TAPOLCAI ÚJSÁG
2019. ÁPRILIS 19.

TÉRSÉGI HETILAP

www.tapolcaiujsag.hu

V. évfolyam 14. szám

Zene, humor, játék
Félreértések, bonyodalmak és vidám jelenetek a színpadon
Szántó Péter, A csomagolt lány című darabját
mutatta be a Tamási Áron
Művelődési Központ Amatőr Színjátszó Klubja szombaton este. A kifejezetten
könnyed és szórakoztató,
KFT-s dalbetétekkel gazdagított színházi produkció elnyerte a közönség
tetszését, nagy tapsot kapott a helyi publikumtól.

Az amatőr színjátszók vezetője, Havasi Gábor ezúttal
egy modern darabot vett elő
a kínálatból, a cél egyértelműen a gondtalan szórakoztatás volt, amely a színészek
többségének igazi örömjátékot kínál három ( két hétvégi
és egy hétfői) előadás erejéig. A cselekmény egy varrodában játszódik, ahol a
munkahelyi kapcsolatok és
intrikák, üzleti és magánéleti zűrök és legfőképpen a
szerelem, a szerelmi kapcsolatok és törekvések, manipulációk és tévedések bonyolítják a történetet. Annak ellenére, hogy az előadás sok
szempontból, főleg a cselek-

Nagy sikert aratott az Amatőr Színjátszó Klub a Tamási színpadán
Fotó: tl.
mény pontosabb megérteté- erény azonban a többi ama- lékszereplőként vizsgáztak
se terén sokkal jobb is lehe- tőr előadónál is érződött. jól. A könnyed szórakoztatás
tett volna, bővelkedett kivá- Dominek Ilona (Joli mama a színház világában gyakran
ló és rendkívül szórakoztató szerepében), Baracskai Lász- dalok, slágerek, zenei betéegyéni alakításokban. Erzsi ló (Dzsoni bácsi), Tóth Edit tek megjelenését is jelenti. A
és Nóri ( Korponai Kitti) és (Ildi), Szabó Tímea (Berna- csomagolt lány egyes jeleAndris (Havasi Gábor) kö- dett), Némethné Varga Kata- neteit a KFT együttes olyan
zös játéka minden alkalom- lin (Anikó), Havasi Marcell slágerei dobták fel, mint a
mal élményszámba ment. (Wagner), Szélessy Patrik Volvó, az Afrika, az ElizaRemek alakítást nyújtott Po- (titkár), Fiam Kristóf (Kra- bet, az Ég és Föld, A szomocó szerepében (Hatvani Má- ut) szerepében nyújtott he- rú szerelmek hercege és töbtyás) és a Dézit alakító Tala- lyenként kiváló alakítást. bek között a Ha kövér lebér Melánia is. Az átszelle- Benkő Erzsébet, Gergely Jó- szek, amelyeket kareoki jelmült játék, mint az egyik, ta- zsefné, Dezső Anna, Vassné leggel, maguk a szereplők
(tl)
lán legfontosabb színészi Sárossy Gabriella pedig mel- énekeltek el.

Égi jel, vagy
véletlen?
Hatalmas tűz pusztított a párizsi Notre
Dame székesegyházban hétfő este, a
nagyhét első napján.
A lángokat több órás
erőfeszítéssel tudták
megfékezni másnapra. A tűzoltóság közleménye szerint sikerült megmenteni a
850 éves gótikus épület kőből készült szerkezetét és tornyait a
teljes pusztulástól, a
kár azonban így is felbecsülhetetlen. Egyelőre nem tudni, hogy
mi okozta a tüzet, ám
sokan egyfajta üzenetként értelmezik ezt
a Húsvét előtti katasztrófát. A kereszténység meggyengülésének, háttérbe szorulásának jeleként, s
rajta keresztül az európai kultúra végjátékának kezdeteként.
Persze, lehet mondani, hogy mindez csak
véletlen, ám mindenképpen elgondolkodtató és döbbenetes
véletlen.
Szijártó János

Gyepűtiprás tizenhatodszor
Immár tizenhatodik alkalommal rendezték meg a
régi hagyományt felelevenítő gyepűtiprást TapolcaDiszelben a Hajagos és
Csobánc hegyeknél.

Elméleti és gyakorlati feladatok is voltak

Fotó: szj.

Gyerekek, vészhelyzet esetén
Hosszú évek hagyományait
folytatva idén is a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye adott helyet a
körzeti katasztrófavédelmi
versenynek szombaton. A
felmenő rendszerű ifjúsági
katasztrófavédelmi verseny
(Ajka,Sümeg, Devecser és
Tapolca járások iskoláinak
részvételével) előzménye

egy internetes forduló volt,
ahol a benevezett hatvanöt
csapatnak 60 kérdést kellett
megválaszolnia 30 perc
alatt. Közülük jutott be korcsoportonként 8-8 együttes a
tapolcai megmérettetésre.
Erről a szervezők nevében
Horváthné Dér Erzsébet tanárnő tájékoztatta lapunkat.
(Folyt. a 2. oldalon „Katasztrófavédelmi...” címmel) (szj)

csapat a hegyi pincék irányába. A résztvevők ezúttal
is több helyszínt látogattak
végig. Először Csóka Ferencékhez, majd a Bakos
családi pincéhez tértek be.
Utána Szedlák József és Mátyás Helga birtokához érkeztek, ahol népzenével fogadták a vidám csoportot.
Innen Román Dezsőék csa-

ládi pincészetéhez sétáltak
át, majd a településrész kultúrházában fejezték be az
idei programot. Itt Bene Károly meleg vacsorával és
Szürkebaráttal várta a csapatot, a zenét Krejczigner
István szolgáltatta.
(Folyatás a 4. oldalon
„Folytatódó hagyomány”
címmel.
(szj)

A szombati borongós, csöpörgős idő ellenére az idén is
szép számmal vettek részt a
programon, amely ismét
megerősítette az ötletgazdákat abban, hogy jól döntöttek, amikor elindították a
rendezvényt. A szervezők,
illetve a főszervező Bakos
György, a városrész önkormányzati képviselője, valamint a Trio pince képviseletében Knolmayer Ferenc finom borokkal, pogácsával
várta a kiindulási ponton, a
temető melletti kereszteződésnél az érkezőket. Innen A résztvevők bejárták a hegyet, s közben finom boroFotó: szj.
indult el a közel nyolcvanfős kat kóstolhattak
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Országos
első lett

A X. Országos Czidra
László Furulyaversenyen
a szóló kategória I. korcsoportjában első díjat nyert
a tapolcai Joó Zsombor. A
Járdányi Pál Zeneiskola
növendékét Haga Kálmán
készítette fel
Kép és szöveg: szj.

KÖZÉLET
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A „Szakmák éjszakája”
A Tapolca-Diszelben működő VSZC Gönczy Pál
Szakközépiskolája
és
Szakiskolája mutatta be
szakmakínálatát pénteken a Tamási Áron Művelődési Központban.

A Szakmák Éjszakája elnevezésű rendezvény célja,
hogy a tapolcai és környékbeli pályaválasztás előtt álló
tanulók a lehető legközvetlenebb módon tapasztalhassák meg az iskola nyújtotta
lehetőségeket, az elsajátítható pék, cukrász, szakács és
a mezőgazdasághoz köthető
mesterségeket, a megszerezhető különböző rész szakképesítéseket. Amint azt
Szóvári Adél igazgató a rendezvény megnyitóján elmondta, immár négy éve
rendezik meg a Szakmák Éjszakája rendezvényt, amely
nevéhez hűen, éjszakába
nyúlóan (több turnusban, 17
órától, este fél tízig) hatodikos-hetedikes általános
iskolás diákoknak nyújt lehetőséget, hogy betekintsenek az iskola szakmakínálatába. Dobó Zoltán polgármester a jelenlévő diákokhoz szólt, arra biztatta őket,
hogy sajátítsanak el egy
olyan jó megélhetést nyújtó
mesterséget, amelyet érde-

Az interaktív részvétel segít közelebb kerülni a kétkezi szakmákhoz
Fotó: Töreky L.
kesnek tartanak, amelyben vényre. - Bemutatunk a takedvüket lelik, megkönnyít- nulóknak három teljes OKJve ezzel önmaguk és szüleik s szakmát, a péket, a cukéletét. - Remélem, jó döntést rászt és a szakácsot, továbbá
hoztok majd, apu és anyu a sajátos nevelési igényű tabüszke lesz rátok, amikor nulókat és a szakképzési híd
majd szakmai versenyeken, program résztvevőit célzó
később pedig az életben is rész szakképesítéseinket, a
bizonyítjátok rátermetsége- konyhai kisegítő és a sütőteket - vetítette elő egy biz- ipari és gyorspékségi muntató jövő képét a város pol- kás képzéseinket is- árulta el
gármestere. Szóvári Adél az iskola vezetője, akitől azt
igazgató a helyszínen la- is megtudtuk, hogy nagy
punk érdeklődésre elmond- örömükre, a következő tanta, az összes tapolcai általá- évtől várhatóan két előkénos iskolai tagintézmény el- szítő osztályt és egy szakfogadta a Gönczy meghívá- középiskolai osztályt tudnak
sát, de Monostorapátiból, indítani, de a megyében
Révfülöpről, Zalahalápról egyedüliként a szakképzési
és Káptalanfáról is érkeznek híd kvalifikációt is megkap(tl)
diákcsoportok a rendez- ta az intézmény.

Katasztrófavédelmi verseny, tapolcai fölénnyel
(Folytatás az 1. oldalról)
A feladatok ezúttal is változatosak, érdekesek voltak,
annak ellenére is, hogy a kellemetlen időjárás miatt idén
az iskola épületében alakították ki az állomásokat.
Rendezvények
· XXVII. alkalommal rendezik
meg a Szent György-hegyi Napokat 2019. április 24-28. között. A
programok a szőlő és a bor ünnepének jegyében Hegymagason, Raposkán, Kisapátiban és Tapolcán
lesznek megtartva.
· Tapolca Tavasz Fesztivál a Malom-tónál 2019. április 26-28-án.
· 3. Tapolcai Lada Találkozó 2019.
április 27-én, amely ideje alatt élményautózással, gyermek biciklis
ügyességi versennyel, Lada szépségversennyel.

A Tapolcai Újság következő száma 2019.
május 3-án jelenik meg.
Addig is keressenek
minket, olvassák friss
híreinket online újságunkban!
www.tapolcaiujsag.hu

A gyerekek elméleti és gyakorlati feladatokkal találkoztak, amelyeknél számot
adhattak arról a tudásról,
amit egy váratlan esemény,
akár katasztrófahelyzet alkalmával hasznosíthatnak.
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Az általános iskolai kategória első három helyét a Kazinczy Tagintézmény csapatai szerezték meg. Első lett a
Tűzmadarak (Egerváry Noel, Szabó Noé, Báder Zsófia,
Mátyás Dorka), második a
Tűzgolyók (Czimondor
Gergely, Szita Márton, Sabján Gergő, Konter Máté),
harmadik a Tomboló 4es
(Tóth Szabolcs, Bogdán
Dominik, Máté Zalán, Széll
Dániel).
A középiskolások versenyét
a Batsányi János Gimnázium és Kollégium Lánglovagok (Horváth Csaba,
Major Marcell, Nagy Tamás, Mohos Bence) néven
jegyzett együttese nyerte
meg, a második és harmadik
Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

helyen az ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola
két együttese végzett, sorrendben a Sugárcső (Bognár
Dávid, Kiss Máté, Magvasi
Norbert, Szokodi Csaba),
valamint a Bajnokok (Tuba
Sára, Szalai Zsófi, Nagy
Eszter, Németh Fanni).
A versenyen részt vettek
még a Tüskevári Általános
Iskola, a sümegi Kisfaludy
Gimnázium és az ajkai Bánki Donát Szakközépiskola
csapatai. Az első három helyezett előbb Veszprémben a
megyei versenyen vehet
részt, ahonnan már csak 1-1
csapat juthat tovább az országos döntőre, amelyet Budapesten rendeznek április
27-én.
(szj)
Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Április 29. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Május 6. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Május 13. 14.00-16.00
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Gyűjtés az orgona felújításáért
Jótékony célú hangversenyt adott vasárnap Gion Zsuzsanna mezzoszoprán énekművész és
Virágh András Liszt-díjas
orgonaművész, a Vox Angelis Énekegyüttessel a
tapolcai Nagyboldogasszony plébániatemplomban, az orgona felújításáért.

A virágvasárnapi koncert
után a hónap végén, 27-én
lesz még egy jótékony célú
rendezvény a Tapolcai Kamarakórus közreműködésével. A mostani hangversenyen Szakács Péter plébános köszöntőjében külön kiemelte, hogy az egyébként
csodálatos hangszer sürgős
felújításra szorul. Hozzátette, a Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus
Plébánia honlapján megtalálható az a bankszámla is,
ahova bárki utalhat a nemes
cél érdekében. Az érdeklődők a koncert után egy kihelyezett urna által is adakoztak, illetve az is elhangzott,
hogy Dobó Zoltán polgármester is hozzájárul az említett munkálatok költségeihez. Korábban írtuk, hogy
Török Attiláné, a Tapolcai

KULTÚRSAROK

A

Járdányi Pál Zeneiskola volt növendékeinek nívós hangversenye nyitotta a Zenei Napok 2019
programjait az intézmény
hangversenytermében április elsején, tizenegyedikén,
csütörtökön a jelenlegi tanulók koncertje zárta.
A kettő közötti időszakban
Járdányi Gergely Liszt Ferenc-díjas nagybőgő művész is bemutatkozott, illetve április 9-én a tanárok remek koncertje várta az érdeklődőket az intézmény

Virágh András Liszt-díjas orgonaművész (balról), Gion Zsuzsanna mezzoszoprán
énekművész és a Sellyei Gábor vezette Vox Angelis Énekegyüttes
Fotó: szj.
Kamarakórus
karnagya, tani koncert és a következő ben szólalhatott meg az új
összehívta az egykori Or- is alkalmat nyújt az adakoz- orgona, egy dunakeszi orgonasípok Alapítvány több ni kívánók számára, hogy le- gonaépítő cég közreműkötagját - dr. Varga Lászlót, hetőség szerint hozzájárul- désével. Csere Sándor
örömmel számolt be erről
Horváth Józsefet, dr. Sipos janak a felújításhoz.
Ferencet – a nemes cél, a Az Orgonasípok Alapítvány akkoriban egy vele készült
hangszer felújítása miatt. A 1995-ben jött létre, majd cél- interjúban, ahol kérdésemre
megbeszélés lényege annyi kitűzésük elérése után, azt is elárulta, hogy mintegy
volt, hogy a lelkes csoport 2004-ben megszűnt. Most 15 millió forintba került az
gyűjtésbe kezd - mint azt tet- ismét kell a segítség, így az új hangszer, amely mögött
ték az új orgona építéséért a egykori tagok összefogtak. korábban soha nem tapaszkilencvenes években -, hogy A régi orgonát 1999-ben talt lakossági összefogás
a szükséges munkálatok mi- bontották le, miután addigra bontakozott ki. Dr. Varga
előbb
elkezdődhessenek. használhatatlanná vált. Az László akkor és most, tizenMegtudtuk, az évenkénti alapítvány ekkor már évek nyolc évvel később is elkarbantartás elmaradása mi- óta aktívan tevékenykedett, mondta, megszámlálhatatatt egy komolyabb beavat- amiből alapítóként, az azóta lan sok segítője volt az ügykozás vált szükségessé, ami elhunyt Csere Sándor kano- nek. Az aktivisták felbecsülnagyjából másfél millió fo- nok is kivette a részét. Mun- hetetlen értékű munkát vérintba kerülne. Ezért a mos- kájuk eredményeként 2001- geztek, köztük Török Atti-

láné, Csanda Elekné, Mózner Miklós, Horváth József
és dr. Sipos Ferenc. Ők azok,
akik minden lehetőséget,
személyes
ismeretséget
megragadtak, hogy Tapolca
új orgonához juthasson
2001-ben. Jórészt most is az
ő vállukon nyugszik a hangszer további sorsa. Természetesen mellettük áll Gion
Zsuzsanna és Virágh András
is, a Vox Angelis Énekegyüttes és a Tapolcai Kamarakórus, s nem utolsó sorban a
Tapolcai Nagyboldogaszszony Római Katolikus Plébánia.
Az orgonáról annyit kell
tudni, hogy 21 regiszteres,
1340 síppal, amely 2001ben került jelenlegi helyére,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Tapolca
önkormányzata, a hollandiai
Utrecht Szent János Egyházközség és több mint kétszáz adományozó támogatásával, neves művészek és
névtelen önkéntesek önzetlen segítségével.
Most, 2019-ben, ismét az
összefogás segíthet, a tét
nagy, ám a felújításhoz
szükséges összeg lényegesen kisebb, mint két évtizeddel ezelőtt.
(szj)

Növendékek koncertje
hangversenytermében.
A
rendezvénysorozat
záróhangversenyén a mostani
növendékek adtak számot
tudásukról, bár közülük ketten most utoljára, hiszen jövőre már zeneművészeti
szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. Ezt Péni Béla igazgató mondta el
köszöntőjében, a két érintett,
Zavaczki Alíz (fuvola) és Almási Dániel (fagott) előadása előtt. Az idei növendékhangversenyen a két végzős
tanulón kívül Nagy Linda és

Bódis Boglárka (furulya),
Molnár Csaba (trombita),
Varga László (tenorkürt),
Magyar Koppány (zongora),
Werner Dénes Pál (trombita), Pflúger Nóra (fuvola),
Balikó Laura (hegedű), Horváth Lídia (zongora), Szabó
Barnabás (xilofon) lépett
fel.
Zongorán közreműködő tanárok: Egyedné Somogyi
Hajnalka, Király Emőke
Mária, Ludmány János, Takácsné Németh Magdolna,
Őri Jenő.
(szj)

Almási Dániel (fagott) utoljára lépett fel Tapolcán növendékként

Népszerűsítették a rendőri munkát. Dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes , mb. főkapitány (civil öltözékben)
és munkatársai halápi diákokkal
Fotó: tl.

Járőrkutyák versenye Halápon
Fegyelmező, ügyességi
és őrző-védő gyakorlatokban mérte össze tudását közel harminc járőrkutya Zalahalápon pénteken délelőtt.

A járőrkutya vezetők területi
szakmai versenyét első ízben rendezte meg a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, több társszervezettel karöltve, a település
sportpályáján.
Az esemény nyilvános volt,
Fotó: szj. így bárki megtekinthette,

köztük sok helyi iskolás is,
akiket még a kissé zordra
fordult időjárás sem riasztott
el a részvételtől. Bedő Lajos
polgármester lapunk érdeklődésre elmondta, hogy első
alkalommal, de hagyományteremtő jelleggel adott otthont a falu a járőrkutya versenynek. Mint megtudtuk,
Bódis István helyi kutyakiképző bázisa okán került a
rendezvény Zalahalápra, az
esemény egyben a járőrkutyák minősítő szakmai vizsgáját is lehetővé teszi. (tl)
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Folytatódó Tapolca zsidósága és a szabadságharc
A helyi zsidók, az 1848/
Hangodi
hagyomány 49-es
forradalom és sza(Folytatás az 1. oldalról)
Bakos György a helyszínen
elmondta, a gyepűtiprás hagyománya az egykori szőlőbirtokosok tavaszi találkozóján alapszik, amikor közösen megállapították a birtokhatárokat, azaz kitaposták,
kicövekelték a gyepűt. Ezt a
régi szokást tartják életben,
úgy, hogy közben megkóstolják a helyi gazdák finom
borait. A hagyomány a szervezők, a házigazdák, illetve
a résztvevők közreműködése folytán tovább él, amiért a
településrész
képviselője
külön köszönetet mondott a
rendezvény végén.
(szj)
Hirdetés

László
történész
a helyi zsidóságról
tartott előadást a
könyvtárban

badságharcban betöltött
szerepéről tartott előadást
Hangodi László a Lapidáriumi esték programsorozat keretein belül, az elmúlt kedden, a városi
könyvtár első emeleti
nagytermében.

A helyi zsidóság kérdésköre
nem lehet ismeretlen azok
számára, akik rendszeresen
látogatják a történész-főmuzeológus előadásait, ugyanis
több ízben szó esett már róluk, arról, hogy nagy mértékben nőtt számuk a reformkor éveiben, vagy, hogy
milyen funkciót töltöttek be
a város kulturális életében,
valamint a kereskedelemben. Az előadás kezdetén iskolájukról, zsinagógájukról,
zsidó családok borászatainak fejlődéséről hallhattak a
megjelentek, amelyek alapján elmondhatjuk, jelentős
hatással voltak a város arculatának alakulására. A forradalom küszöbén meglehetősen megosztó volt a zsidósághoz való attitűd. Egyes
országrészekben a kereszHirdetés

Fotó: sr.

tény lakossággal együtt örültek a reformoknak, azonban
nem mindenhol zajlott ilyen
békésen, esetenként erőszakos cselekményekre került
sor, Pozsonyban például tízen estek áldozatul az irigységnek, butaságnak, antiszemitizmusnak - tudtuk meg
Hangodi Lászlótól. A „mi
megyénkben”, az akkori Zala megyében rend, béke és
nyugalom volt, együtt ünnepelték a polgári átalakulást.
’48 nyarán elrendelték a vármegye teljes zsidóságának
összeírását, Tapolcán 101 fő
tartozott a zsidó hitközségbe, akiket név szerint, foglalkozásukkal együtt ismerünk. Amikor a Honvédség
létrehozásáról
döntöttek,
egészségügyi és fizikai feltételei voltak a belépésnek, a

vallási hovatartozás nem
számított, így ezt lelkesedés
kísérte. Az előadás hátralévő
részében a toborzásról, menetelésről, harcokról, a hetedik zászlóalj sorsáról tájékoztatta a közönséget a felkészült előadó, korabeli
naplóbejegyzések felolvasásával fűszerezve. Zárásként
a Magyar Zsidó Lexikon néhány gondolata került megosztásra, amely során híres
történelmi személyiségek
nyilatkoztak a zsidók szabadságharcban betöltött szerepéről. Jókai Mór azt hangsúlyozta, hogy ugyan nem
volt polgárjoguk, mégis életüket áldozták a hazáért. A
programsorozat következő
alkalma során, május 14-én
a város nemzetőreiről lesz
majd szó.
(sr)
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Vita a polgármester és alpolgármestere között
Előbb megfenyegette alpolgármesterét Dobó Zoltán, Tapolca
jobbikos polgármestere, majd
visszavonta valamennyi jogkörét és a városházán lévő irodáját
is kipakoltatta - állítja maga az
érintett, Kozma Henrik, aki úgy
gondolja, azért kellett bűnhődnie, mert a legutóbbi képviselőtestületi ülésén nem támogatta
egy közéleti szerepvállalásra
alakított civil szervezet névhasználatát. Dobó Zoltán viszont azt mondja, hogy ez nem
igaz, fenyegetésről szó sem
volt, ahogy bosszúról sem, illetve az alpolgármester eredeti
irodája ma is nyitva áll Kozma
Henrik előtt. - A két irodájából
csak az egyiket szüntettük meg,
ugyanis annak más funkciót
szánunk - tette hozzá.
Kozma Henrik lapunkat arról
tájékoztatta, hogy a képviselőtestületi ülés előtti napon Dobó
Zoltán és Pass Sándor önkormányzati képviselő keresték
fel, konkrétan a szőlőben, metszés közben látogatták meg.
- Azt mondták, hogy ha nem támogatom az előterjesztést, a
pénzem is elúszik majd. Elég
érdekes stílusban beszéltek velem arról, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha
nem támogatjuk a javaslatot.
Ez egyértelműen fenyegetés
volt - hangsúlyozta az alpolgármester, aki úgy tudja, a szavazás után Dobó Zoltán azonnal

Kozma Henrik (balra) alpolgármester és Dobó Zoltán polgármester a legutóbbi képviselő-testületi ülésen
Fotó: szj.
arra utasította a karbantartót,
hogy pakolják ki az irodáját,
ami ezen a napon, azaz 5-én,
pénteken meg is történt. Azon a
bizonyos ülésen a pro és kontra
érvek elhangzása után a képviselő-testület 6 igen, 5 nem és
1 tartózkodással nem támogatta
az egyesület kérelmét. Az egy
tartózkodás Kozma Henriké
volt, aki ezáltal meghiúsította a
névhasználatot. Az más kérdés,
hogy pár nappal később, egészen pontosan kedden Dobó
Zoltán már be is jelentette az
Egységben Tapolczáért Egyesület megalakulásának tényét,
amely abban tér el az eredeti, s a
testület által elutasított névtől,
hogy a város nevét régies formájában „cz”-vel írják. Azt is
elárulta, hogy az őszi önkormányzati választásokra polgármester-jelöltet és képviselőjelölteket is állít az új szervezet,
amelynek tagjai között vannak

helyi jobbikos és szocialista
politikusok is. Az egyesületben
a két alpolgármester nincs benne. Az alpolgármester hozzáfűzte, hogy a pénteki ülést követően Dobó Zoltán a megtorlás útjára lépett, hiszen arról
tájékoztatta, hogy azonnali hatállyal visszavonja valamennyi
jogkörét, és intézkedett irodájának azonnali kiürítéséről, mivel „társadalmi megbízatású alpolgármesterként nincs a jövőben olyan feladatköre, amely a
hivatalban való folyamatos
munkavégzést igényelne”. –
Hétfőn a helyszínen azt láttam,
hogy az irodám zárva van és autóval sem tudok már behajtani
az önkormányzat udvarára,
mert a sorompónyitómat is letiltották. A jogtalanságok miatt
az illetékes kormánymegbízotthoz fordultam. Úgy tudom,
alpolgármesteri posztomat a
polgármester nem veheti el, ar-

ról csak a képviselő-testület
dönthet. Másrészt abban sem
vagyok biztos, hogy néhány
hónappal az önkormányzati választás előtt bölcs dolog volt-e a
polgármestertől egy ilyen méltatlan akció - tette hozzá.
Dobó Zoltán a kialakult helyzet
előzményeit a városkarbantartási munkálatokhoz kapcsolta. - Hónapokkal ezelőtt úgy
döntöttünk, hogy ezt a tevékenységet kiszervezzük az önkormányzat közvetlen irányítása alól és egy városi tulajdonban lévő cég kezébe adjuk,
amelynek vezetésével egy
szakembert, egy kertészmérnököt bízunk meg. Vélhetően ezt
rosszul élte meg Kozma Henrik, aki addig a szóban forgó tevékenységet felügyelte a városüzemeltetési csoporton keresztül. Mivel az átszervezés folytán ez a feladatkör megszűnt,
így az alpolgármesternek sincs
a nagyobb irodára már szüksége, amit amúgy is csak heti
másfél órát használt, másrészt
ezt éppen amiatt kapta, hogy a
dolgozókkal való folyamatos
kapcsolattartásnak ne legyen
fizikai akadálya. Megjegyzem,
hogy Kozma úr eredeti alpolgármesteri irodája ma is nyitva
áll, bár az az igazság, hogy korábban éppen ő nem fért össze a
másik alpolgármesterrel. A hivatal udvari sorompójáról pedig annyit kell tudni, hogy azt

Moziműsor Elismerés
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Április 18 - 24.
csütörtök – szerda
18 – 23. csütörtök – kedd
15:00 3D 1400,-Ft
16:30 2D 1200,-Ft
24. szerda 13:00 3D 14:30 2D
Csodapark
Színes, szinkronizált
spanyol-amerikai animációs
vígjáték
Hossz: 85 perc
...

18 – 23. csütörtök – kedd
18:00 1200,-Ft
24. szerda 16:00
Hellboy
Színes, szinkronizált
amerikai akció-kaland
Hossz: 121 perc
...

18 – 23. csütörtök – kedd
20:00 1200,-Ft
24. szerda 18:00
Kedvencek temetője
Színes, szinkronizált
amerikai horror/thriller
Hossz: 102 perc

Válaszol a városrész képviselője
egy olvasótól egy lakossági észrevételre

Dicséretet érdemel Dobó Zoltán polgármester úr.
Mióta az ő keze alatt van a városunk nagyon sokat tett érte a
korábbiakhoz képest. Sok is
lenne felsorolni. De ami még az
idelátogatóknak is feltűnik a
megszépült utcák látképe. Most
már nincsenek düledező tetők,
omladozó házfalak. Állandó olvasója vagyok a Tapolcai Újságnak, vártam mikor jelenik
meg pár dicséret, szó, elismerés, de csak kéréseket találtam.
Hát én megdicsérem,minden
elismerést megérdemel a városért tett sok munkájáért. Kívánom legyen még sokáig Tapolca polgármestere.
Tisztelettel:
Sárváry Ilona, tapolcai lakos

Tisztelt Molnár Erika
és Belényesi Csaba!
Mint a városrész önkormányzati képviselője válaszolok az
Önök által, a múlt heti számban
felvetett észrevételre. Az Önök
által, az újságba beküldött képen látható helyzet úgy alakul
ki, hogy felnőtt emberek közül
páran, egyszerűen a kuka mellé
dobják a szemetüket. Sajnos
ezzel az áldatlan állapottal többen szembesülünk. Ez egyáltalán nem normális, és nem elfogadható. Teljesen egyetértek
Önökkel, erre nem lehetünk
büszkék. Sajnos a néplélek
napjainkra, különösen közös
dolgainkat illetőleg, rendkívül

Hirdetés

06/87/412-289

(szj.)

Olvasónk
kérdezett,
utánajártunk

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Talán egy éve vásárolt a Tapolca Kft. (úgy tudom!) egy
luxus minőségű terepjárót,
amelyhez az önkormányzat 3
milliót is adott. Nyilvánvalóan
ez egy feltétlenül szükséges beruházás volt (Szerintem nem)!
Rendszerint látni a járművet a
mozi közelében. Most éppen
baleset utáni állapotában!
Szeretném tudni, hogy hol sérült meg a város vagyona, ki vezette járművet a balesetkor,
megsérült-e valaki és milyen
intézkedés történt a hatóság részéről? Olvashatunk majd erről
Tisztelettel Pass Sándor is az újság következő számában?
Üdvözlettel: Dr. Varga László

Továbbra is várjuk olvasóink írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com
e-mail címre. A beérkezett
írások szerkesztett formában jelennek meg újságunkban a terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

...

PREMIER ELŐTTI
VETÍTÉS!
április 24. szerda 20:00 3D
1400,-Ft
BOSSZÚÁLLÓK Végjáték
Színes, szinkronizált
amerikai akció/kaland/sci-fi

súlyos állapotban van. Bizonyára Önök is tudják, a szemétszállítás állami feladat. Talán
valamelyest javítható lenne a
képen látható súlyos helyzet,
zárható kukákkal. Nyolc-kilenc évvel ezelőtt a városban
kiépített kamerarendszer, szakértői vélemény szerint, teljesen
használhatatlan volt, ezért jelenleg új rendszer kiépítése történik. Reményeink szerint az új
kamerák kihelyezése, aztán
rendeltetésszerű
működése,
mind a szemetelő, mind a más
szabálytalanságokat elkövető
emberek számára visszatartó
erő lesz.

sem tiltotta le senki, oda bárki
bejöhet parkolni, akinek dolga
van. Nehéz egyébként is elérni,
nem olvas e-mailt, gyakran a
telefont sem veszi fel, nem jár
be vezetői értekezletre. Az ülés
előtt is szerettem volna vele beszélni, hogy mégis, mire számíthatunk. Telefonon nem sikerült elérni, ezért felsétáltunk
a lakásához, de nem volt otthon. Utána ezért mentünk ki
hozzá a szőlőjébe, nem azért,
hogy megfenyegessük. Egyszerűen csak tudni akartuk,
hogy jön-e az ülésre. Ellenségesen fogadott minket, a metszőollójával indulatosan hadonászott, de konkrét választ nem
kaptunk a kérdésünkre – mondta Dobó Zoltán, aki külön kiemelte, hogy részéről semmiféle
bosszúról nincs szó, a pénzét
sem veszi el, ő továbbra is alpolgármester. - Azonban azt ki
kell mondani, Kozma úr nem
alkalmas a közéleti szerepre,
ráadásul most tudtam meg,
hogy a hivatal egyik dolgozóját
tettleg bántalmazta - fűzte hozzá Dobó Zoltán.
Írásunk online megjelenése
után kereste lapunkat telefonon
Kozma Henrik alpolgármester
és azt közölte, hogy „a polgármester állítása, miszerint ő bárkit is bántalmazott volna, egyszerűen nem igaz, s ezt bíróság
előtt is be fogja bizonyítani”.

www.tapolcaiujsag.hu

Olvasónk írását továbbítottuk a
Tapolca Kft. ügyvezető igazgatójának, Rédli Károlynak, aki
válaszolt is elektronikus levelünkre, ám annak közléséhez
nem járult hozzá.
Herczeg-Vecsei Katalin

Heti haiku:
Egy ajtó zárul,
de új álmok lakatja
nyílik előtted.
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Nyolc érem az országos vívó Diákolimpiáról
Március utolsó hétvégéjén rendezték meg a fővárosban az országos vívó
Diákolimpiát, ahol a Tapolca Vívóklub párbajtőrözői iskoláik színeiben
nyolc érmet és szép helyezéseket hoztak haza.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, a Tapolcai
Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola,
a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, valamint a
Széchenyi István Baptista
Középiskola, továbbá környékbeli oktatási intézmények versenyzőiként léptek
pástra.
A Magyar Vívó Szövetség
negyedik alkalommal rendezte meg az Országos Sulivívó Találkozót, valamint
ezzel egybekötve, harmadszorra az összevont Országos Sulivívó Diákolimpiát.
A BOK Csarnokban hatvanhét páston, megközelítőleg
háromezer-ötszáz gyermek
versengett a dobogós helyekért. Iskoláik színeiben a Tapolca Vívóklub ifjú sportolói is bizonyították, egyéniben az „A” kategóriás versenyben mérették meg magukat. Az I. korcsoportban 3.

A IV. korcsoportban a dobogón tetején a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
„A" csapata, név szerint (balról) Sulyok Melani, Cserép Dorina és Kovács Bianka
Molnár Benjamin (Zalahaláp, Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény). A II.
korcsoportos leányok közt
1. Konczek Lina Melodi
(Bárdos), 27. Bolla Sára
(Nagyboldogasszony), 31.
Hegyi Dorka (Nagyboldogasszony). A fiúk versenyében 9. Makkos Norbert (Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola), 41.
Szabó Bende (Csontváry),
45. Horváth Benedek (Csont-

váry). A III. korcsoportos leányok között 17. Cserép Dorina (Bárdos), 19. Konkoly
Evelin (Csontváry), 20. Cséri Sára (Bárdos), 26. Tarsoly
Borbála (Bárdos). A fiúk között 11. Bicsérdi Csongor
(Bárdos), 25. Süketes Miklós
(Csontváry), 29. Makkos
Bence (Eötvös). A IV. korcsoportos leányok között 20.
Sulyok Melani, 29. Kovács
Bianka, 84. Kovács Fanni
(Bárdos). Az V. korcsoportos fiúk között 1. Kauker

Dominik (Veszprém, Vetési
Albert Gimnázium), 5. Kovács Dániel (Keszthely, Vajda János Gimnázium), 7.
Cséri Bence (Vajda), 21.
Kovács Benedek (Batsányi
gimnázium), 47. Sulyok Máté (Széchenyi középiskola).
A VI. korcsoportos leányok
között 13. Tóth Adrienn, 19.
Szabó Kitti (Batsányi gimnázium). A fiúk versenyében
1. Cséri Soma, 27. Buzás
Bertalan. Mindketten a
keszthelyi Vajda gimnázium

tanulói, utóbbi versenyző tapolcai kötődésű, ám nem a
Tapolca Vívóklub tagja.
Nemcsak az egyéni, hanem a
csapatversenyekben is remekeltek a párbajtőrözők.
II. korcsoportban 5. helyen
végzett a Csontváry iskola
színeiben a Horváth Benedek, Molnár Benjamin, Szabó Bende együttes. A IV.
korcsoportban 1. a tapolcai
Bárdos iskola „A” csapata,
azaz a Cserép Dorina, Kovács Bianka, Sulyok Melani
trió. A „B” csapat az 5. helyen zárt, tagjai Cséri Sára,
Kovács Fanni és Tarsoly
Borbála. A VI. korcsoportos
leányok viadalán ezüstérmes a tapolcai Batsányi
gimnázium csapata, azaz
Frankó Alexandra, Pimper
Klaudia, Szabó Kitti és Tóth
Adrien. A fiúk versenyében
1. helyen a keszthelyi Vajda
csapata végzett, Buzás Bertalan, Cséri Bence, Cséri Soma és Kovács Dániel szereplésével, a harmadik helyen pedig a veszprémi Vetési együttese, Kauker Dominik és csapattársai szereplésével. A Tapolca Vívóklub versenyzőinek edzője
Gauland Zsófia, munkáját
Szabó Ádám segítette. (me)

Angéla sikere Bronzérem az Országos

A Széchenyi iskola csapata negyedik helyen zárt a megyei fordulóban. Balra Hetsey Pál testnevelő

A megyei döntőben fociztak
A tapolcai Széchenyi István Baptista Középiskola
csapata a negyedik helyen végzett a Labdarúgó
Diákolimpia
Veszprém
Megyei Döntőjében.

Veszprémben
rendezték
meg múlt kedden az V-VI.
korcsoportos
labdarúgók
megyei Diákolimpia fordulóját, ahol Tapolcát a Széchenyi István Baptista Középiskola képviselte, miután
március végén megnyerték a
körzeti elődöntőt (a Batsányi János Gimnázium és

Cseh Angéla ezüstérmet
szerzett a XXI. Hungarian
Open Masters Judo Championship
megmérettetésen,
március végén, Százhalombattán.
A Tapolca VSE - Simon Judo
Önvédelem Szabadidő és
Diáksport Egyesület edzője
a Magyar Judomesterek
Clubjának színeiben versenyzett a rangos nemzetközi viadalon, ahol tizenhét
ország, 234 judósa lépett tatamira, megdöntve az eddigi
résztvevői rekordlétszámot
a bajnokság történetében.
Angéla F4 -63 kg kategóriában állt a dobogó második
fokára. Felkészítő edzője Simon Mihály.
(me)

Kollégium csapata a második helyen zárt). Hetsey Pál
testnevelőtől megtudtuk, a
nagyon erős mezőnyben izgalmas, küzdelmes, színvonalas mérkőzéseket játszva,
egy győzelemmel és két vereséggel zártak a fiúk, ezzel
a negyedik helyen végeztek.
A csapat tagjai Bicsérdi Sándor, Fülöp Dominik, Geiszler Tamás, Gulyás Szabolcs,
Honti Dávid, Kirnbauer Tamás, Ladányi Bendegúz,
Petró Lajos, Pongrácz Szabolcs és Zsámbéki Zoltán Cseh Angéla, Simon Mivoltak.
(me) hály (balra) edzővel

Tollaslabda Diákolimpiáról
Hat tanuló képviselte korcsoportjában Tapolcát, illetve iskoláit a Tollaslabda
Diákolimpia országos fordulóján, Vácon. A szép teljesítményen túl érmet is
szereztek.

Március utolsó hétvégéjén
rendezték meg a Tollaslabda
Diákolimpia „B” kategória
végső fordulóját, ahol Tapolcáról hat tanuló mérette
meg magát korcsoportjában,
mégpedig azok, akik hónap
elején a pápai területi döntőn
az 1-4. helyen végeztek. Az
országos viadalon a tapolcaiak közül a legeredményesebb az I. korcsoportban versenyző Horváth Bence (Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézmény) volt, aki bronzérmet
szerzett. Szép teljesítmény
még a Batsányi János Gimnázium és Kollégium tanulójának, Pető Mónikának a
tizenhatodik helyezése. A
tollaslabdázó lány az V. korcsoportban indult, hat mér-

kőzésből hármat nyert meg.
A várost, illetve iskoláját
képviselte még az országos
versenyen II. korcsoportban
Süle Gergely (Bárdos), III.
korcsoportban Bakler Zita
(Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény), Nagy
Bianka (Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar - Angol
Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye), valamint a fiúk
versenyében Szántó Bálint
(Szigliget).
(me)

Szántó Bálint, Pető Mónika, Nagy Bianka, Bakler
Zita, (alsó sor) Horváth
Bence és Süle Gergely
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Tapolcára érkezik a Richter Egészségváros
Tapolcára érkezik, s a város
Fő tere egy napra Richter
Egészségvárossá változik
2019. május 11-én, szombaton.
A Richter Gedeon Nyrt. egészségtudatosságot és a betegségmegelőzést népszerűsítő rendezvényén 10 és 17 óra között
egy helyen, egyszerre több fontos szűrővizsgálaton és tanácsadáson is részt vehetnek az eseményre kilátogatók, ráadásul
ingyen. Aktivitásukkal pedig
nemcsak saját egészségükért,
hanem a kórházukért is tesznek. A Richter Gedeon Nyrt.
2.000.000 Ft alapadományt
ajánl fel A Deák Jenő Kórház
számára. Az adományalapot a
résztvevők minden szűrésért,
tanácsadásért, meghallgatott
előadásért járó adományponttal tudják növelni, amelyet a
hazai gyógyszercég pontonként 300 forinttal jóváír. A kórház új vastagbél-szűrésre szolgáló eszköz, videokolonoszkóp
beszerzését tervezi. A lakosság
aktivitásán múlik, sikerül-e elérni a nap végén a kitűzött adománycélt. A szervezők több
mint 30 sátorban ingyenes szűrésekkel, egészségügyi tanácsadással, ismeretterjesztő előadásokkal, fitnesz- és tornaprogramokkal, az egész család száHirdetés

Dr. Lang Zsuzsanna (balról), a Deák Jenő Kórház főigazgatója, Dobó Zoltán, Tapolca Város polgármestere és Gál-Olasz Sarolta, a Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs csoportFotó: szj.
vezetője sajtótájékoztatót tartott az esemény kapcsán a kórházban
mára tartalmas programokkal, rővizsgálaton is részt lehet ven- maként még feltétlenül kiemeszínpadi műsorral várják a fi- ni, ráadásul a lakóhelyhez kö- lendő, hogy a városokban az
atalokat, felnőtteket és időseket zel és ingyenesen. Akinek az együttműködés a helyi kórház
egyaránt. „A szűrésekre való eredményei figyelmeztető érté- szakembereivel valósul meg,
jelentkezés nincs regisztráció- ket mutatnak, azonnali tanács- így a lakosok a vizsgálatok sohoz kötve, nincs várólista, elő- adásban részesülnek, és meg- rán, a tanácsadásokon folytazetes utánajárás, így bárki részt tudhatják, hol szükséges vál- tott személyes beszélgetésekvehet a szűrővizsgálatokon. toztatni, milyen további lépé- ben, az előadások által megisOlyanokat is szeretnénk a prog- sekre van szükség az egészsé- merhetik az intézmények szakrammal elérni, akik eddig még gük minél további megőrzése embereit is” – tette hozzá.
nem vettek részt ilyen vizs- érdekében.” – nyilatkozta Gál- Dobó Zoltán Tapolca Város
gálatokon. A Richter Egészség- Olasz Sarolta a Richter Gedeon polgármestere a várakozásokváros nagy előnye, hogy egy Nyrt. kommunikációs csoport- kal kapcsolatban így fogalmanapon, egyszerre számos szű- vezetője. „A program pozitívu- zott: „A tapolcaiak elég aktí-

vak, több olyan közösség erejére alapozó eseményünk van,
melyet a közös lelkiismeret és a
közös munka is motivál… A
Richter Egészségváros Tapolca
teljes keresztmetszetét megszólítja, ott lesznek a magánszemélyek, civil szervezetek,
kormányzati
szervezetek,
együtt mozdulnak a rádióamatőrök, a horgászok, a focisták is
a rendezvény kapcsán. Korábban is kiálltak a helyiek a kórházunkért, most is erős a késztetés, hogy megint megmutassuk mennyire fontos ügy ez nekünk.”
„A kórház dolgozói családjaikkal, barátaikkal már az Egészségsétán is részt fognak venni,
valamint az egész napos program lebonyolításában is segítenek, hogy az adománypontgyűjtő füzetekbe minél több
pont kerüljön. Mindenki számára a késő délután lesz a legizgalmasabb, amikor is az adománypontok összegzésre kerülnek és kiderül, mennyi adomány kerül átadásra - fejtette ki
Dr. Lang Zsuzsanna a Deák Jenő Kórház főigazgatója. A tapolcai Deák Jenő Kórház az itt
összegyűlt adományt orvosi
gép-műszer park fejlesztésére
kívánja fordítani, melyből első
helyen egy videokolonoszkóp
beszerzése történne.”
(x)

