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Újabb évet kezdtünk
KÖSZÖNTŐ Eredmények, lehetőségek, tervek és a remények
Tapolca mindennapjairól,
eredményeiről, kiemelt
céljairól, terveiről hallhatott az idei újévi köszöntő
közönsége a Tamási Áron
Művelődési Központban
pénteken este.
Dobó Zoltán polgármester a
város közéleti, társadalmi,
gazdasági szereplői előtt
adott számot a 2016-os esztendő legfontosabb történéseiről, törekvéseiről és az
idei elképzelésekről. Beszédében sorra vette a legjelentősebb eseményeket, a sport
terén elért sikereket, a város
környezeti, természeti adottságait és az azokban rejlő lehetőségeket. Szólt a fejlesztésekről, köztük a strand
megépítéséről és megnyitásáról, a sportcélú beruházásokról. Elhangzott, hogy stabil alapokon áll a város gazdasága, a laktanyai ingatlan
hasznosítása, új vállalkozások megjelenése, a piaccsarnok és a hozzá kapcsolódó
gazdálkodói kört érintő fejlesztés további lökést adhat
a gyarapodáshoz. A kórház-

A város közéleti, társadalmi, gazdasági szereplői vettek részt a pénteken rendezett
hagyományos újévi fogadáson a Tamási Áron Művelődési Központban
Fotó: szj.
zal való kapcsolatról a polgármester kifejtette, hogy az
rendezett, nincs pénzügyi
feszültség az önkormányzat
és az intézmény között,
amely ma a Közétkeztető
kft. legjobb partnere. Rig
Lajos országgyűlési képviselő kórháznak nyújtott segítségét a köszöntőben is ki-

emelte a polgármester, hiszen a németországi adományok nagyban segítették a
gyógyító
tevékenységet.
Örömét fejezte ki az új mentőállomás 2016-os átadása
kapcsán is, ami több évtizedes jogos igénye volt a városnak és térségének. A
problémák között sorolta fel

a pályázatok elbírálásának
lassúságát, a déli városrészben képződő belvizet, a Balatoni kerékpárúthoz való
közvetlen csatlakozás hiányát, és az illegális hulladéklerakókat. (Írásunk további
része a 2. oldalon olvasható
„Jó folytatást remélnek”
címmel)
(szj)

Nézőpont
kérdése
Ilyenkorra általában
már megdőlnek az újévi fogadalmak, és
mindenki visszazökken a hétköznapok világába. Néha még elírjuk a dátumot, de
igyekszünk előretekinteni. Azok közül,
akik a cigarettáról
mondtak le az évkezdéssel, mostanra többen feladták szándékukat. Vannak, akik
személyes szabadságuk korlátjaként élik
meg ilyenkor a nikotin, a szokás megvonását és kikerülik az
akadályt. És az első
mámorító slukk után
szabadnak érzik magukat. Tény, hogy
amíg ez így van, nem
lehet a dohányzásról
leszokni. Látni kell,
hogy nem az a szabadság, ha akkor
gyújt rá az ember,
amikor akar, hiszen
éppen az a rabság. A
szabadság az, ha
nem kell cigi után kotorászni óránként.
Szijártó János

Nyolc Nohab Tapolcán
Magyarország
összes
működő M61-es mozdonya megérkezett Tapolcára szilveszter előtt egy
nappal, hogy a vasútbarátoknak, a Nohabok szerelmeseinek
örömet
okozzon. A rendezvény
az “Évzáró nohabozás”
elnevezést kapta.

zett meg Tapolcára az 1999ben végzetes balesetet szenvedett M61-004-es Nohab
torzója, a Közlekedési Múzeum adománya. Akkor, a
különleges vasúti emlékmű
“hazatérésének” alkalmából, Simonné Visi Erzsébet
badacsonytomaji vasutas,
vasútbarát szervező munká-

jának eredményeként létrejött Nohab találkozón kiderült, hogy a jövőben is van
igény egy izgalmas, nosztalgikus napra, amelynek főszereplői a közkedvelt M61es dízelmozdonyok.
(A tudósítás a 3. oldalon
folytatódik „Hatalmas érdeklődés” címmel)
(tl)

Tömegek tekintették meg,
A vonyarcvashegyi strand 2017. január 10-én. Érthető fotózták, filmezték a legenokokból még korcsolyázók nélkül Fotó: Töreky László dásan megbízható, sokak
szerint „barátságos arcú”,
ma már nosztalgia értékű vasúti járműveket, amelyek
A meteorológiai előrejelzé- szervatórium vezetője azt ezúttal tíz, utasokkal teli szesek szerint, átmeneti eny- nyilatkozta az országos mé- mélyszállító kocsit, egy “buhülés után a jövő héten is diának a napokban, hogy a likocsit” és egy villamos fűmarad a hideg idő, egyelőre parttól távolabb 17-18 centi- tőkocsit vontatva gördültek
nem kell olvadástól tartani. méteres jégvastagságot mér- be a tapolcai pályaudvarra.
Indulhat a korcsolyaszezon tek, a jég partközelben ennél 2015. végén, valóságos kaa Balatonon. A siófoki ob- jóval vastagabb is lehet. (tl) rácsonyi ajándékként érke- A Nohabok népszerűsége ma is töretlen Fotó: Töreky L.

Indul korcsolyaszezon?
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Jó folytatást remélnek
(Folytatás az 1. oldalról)
A január 6-án rendezett újévi
köszöntőn Dobó Zoltán polgármester szólt a 2017-es
tervek között a gyógyhelypályázat által megnyíló új
lehetőségekről, a belvárosi
épülethomlokzatok felújításának folytatásáról, a sportcélú fejlesztésekről, köztéri
alkotások áthelyezéséről és
városüzemeltetéssel, zöldterület gondozással foglalkozó cég létrehozásáról.
A polgármester beszéde után
Rig Lajos országgyűlési
képviselő mondott pohárkö- Az idei újévi fogadáson Dobó Zoltán polgármester ünszöntőt, s kívánt minden nepi beszéde után Rig Lajos országgyűlési képviselő
Képek: Szijártó János
megjelentnek eredmények- mondott pohárköszöntőt
ben gazdag, boldog új esztendőt. - Tapolca városa
azon az úton halad, amelyre
2014 októberében rálépett.
Az eredmények mind-mind
a közös munka gyümölcse,
ez kell, hogy erőt adjon nekünk. Azért, hogy egy város
ne csak lakható, hanem élhető legyen, nagyon sokat kell
tenni. Az a bizonyos szekér
csak akkor halad, ha egy
irányba húzzák - hangsúlyozta a képviselő.
(szj)

8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Vita nélkül döntöttek

2017. január elsejétől a Klebelsberg Központ szervezeti
egységeként létrejött a Balatonfüredi Tankerületi Központ, a Tóth Mária vezetésével működő Tapolcai tankerület megszűnt.
Tankerületi igazgató Szabó
Lajos Konrád, gazdasági vezető Takácsné Szántó Mónika, szakmai helyettes
Szűcs Attila.
Balatonfüredi Tankerületi
Központ: 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.
06/87-795-203
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda:
8330 Sümeg, Deák Ferenc
utca 6. 06/87-795-216
balatonfured@kk.gov.hu

Szavaztak a polgármester és az alpolgármesterek illetményéről

A képviselők előtt az ügyrendi és a gazdasági bizottság tagjai is megtárgyalták a
kitűzött három napirendi
pontot. A 2016-ban módosított önkormányzati törvény
szerint a polgármesteri illetménynél az államtitkári illetményt kell figyelembe
venni. A polgármesterek fizetését a település lakosságFogadóórák a városházán:
számához igazítottan százalékos arányban kell megál- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
lapítani a törvény szerint.
csütörtökén (15.00-16.00 óra
Az államtitkári illetmény
között) a Tapolcai Közös Ön- 997.170,- forint jelenleg. A
kormányzati Hivatal udvari ta- 10.001 - 30.000 fő lakosságnácstermében tart fogadóórát
szám közötti településekre,
- Dobó Zoltán polgármester
így Tapolcára is vonatkozó
Január 16. 14.00-16.00
törvényi
rész alapján a tele- Lévai József alpolgármester
pülés
első
embere az álJanuár 23. 14.00-16.00

lamtitkári illetmény 70%-át
kaphatja. Ez 698.000,- forint. A főállású polgármester
havonta, az illetményének
15%-át kapja meg költségtérítésként, amely kerekítve
104.700,- forint. Az említett
törvény alapján, a főállású
alpolgármester illetményének összegét a képviselőtestület a polgármester fizetésének 70-90%-a közötti
összegben állapíthatja meg.
Az előterjesztés a főállású
alpolgármester fizetését, a
korábbi gyakorlat alapján az
adható maximumban, jelen
esetben 628.200,- forint/hó
összegben kérte megállapítani a képviselő-testülettől.
Ehhez
az
illetményösszeghez 94.200,- forint/hó
összegű költségtérítésre is
jogosult Lévai József alpolgármester.
A társadalmi megbízatású
alpolgármester,
Kozma
Henrik tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg
úgy, hogy a törvény értelmé-

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete

Átszervezés
a KLIK-nél

Törvényi kötelezettségének tett eleget a tapolcai
képviselő-testület, amikor
kedden reggel rendkívüli
testületi ülésen elfogadták a polgármester és az
alpolgármesterek illetményét.

INFORMÁCIÓ

ben az nem haladhatja meg a
társadalmi megbízatású polgármesterek tiszteletdíjának
90%-át,
ez
maximum
314.100,- forint lehet. Ezen
felül jogosult a fizetése
15%-ának mértékééig költségtérítésre, vagyis 47.100
Ft-ra. Az ügyrendi és a gazdasági bizottság minden tagja igennel szavazott a tárgyalt napirendi pontokról. A
testületi ülésen sem alakult a
szavazás másként, annyi különbséggel, hogy az érintettek a róluk szóló napirendi
pontoknál nem voksoltak.
Az ülés végén Kozma Henrik alpolgármester arról számolt be, hogy decemberben
lezárult a jubileumi év utolsó akciója, az 50 Év 50 Fa
mozgalom, amellyel helyi
lakosok, vállalkozások, civil
szervezetek vásárolhattak
díszfákat Tapolca újbóli várossá nyilvánításának alkalmából. Így tavasszal a város
köztereire félszáz facsemetét ültethetnek majd ki. (km)

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 10.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7250 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Kamarakórus alakult
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Segítség a bajban
Karitatív tevékenyéget vállal a HIT Gyülekezete

A Zalahalápi Kamarakórus Fotó: Zalahaláp kultúrház
A közelmúltban megala- Az első, bemutatkozó fellékult Zalahalápi Kamara- pésen az adventi, és karákórus első fellépése “Ad- csonyi dalokat prózával is
venti Áhítat” címmel de- színesítették, valamint zoncember 19-én volt, majd a gora, furulya, gitár kísérettel
21-i Mindenki Karácso- is megörvendeztették a könyán is sikert aratott a zönséget. Megtudtuk azt is,
Kardosné Szűts Piroska a Zalahalápi Kamarakórus
vezetésével működő új tagjai közösen választják ki
a dalokat, valamint együtt
formáció.
döntenek minden felmerült
Egy helyi kórus létrehozása kérdésben. Közös vonásuk,
már évekkel ezelőtt megfo- hogy szeretnek együtt, szívgalmazódott pár lelkes helyi ből énekelni, és a próbáik is
hölgy gondolataiban- tudtuk nagy egyetértésben, jó hanmeg a kórustagként is de- gulatban telnek. Aki kedvet
bütált Somogyi Kingától a érez, hogy a kórushoz csattelepülés művelődésszerve- lakozzon, az a jövőben bárzőjétől, aki elmondta, a cso- mikor megteheti, hirdeti a
port azzal a céllal jött létre, települs új énekes csoportja,
hogy a helyi rendezvényeket amelynek létrejöttét, műköszínesítsék alkalomhoz illő dését szorgalmazta, és egydalokkal. A tagok között ben támogatta a község önminden korosztály képvisel- kormányzata és Bedő Lajos
teti magát, az iskoláskorú- Sándor Zalahaláp polgáraktól, egészen a nyugdíjasig. mestere is.
(tl)

KULTÚRSAROK
“A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában” címmel közönségtalálkozóval egybekötött, ingyenes
filmvetítést tartanak a Tapolcai Moziban január 17én, kedden, 18 órakor.
A hamarosan Tapolcán is
megtekinthető, a múlt év
őszén bemutatott ismeretterjesztő film az MTA BTK
TTI Szent Korona Kutatócsoport legfontosabb felfedezéseinek hiteles kivonatát, eredményeit nyújtja.
Örök emlék lett a Korona

Mézes András (jobbra) a gyülekezet lelkésze és Sedlákné Kiss Anikó adta át a csomagokat Lévai József (balra) alpolgármesternek
Fotó: Töreky
A HIT Gyülekezete har- mester köszönte meg a pél- szágosan végzett adományminc rászoruló helyi la- daértékű gesztust és ígéretet gyűjtés eredményei. A kökosnak, illetve családnak tett arra, hogy azt a lehető zelmúltban azonban Tapoljuttatott el a város ön- legrövidebb időn belül, a cán is felállt a HIT Gyülekormányzatának koordi- szociális területen tevékeny- kezetén belül egy karitatív
nálásával élelmiszercso- kedő kollégákkal eljuttatják csoport, amely a jövőben
rendszeres akciókkal, gyűja rászorulókhoz.
magot a napokban.
Mézes András lapunknak el- tésekkel, adományokkal seMézes András a gyülekezet mondta, mindig is fontosnak gíti majd a helyi szociális rálelkésze és munkatársai pén- tartotta gyülekezetük a kari- szorulók életét. Mindezt az
szoros
teken adták át az alapvető tatív tevékenységet, amelyet önkormányzattal
élelmiszerekkel megtöltött leginkább országosan, a fő- együttműködésben szeret(tl)
táskákat az önkormányzat il- városban gyakorolt az egy- nék megvalósítani.
letékeseinek. A város nevé- ház, a most átadott csomaben Lévai József alpolgár- gok is a hívek körében or- www.tapolcaiujsag.hu

Film a Szent Koronáról Hatalmas érdeklődés
ismeretterjesztő film bemutatója a készítőknek és az első nézőknek egyaránt szeptemberben
Budapesten.
Több száz néző, egyszerre
három teltházas terem jellemezte a bemutatót. A film
a középkori önálló magyar
állam Mohács utáni bukásától, a XX. századig követi
nyomon a korona, a koronaékszerek és velük kapcsolatban a magyarság történetét. Érdekesség, pontosabban helyi vonatkozású kuriózum, hogy a filmben a

A Szent Korona legkorábbi, hiteles ábrázolása

(Folytatás az 1. oldalról)
A város, a MÁV, a Nosztalgia Kft., a MÁV Pályavasút,
a Kárpát Vasút Kft., a Nohab
GM Alapítvány összefogásával és Simonné Visi Erzsébet elhivatott és kiváló
szervező munkája ismét bejött, hiszen a megelőző találkozónál sokkal többen látogattak ki a Nohabok találkozójára, illetve érkeztek az
alkalomból Tapolcára.
Gelencsér László állomásfőnök is köszöntötte a program látogatóit és tapolcai pályaudvaron egymás mellett
felsorakozó 1-es, 6-os, 10es, 17-es, 19-es, 20-as, 21-es
és 22-es NOHAB mozdonyokat. A vasúti tiszt elmondta, hogy „a „Négyeske” és a tapolcai vasutasok
már nagyon várták a napot,
hogy újra a jó öreg Nohabok
duruzsolását verjék vissza a
balatoni hegyek”. - A múltban sokszor nehéz és keserű
volt a mindennapi munka, de
ezek a gépek és a velük dolFotó: FilmLab gozó vasutas kollégák meg-

Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium
tagjai is szerepet kaptak.
A vetítést követően az érdeklődők még közelebb kerülhetnek majd a témához,
hiszen a film rendezőjével,
Bárány Krisztiánnal, illetve
a szakértő- főszereplő dr.
Pálffy Géza történésszel, dr.
Décsey Sándor könyvtárigazgatóval és Hangodi
László muzeológussal egy
beszélgetést, közönségtalálkozót is szerveztek a városi
mozi munkatársai.
(tl)

nemesültek. Ezért vagyunk
ma itt - fogalmazott a tapolcai állomásfőnök. Dr.
Décsey Sándor a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum
igazgatója, aki a Tapolca város nevét is viselő „Négyeske” visszatérésében központi szerepet vállalt, ezúttal kinyitotta az intézménye gondozásában lévő mozdonytorzó ajtaját, látogathatóvá
téve így a fülkét a hosszú
sorokban kígyózó érdeklődők, a gyerekek, a családok
számára. Az igazgató lapunknak elmondta, jól halad
a pénzgyűjtés, amely a „Négyeske” felújítását célozza.
A remények szerint, a megújulásának első szakaszában
lévő tapolcai vasútállomás
elkészültével a mozdonyemlékmű is új fényében ragyoghat majd, mint a pályaudvar, a hazai vasúti közlekedés ikonikus emlékműve. Dobó Zoltán polgármester szerint a rendezvény
folytatásra érdemes és élvezi a város támogatását. (tl)
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AKTUÁLIS!
MEGRENDELHETŐ
DVD-n
a Kokárdák és Koszorúk
zenés színmű 2000 Ft/db
áron!
Érdeklődni: a
06/87/412-289
telefonszámon, vagy
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21. sz.
alatti ügyfélszolgálati
irodánkban!

A tavalyi év végén történt...
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Csobbanás a tóban
Idén is hatalmas érdeklődés kísérte a szilveszteri rendezvényt
Immár hetedik alkalommal rendezték meg Tapolcán a szilveszteri Malomtó úszást, ezúttal is hatalmas érdeklődés mellett.

Kétszázhatvanöt bátor úszó
vetette be magát a 16 fokos
A Kokárdák és koszorúk tóba a vásártéri zsivaj, nagy
darab zenéje
üdvrivalgás és dobszó közetovábbra is
pette. Utóbbit a Győri Ütőmegvásárolható CD-n
együttes négy tagja biztosíTapolcán a Tourinform
totta. A szilveszteri fürdőirodában! (Fő tér 17.)
zéshez nulla fok körüli külTel: 87/510-777,
ső hőmérséklet párosult, ami
Mobil: 30/222-1392
a korábbiakhoz képest enymail:tapolca@tourinform.hu hének mondható. Talán enA CD a Tourinform
nek is betudható, hogy közel
irodától postai
hetvennel többen csobbanúton is megrendelhető!
tak mint tavaly. A nemzet
(1990 ft + postaköltség)
rozmárja, Schirilla György
ezúttal is egy szál fürdőnadrágban köszöntötte az
igencsak jelentős létszámú
közönséget, Dobó Zoltán
polgármestert és Kasza Róbert világ- és Európa-bajnok
öttusázót a tó színpadán délelőtt a start előtti percekben.
Még a pocakját is megmuOnline újságunk tatta az 56 éves “rozmár”,
www.tapolcaiujsag.hu azzal az ígérettel, hogy

Kétszázhatvanöt úszó vetette magát a tóba Szilveszter napján Tapolcán. Nem hiányzott a jókedv, a vidámság, a program most is élményszámba ment
Fotó: szj.
2017-ben leadja a plusz kilókat. Meglátjuk az idei év
végén.
Kétszáznyolc férfi mártózott meg, és ötvenhét nő. A
legidősebb férfi Németh Károly (77), a legidősebb hölgy

Szebegyinkszky
Istvánné
(73) volt, míg a legfiatalabb
fiú Csetey Zsombor (7), a
legifjabb lány Vajai Anna
(6). Már a csobbanás előtti
szilveszteri futásra is komoly nézői érdeklődés mu-

tatkozott, ám a tóúszás kezdetéig folyamatosan nőtt a
közönség létszáma. A több
ezres tömeg, a komoly érdeklődés továbbra is igazolja a tapolcai rendezvény
töretlen népszerűségét. (szj)

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni archívumát ne őrizze VHS
kazettákon, hiszen lassan már nem lesz eszköz,
amely lejátszaná! Digitalizálással megmenthetők a
régi filmek, hangfelvételek!

06/87/412-289
tapmedia.hirdetes@gmail.com

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére az is megoldható!
(500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS szalagról,
mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD lemezen
megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi Televízióban sugárzott
magazimnűsorainkat 1900 Ft (+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig
900 Ft (+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények, konferenciák
programjának rögzítése, (akár több kamerával is)
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

Hívja
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

www.tapolcaiujsag.hu ... www.tapolcaimedia.hu
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Csilingelő gyermekhangok
Karácsonyi hangversenynyel zárták az évet a római katolikus templomban a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének tanulói, pedagógusai.
Szakács Péter atya köszöntője után egy francia karácsonyi dal hangzott fel csengettyűn (felkészítő Király
Lajos), majd a Kicsinyek
Kórusa csengő énekével

kezdődött a hangverseny. A
gyerekek Sellyei-Cseh Ágnes karnagy irányításával
mutatták meg tudásukat.
Repertoárjukban felcsendült
a Dicsérjétek az Urat 150.
genfi zsoltár, Várnai Ferenc
Mostan kinyílt kezdetű három karácsonyi éneke, illetve magyar népdalokat és
más népek karácsonyi
dalait hallhatta a közönség.
A hangverseny második részében lépett fel a felső ta-

Fotó: szj.

A Bárdos Lajos Gyermekkar Király Eszter karnaggyal

gozatosokból álló Bárdos
Lajos Gyermekkar Király
Eszter karnagy vezetésével.
A műsor főleg magyar szerzők (Harmath Artúr, Halmos
László, Bárdos Lajos, Lisznyay Gábor, Karai József)
kórusműveiből állt, magyar
népdalokkal színesítve. Verset mondott Almási Dániel,
Borsos Barbara, Szabados
Máté, Szálinger Fanni. Zongorán kísért Takácsné Németh Magdolna, gitáron Király Károly, vonós hangszeren Varga Eszter, Balikó Laura, Fehér Zita működött
közre.
A koncert zárásaként fellépett a pedagógusokból és a
nyolcadik osztályos fiúkból
álló karácsonyi énekkar,
majd Bajner Imre igazgató
adventi gondolatai után a
közönséggel együtt énekelt
az összkar.
(szj)

Karácsonyi műsor az iskolában
Együtt ünnepeltek az alsó
tagozatosok a Bárdos iskolában a téli szünet előtti
napokban. A hagyományos karácsonyi ünnepség szép versekkel indult
az iskola 2. a osztályos
tanulók előadásában.
A versekből álló összeállítást osztályfőnökük dr. Sipos Ferencné tanította be. A
Kicsinyek Kórusa magyar és
más népek karácsonyi dalaiból válogatott karnagyuk
Sellyei-Cseh Ágnes irányításával. Ezután a 2. z osztályosok karácsonyi pásztorjáték-

Szép karácsonyi műsort adott a katolikus iskola

Szívet melengető ünnep
A
Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskolában szép hagyomány a karácsony közös ünneplése a Nagyboldogasszony-templomban tartott betlehemezéssel.
Ezúttal a betlehemes műsort
a 4. osztály lelkes tanulói adták elő, felkészítő pedagógusaik Kormányos Ildikó és
Horváth Marietta voltak. Az
iskola diákjai nagy átéléssel
elevenítették fel Jézus születésének történetét.
A felcsendült dalok és versek örömet loptak a szülők s
Hirdetés

Fotó: Zentai Csaba

A Bárdos iskola alsós karácsonyi ünnepsége

kal idézték fel Jézus születésének történéseit tanítójuk
Magyar Ferencné segítségével. Az ünnepség végén
Vighné Varga Odett igazga-

tóhelyettes köszönte meg a
szereplőknek és felkészítőiknek műsort, majd közös
énekeléssel zárult a Bárdos
alsós karácsonya.
(szj)

Hirdetés

Tájékoztató és tesztírás: 2017.01.17. kedd, 8:30 óra, Wass Albert Könyvtár, Tapolca, Batsányi János u. 1.

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu

a megjelent vendégek szívébe. A műsort színesítette az
iskola diákja, Kardos Marcell karácsonyi orgonajátéka
is. Az ünnepséget bevezető
ünnepi beszédet D. Fekete
Balázs
igazgatóhelyettes
mondta el, a rendezvény zárásaként pedig Rohály János
igazgató köszönte meg az
egész éves együttműködést
a szülőknek, kollégáknak és
a gyerekeknek.
Az este közös énekléssel
zárult, s a boldogan csillogó
gyermekszemek magukkal
vihették a betlehemi csillag
üzenetét: „Megszületett a
Megváltó!”
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Szép karácsonyi koncert

Ünnepvárás, mint régen

Mesterházy Attila adta át
a párt ajándékát Fotó: tl.

Ajándékozás
Egy tapolcai édesanyának és gyermekeinek
adott át karácsonyi ajándékokat Mesterházy Attila
Régi szokások, hagyományok elevendtek meg a tapolMSZP-s politikus, korábbi
cai plébánián az ünnepvárás jegyében Fotó: Töreky L.
országos pártelnök, partapolcai Római Kato- formálás mellett, bemutat- lamenti képviselő a helyi
likus Plébánián az ün- ták a korabeli ember és ter- MSZP irodában.
nepvárás jegyében, népi ha- mészet szoros viszonyát.
gyományokat elevenítettek Akkoriban olyan játékoknak A minőségi gyermekjátéfel advent idején.
és tevékenységeknek, mint a kokból és egyéb hasznos
Amint azt Szakács Péter lucázás, a luca napi búzaül- adományokból álló csomaatya lapunknak elmondta, tetés, vagy tollfosztás, való- gokat a rászoruló család
minden évben igyekeznek di gyakorlati jelentősége is nagy örömmel fogadta. A
valami újdonsággal megör- volt, ma már inkább csak közelmúltban adtunk hírt
vendeztetni a tapolcai csa- szép népi hagyományok. arról, hogy az MSZP helyi
ládokat. Idén Szabó Csabát, Nálunk a plébánián értelem- szervezete, csatlakozva a
a Tördemic Néptáncegyüt- szerűen a valláshoz kötődő párt országos adománygyűjtes vezetőjét kérték meg ar- hagyományoknak szente- tő akciójához, tapolcai szera, hogy csoportjával mutas- lünk nagyobb figyelmet, hi- génysorú családok javára
sa meg, vajon milyen volt az szen mostanában készülünk szervez gyűjtést az adventi
élet a karácsonyt megelőző az Úr Jézus születésre- időszakban. Árvai Gábor, a
időszakban, milyen népi te- mondta el lapunknak Péter párt helyi elnöke, korábban
vékenységek, szokások tet- atya, aki a gyerekekkel lapunknak elmondta, hogy a
ték széppé, meghitté a ka- együtt, maga is részt vett a helyi vezetés, illetve terveik
rácsonyvárás időszakát az tollfosztás, a kukorica mor- szerint egy ismert MSZP-s
el-múlt évszázadokban.
zsolás és a többi, ma már fe- politikus fogja személyesen
- Régen ezek a szokások, ledésbe merült tevékenység- átadni az érintetteknek az
foglalatosságok természe- ben, melyek mindegyikéről adományokat. A karácsonyi
tesnek számítottak és kötő- Szabó Csaba adott át sok ajándékok közben szépen
déseket hoztak létre az em- hasznos ismeretet a jelen- gyűltek és Mesterházy Atberek között. A közösség- lévő fiataloknak.
(tl) tila sem érkezett üres kézzel.

A

Moziműsor

Hit Gyülekezete

kácsné Németh Magdolna
(zongora), Mersics Lili (fuvola), Müller Ilona (zongora), Kovács Benedek (oboa),
Gusztos Dominika (cselló),
László Lola (hegedű), Zavaczki Alíz (fuvola), Őri Jenő (zongora), Haga Réka
(trombita), Mózner Miklós
(zongora).
A szép zenei élményt adó
hangszeres produkciók után
Vivaldi G-dúr szimfóniájának I. tételét adta elő a zeneiskola vonószenekara, majd
Gregorián karácsonyi ének
következett a hegedűkórus
(kicsinyek) tolmácsolásában. Végül közös éneklés
zárta az ünnepi hangversenyt.

Növendékek és tanáraik együtt léptek fel

Fotó: szj.

Túraajánlat most szombatra
A Tapolca Városi Sportegyesület
Természetjáró
Szakosztálya január második szombatján a TapolcaTüskésmajor- Diszel- Hegyesd- Ágói-dűlő- Monos-

Tisztelt Tapolcai Lakosok!

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Január 12 - 18.
csütörtök – szerda

www.tapolcaiujsag.hu

A Járdányi Pál Zeneiskola
hagyományos karácsonyi
koncertjén a növendékek és
tanáraik együtt léptek fel a
Tamási Áron Művelődési
Központ zsúfolásig megtelt
színháztermében.
Az igazgató szavai után Őri
Jenő igazgatóhelyettes konferálta fel a fellépőket. A
műsorban közreműködött
Ladányi Bíborka (ének),
Tóth-Rompos Patrícia (fuvola), Tóth Péter (vibrafon),
Fazekas Ádám (vibrafon),
Almási Dániel (fagott),
Ludmány János (zongora),
Mayer Gabriella (zongora),
Varga Júlia (zongora),
Gusztos Donát (hegedű), Ta-

FELHÍVÁS

Tapolca Városi Mozi

12 – 16. csütörtök – hétfő,
18. szerda 16:00
1000,-Ft 17. kedd 15:00
Vigyázz, kész, szörf 2.
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
...
12 – 16. csütörtök – hétfő,
18. szerda 18:00
1200,-Ft 17. kedd
20:30
A Nagy Fal 3D
Színes, szinkronizált
amerikai-kínai akció-thriller
Hossz: 104 perc
...
12 – 16. csütörtök – hétfő,
18. szerda 20:00
1000,-Ft
Hóesés Barcelonában
Színes, feliratos spanyol
romantikus vígjáték
Hossz: 95 perc

2017. JANUÁR 13.

Az időjárás-előrejelzés szerint rendkívül hideg, szeles idő várható az
elkövetkezendő jó néhány napban. A hideg időjárásban fokozott
veszélynek vannak kitéve azon embertársaink, akiknek nincs
lehetőségük arra, hogy meleg lakásban, helyiségben töltsék a téli
időszakot. Nemcsak az utcán élő hajléktalanok vannak ilyenkor
veszélyben. Sokakat veszélyeztet a kihűlés a saját otthonukban is,
hiszen vannak, akik nem tudnak gondoskodni arról, hogy meleg legyen
a lakásukban, vagy azért, mert koruk, egészségi állapotuk miatt nem
tudnak begyújtani, vagy azért, mert nincs mivel begyújtaniuk. Vannak,
akik szégyellik a helyzetüket, és nem kérnek segítséget, holott nagy
szükségük lenne rá.
Kérem a lakosságot, hogy fokozottabban figyeljenek a környezetükben
élőkre, szomszédaikra, ismerőseikre!
Aki a hidegben a szabadban padon vagy földön fekvő embert észlel,
jelezze a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási
Csoportján a 06-87/511-153-as telefonszámon, vagy a Hajléktalan
Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőjén, melynek
telefonszáma: 06-87/411-004, vagy a 06-30/244-9232.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a Nappali Melegedőt nemcsak
hajléktalan emberek, hanem olyan tapolcai lakosok is igénybe vehetik,
akik nem tudják otthonukban a fűtést vagy a mosást megoldani.
Amennyiben tudomásuk van olyan személyről, aki korára,
betegségére, vagyoni helyezére tekintettel, vagy más ok miatt nem
tudja otthona fűtését megoldani, kérem jelezze a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Csoportjának
személyesen vagy a fent írt, 06-87/511-153-as telefonszámon.
Figyeljünk jobban oda egymásra, hiszen a figyelem, a jelzés most életet
menthet!
Tapolca, 2017. január 6.
Dobó Zoltán polgármester

torapáti útvonalat teszi meg.
A nagyjából 16 km távra
mindenkit várnak. Találkozó
szombaton reggel, 8.00
órakor a Juhász Gy. utcai
SPAR szupermarket előtt.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a fenyőfa hulladék
elszállítása során a közszolgáltató
azon fenyőfákat, amelyeken bárminemű hulladék, kötözőanyag,
csomagolóanyag maradt, nem
szállítja el! Kérjük fokozottan
ügyeljenek rá, hogy a kihelyezett
fenyőfán ne maradjon semennyi
szaloncukorpapír, vagy egyéb
csomagolóanyag, díszek, vagy
azok felfüggesztéséhez használt
kötözőanyag, a fenyőfa összekötéséhez, csomagolásához használt
kötöződrót, spárga, vagy zsák, karácsonyfatalp és egyéb tartók.
A fenyőfa hulladékot a társasházakban lakó ingatlantulajdonosok
a gyűjtőkonténerek mellé tegyék
ki. A szél által elfújt, rendezetlenül
kidobott fákat a társasház feladata
visszahelyezni a hulladékgyűjtő
konténer mellé! A közszolgáltató
a fent megnevezett feltételekkel
ellentétesen kihelyezett fenyőfa
hulladékot nem szállítja el! A
2017. január 13-a után kihelyezett, vagy fenti okok miatt el nem
szállított fenyőfákat a társasház
feladata összeszedni és a társasház
költségén elszállíttatni!
Ughy Jenőné jegyző

2017. JANUÁR 13.

A megye legjobbjai
Tavaly év végén adták át a
Veszprém Megye Legjobb
Sportolója és edzői díjakat, a
megyei önkormányzat és a
megyei sportszövetség által
szervezett díjátadó gálán a
megyeházán.
Az elismerést gyermek lány
kategóriában Gaál Zsóka a
Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztályának
ifjú tehetsége (edzői Istvándi Lajos és Kosztolánczi
Gyula), felnőtt férfi kategóriában Rédli András az Sz-L
Bau Balaton Vívóklub kiválósága (edzője Borosné Eit-

ner Kinga), valamint speciális sport kategóriában - a
jelenleg már középiskolásOrsós Szilvia, a tapolcai
Szász Márton Általános Iskola kiemelkedő sportolója
(Diákolimpia országos döntős távolugró, felkészítője
Kiss Katalin) vehette át. A
díjakat Kozmann György,
sportért felelős helyettes államtitkár, Fenyvesi Zoltán, a
Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke valamint Vízl
Tamás, a rendezvényt támogató Sopronbank régióvezetője adta át.
(me)

Balról: Rédli András a díjátadó Fenyvesi Zoltánnal
(balra) és Kozmann Györggyel. Jobbra a TVSE Sakk
szakosztály díjazottjai Kosztolánczi Gyula, Gaál
Zsóka és Istvándi Lajos
Fotó: Gaál Renáta

Jelölt a férfi párbajtőr csapat is
A Rióban olimpiai bronzérmet szerezett férfi párbajtőr csapat tagjaként Boczkó
Gábort és Rédli Andrást, Imre Gézával és Somfai Péterrel karöltve, illetve Dancsházy - Nagy Tamás vezetőedzőt és Udvarhelyi Gábor
szövetségi kapitányt is köszöntötte, és elismerésben
Hirdetés

részesítette teljesítményükért a Magyar Vívószövetség
a tavalyi év végén, a Kempinski Hotelben rendezett
ünnepélyes gálavacsoráján.
A sportolók jelöltként szerepelnek a Magyar Sportújságíró Szövetség és az M4
Sport által összeállított Év
Sportolója 2016 listán. (me)

SPORT
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Hajrázó kosarasok
Ismét tartolt a Tapolca Városi Sportegyesület Kosárlabda
Szakosztálya
előző év december harmadik hétvégéjén.
A Kazinczy Ferenc Tagintézményben a Veszprém
Megyei Gyermek Bajnokság U12 második fordulójában hazai pályán győzedelmeskedtek a vendégcsapat felett, Balatonfüred –
Tapolca VSE/Tigrisek 5:96
eredménnyel.
A második mérkőzésen az
eddig veretlen két csapat, a
Tapolcai Tigrisek és a Fűzfői
AK találkozhatott egymással, és célozta meg a győzelmet, ezért a helyi kosarasok az összecsapásra súlyozottan készültek. Mindez
meghozta a várt eredményt,
hiszen hamar megmutatkozott a helyi erőfölény és
újabb nagyarányú győzelmet arattak. A Tapolca VSE/
Tigrisek 87:9-re győzedelmeskedett a Fűzfői AK
ellen. A megyei bajnokságot
a második forduló után, a
Tapolca VSE/Tigrisek csapata vezeti négy győzelemmel és hatalmas előnnyel,
akik a Fűzfői AK csapatát
második helyre, a Pápa KC
csapatát harmadik helyre
szorították maguk mögé.
Másnap a lányok és a fiúk ismét bizonyítottak. Az Országos Fiú Serdülő Bajnokság U14 ötödik fordulójában
a soproni Belvárosi Sport és
Szabadidő Központban elő-

A Tapolca VSE Tigrisek csapata bravúros győzelmet
aratott, balra Molnár Lajos edző
Fotó: TVSE KSZ
ször találkoztak a tapolcai fi- 45:53 lett.
úk a nagy múltú veszprémi Hazai pályán küzdött meg
egyesület utánpótlás csapa- aznap, az Országos Lány Titával, akiket az eredményes ni Bajnokság U13 harmadik
kezdéssel sikerült meglepni- fordulójában a TVSE és a
ük. Bár a második negyed- Pécsi VSK csapata. Komoly,
ben a VUKE majdnem összeszedett játékot mutaegyenlíteni is tudott, de Bo- tott be a vendégcsapat ellen
ros Ákos vezényletével a a tapolcai tini lány csapat. A
harmadik negyed kontrollált mérkőzés elejétől a jó védejátékának, jó védekezésnek kezésnek és pontos támaés a támadások pontos befe- dásoknak köszönhetően a
jezésének köszönhetően új- vezetést gyorsan sikerült
ra megnyugtató tíz pont fe- magukhoz ragadniuk. Ezt
letti előnyre tettek szert a ta- követően ügyes megoldápolcai kosarasok. Az ellen- sokkal az előnyt folyamatofél természetesen nem hagy- san növelve a félidei piheta magát és gyors támadás nőre már magabiztos, tizenbefejezésekkel
elkezdett öt pontos különbséggel vohajrázni. A TVSE támadójá- nulhattak. A harmadik és netékának tudatos lassításával gyedik negyedben ezt még
és cserék végjátékban szere- pár szép kosárral megerősítpeltetésével végül megérde- ve végül tizenkilenc pontos
melten, nyolc ponttal nyert a győzelmet arattak a helyiek.
serdülő fiú csapat, a vég- A végeredmény Tapolcai
eredmény pedig Veszprémi Oroszlánok-Pécsi VSK 61:
(Májer Edit)
UKE- Tapolcai Sziklák 42 .

Évet záró futóverseny Egy kis foci
Ismét szép számmal
akadtak, akik beneveztek
a hagyományos “Szilveszteri Családi Futóverseny” néven meghirdetett évzáró erőpróbára.
Az egyéniben és váltóban
induló futók a tavat kerülték
meg többször, így teljesítve
a 4 kilométeres távot. A szervezők természetesen mindenkiről megfelelően gondoskodtak, a célba érkezőket
forralt borral, teával, zsíros
kenyérrel kínálták. A hölgyek versenyét Bodó Kinga
nyerte, a második helyet
Péntek Gréti, a harmadikat
Farkas Erika szerezte meg.
A férfiak között Balogh
Zsombor lett az első, a má-

A hagyományos Szilveszteri Családi Futóversenyre idén is sokan neveztek,
de a nézők száma is
gyarapodott
Fotó: szj.
sodik helyre Edvyg András,
a harmadikra Illés Mátyás
futott be. A váltók sorrendje:
1. Kovács, Pimper, Kuthi, 2.
Szebi team, 3. Bardon,
Vadas.
(szj)

Mozgással kezdték az évet a
január második vasárnapján
rendezett Újévi Kupa- férfi
teremlabdarúgó torna résztvevői. Az egész napos tornán tizenkét csapat, három
csoportra bontva, húsz
perces mérkőzéseket játszva
váltotta egymást a Csermák
József Rendezvénycsarnok
küzdőterén. Első helyen zárt
a Karakt Air csapata, akiket
a képzeletbeli dobogó második fokán a Kulukulu FC követett. Harmadik lett a Link
Team. A legjobb kapus címet Marton András, a gólkirály címet pedig Marton
Gergő érdemelte ki. A torna
legjobb mezőnyjátékosa Karika Ákos lett a Kulukulu FC
csapatából.
(me)
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Kolbásztöltők
versengése
Ötödik alkalommal rendezte meg a Csermák József Rendezvénycsarnok
a szilvesztert megelőző
napon a város óévbúcsúztató rendezvényeinek egyik legvidámabbikát, a Tapolcai Kolbásztöltő Versenyt.

HÍREK

2017. JANUÁR 13.

Egykori katonaváros
EMLÉK Sokat adott Tapolcának a helyőrség, a kiképzőközpont

Hagyomány, hogy december 31-én helyi civilek
megemlékeznek a tapolcai laktanya 2005. december 31-i hivatalos és
végleges
bezárásáról a
A megmérettetésre 23 csapat
Dobó
lakótelep
haditechjelentkezett, hárommal több,
nikai
parkjában.
mint a tavalyi évben. A 23
csapatból 19 felnőtt, 4 az ifjúsági kategóriában. A szer- A hajdani tapolcai katonák
vezőktől minden csapat 5 kg által szervezett megemlékehúst kapott, és a munkavég- zésen részt vett Dobó Zoltán
zéshez elengedhetetlen sör- polgármester és Lévai József
pad garnitúrát. Minden más- alpolgármester is. A város
ról, hozzávalóról és titkos polgármestere az ünnepéösszetevőről a csapatok gon- lyes zászlófelvonást követődoskodtak. A zsűri tagjai, en szólt a megemlékezőkRig Lajos országgyűlési höz. Beszédében azt hangképviselő, Sipos István étte- súlyozta, hogy a város életérem tulajdonos és László ben mély nyomokat hagyott
Zsolt gazda pedig értékelték a honvédség, amelyet ma
a munkát. Voltak csapatok, sem lehet figyelmen kívül
akik békéscsabai, gyulai re- hagyni. – Több ezer családceptekkel, nemesnádudvari nak nyújtott megélhetést,
sváb ízekkel próbálkoztak, pályaorientációt sok fiatal- Megemlékeztek a laktanya végleges bezárásáról Fotó: tl.
de a legtöbben a hagyomá- nak, akik aztán Tapolcán tanyos, kiváló helyi hozzáva- lálták meg a boldogulásukat. laktanyaparancsnokok ne- ber 31-én. - Ma ott tartunk,
lókkal készült kolbászra es- Nagy fájdalom, hogy a hon- veit őrző márványtábla előtt ahol 110 évvel ezelőtt, amiküdtek. Az idei verseny han- védség elhagyta a várost - is fejet hajtott. Lévai József kor az akkori városvezetés
gulatfelelőse Galkó Balázs adott hangot véleményének alpolgármester szerint, egy megfogalmazta, hogy a vászínművész volt, aki rögtön- a polgármester, aki a jelenlé- nyolcvan éves történet végé- ros készen áll egy helyőrségzött interjúival igyekezett vőkkel közösen a tapolcai re került pont 2005. decem- nek helyet biztosítani.
bemutatni a csapatokat a
délre már tömeggé duzzadt
érdeklődőknek. A zsírban
sercegő kolbászokon kívül
csillagászati
hamar előkerültek a stan- A közelmúltban látványos útburkolati jelet kapott a Deák Interaktív
dokon a házipálinkák, a csí- Ferenc utca “nagyposta” előtti szakasza. De mire fi- bemutatót tart Tapolcán
pős hideg ellen pedig forralt gyelmeztet?! Első pillantásra semmi különös, hiszen a az Úrkúti Csillagászati
borral védekeztek a résztve- fotón látható sárga felfestést a „különösen veszélyes Klub január 14-én, 16 órávők. A felnőtt csapatok ver- hely” útburkolati jelnek gondolhatja a legtöbb autós. tól, Tapolcán, a Dobó lasenyét végül az idei év egyik Persze lehet, hogy inkább „járműforgalom elől elzárt te- kótelepi közösségi házújonca, a Hivatali Kóbászo- rületnek” véli, hiszen a „járműforgalom elől elzárt te- ban.
lók nyerte meg. Második he- rület” jel, a jóval gyakoribb fehér mellett, talán lehet
lyen a Vidám Tőtikék, har- sárga is. Viszont van egy kis bökkenő. Ha a jel „külö- Erről a Ivanics Ferenc, a
madikon a Jobbikák együt- nösen veszélyes helyet” jelentene, akkor szaggatott vo- klub elnöke tájékoztatta latese végzett. Különdíjat ítélt nallal kellett volna keretbe foglalni a dőlt csíkokat, így punkat. Mint elmondta, fő
oda a zsűri az eddig minden engedélyezné az áthaladást, csak a megállást, illetve a céljuk, hogy minél több
évben induló Időtöltők bará- várakozást tiltanák a sárga vonalak. Ha viszont „forga- helyre eljuttathassák izgalti társaságának. Az ifúsági lom elől elzárt területet” jelent a szóban forgó felfestés, mas, ismeretterjesztő progcsapatok között az E.R.T akkor logikus, hogy azon autós szabályszegés nélkül nem ramjaikat. Első, s egyben beAutósport Egyesület bizo- haladhatna át. Aki tőlünk eltérően tudja a helyes meg- mutatkozó eseményük Tapolcán egy ingyenes meteonyult a legjobbnak, ezüstér- oldást, kérjük, ossza meg velünk!
(tl)
rit “tapogatós” előadás lesz,
mesek lettek a Kézis Pipik
ahol az érdeklődők igazi,
Tyúkanyóval, a dobogó harkozmikus kőzeteket vehetmadik fokára az Ifjú Baloldal
nek majd kézbe.
csapata léphetett fel.
A program az Utazás a NapA kolbásztöltők mellett a tarendszerben című ismeretpolcai pogácsasütők is megterjesztő előadással indul.
mutathatták, mit tudnak. Az
Utána következik az égi köelső helyen osztozott Török
vek vizsgálata, amelyhez a
Jenőné és Neszler Dárius, a
csillagászati klub speciális
második Pál Józsefné. Harmikroszkópjai adnak segítmadik lett a 14 éves Farkas
séget. A különleges meteorit
Gergő. Különdíjat kapott
gyűjtemény megtekintéséHonti Istvánné, valamint a 7
vel párhuzamosan az érdekéves Barai Róbert és a 8 Sokan kérdezik, hogy mit jelent a Deák Ferenc utcán látható útburkolati jel?
Fotó: Töreky László
lődők kipróbálhatják a lapéves Tóth Koppány.
(km)

SZEM - PONT

Tapolca az ország emlékezetében egy katonaváros,
amely jelentős alakulatoknak adott otthont. Ez idő
alatt rengeteg embernek
adott munkát, sok helyi vállalkozásnak jelentett biztos
alapot, de adott a városnak
egy sportcentrumot, épített
egy iskolát, egy komplett
városrészt. Közismert volt,
hogy Tapolca földgázellátásában is jelentős szerepet
játszott, hiszen az itt szolgálatot teljesítő katonák adták a munkaerőt a város gázhálózatának kiépítéséhezmondta Lévai József. A Tapolcai Kiképző Központ bezárását a Magyar Honvédség akkoriban azzal indokolta, hogy a NATO elvárásainak megfelelően új kiképzési rendszert alakított ki
az ország. Így nem volt
szükség a tapolcai bázisra
A felszámolás 2005. július
1-től december végéig tartott. Az itt szolgáló katonák
számára elsősorban a Szentendrei Kiképző Központban ajánlottak munkát. (tl)

Csillagok, bolygók

Csillagászati bemutató
lesz szombaton Tapolcán
topról vezérelhető napfogyatkozás szimulátort, hogy
ezáltal is jobban megismerjék a világűr éteri világát.
Azt is megtudtuk Ivanics Ferenctől, hogy a résztvevők
között két kisebb meteoritot
sorsolnak ki.
Derült idő esetén a klub
nagy teljesítményű csillagászati távcsöveit is bevetik a
közösségi ház előtti téren,
amellyel a Mars vöröses korongja, a Vénusz csillogó
felhőtakarója kerül hihetetlen közelségbe. S ha már a
bolygórendszerben eleget
időztek, az érdeklődők, szétnézhetnek a Tejútrendszerben, és azon túl is, sejtelmes
csillagködök, csillaghalmazok, gömbhalmazok, kettőscsillagok és távoli galaxisok
látványa reményében. (szj)

