütörtök – 
péntek 16:00 1000,-Ft  
március 29 – április 1. 

vasárnap - szerda  
Hamupipőke  

Színes, szinkronizált 
amerikai családi kalandfilm
Rendező: Kenneth Branagh

március 26 – április 1. 
csütörtök - szerda 18:00 

1000,-Ft
A BEAVATOTT SOROZAT: 

A lázadó 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció/kaland/scifi
Rendező: Robert Schwentke

március 26 – április 1. 
csütörtök - szerda  20:00 

1000,-Ft
Swing   

Színes, magyar romantikus 
vígjáték

Hossz: 117 perc
Rendező: Fazekas Csaba 

Heti SÜTI

Fehérvár süti
Hozzávalók: 2 egész tojás, 25 dkg 
kristálycukor, 20 dkg Rama, 2 cso-
mag vaníliás pudingpor, 2 ek. ka-
kaó, 1 csomag mazsola (10 dkg), 1 
csomag ostyalap (10 dkg).
Elkészítés: Egy lábasban a tojá-
sokat és a cukrot elkeverjük. Hoz-
zákeverjük a margarint. Kis lán-
gon, felolvadásig keverjük. Hozzá-
tesszük a pudingport, a kakaót és a 
mazsolát. Jól összekeverjük és le-
vesszük a tűzről. Beletördeljük az 
ostyát. Elkeverjük benne. Egy őz-
gerinc formát alufóliával kibé-
lelünk. Kicsit megnedvesítjük és 
beleöntjük a masszát.  Lenyomkod-
juk. Egy napig hűtőbe érleljük.

            Németh Tiborné, Tapolca

Továbbra is várjuk a sütirecepteket 
elektronikus üzenetben!
Mail: tapolcai7nap@gmail.com

Hirdetés


