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Tartalmas életút zárult le
BÚCSÚZÁS Ezrek kísérték utolsó útjára Lasztovicza Jenőt szombaton Tapolcán 

Kép - képalával, fotóssal

Több ezren kísérték utol-
só útjára szombaton a ja-
nuár nyolcadikán, súlyos 
betegség után elhunyt 
Lasztovicza Jenő ország-
gyűlési képviselőt.

A tapolcai új temetőben, a 
délelőtti szentmise után ba-
rátok, ismerősök polgár-
mesterek, tisztségviselők 
osztoztak a család fájdal-
mában, gyászában, de a 
politikai pártok képviselői, 
valamint állami vezetők is 
részt vettek a szertartáson. A 
temető ravatalozójában már 
a délelőtti órákban sokan 
lerótták kegyeletüket. Az 54 
éves korában, hosszú, súlyos 
betegség után elhunyt Lasz-
tovicza Jenő koporsójánál 
fejet hajtottak a politikus-
társak, a barátok, munkatár-
sak. Délután egy órára, a 
temetési szertartás kezde-
tére, több ezren gyűltek 
össze a végső búcsú okán. 
Jelen volt Orbán Viktor 
miniszterelnök, Áder János 
köztársasági elnök, Kövér 
László házelnök, de Schmitt 
Pál előző köztársasági elnök 
is, valamint számos orszá-
gos, megyei vezető is. Az 
egyházi búcsúztatót Szakács 

Péter atyától hallhatták a 
gyászolók. A tapolcai plé-
bános úgy fogalmazott, 
hogy Lasztovicza Jenő csak 
ötvennégy évet élt, mégis 
több emberöltő munkájának 
tűnhetne, ha számba ven-
nénk mindazt, amit tett. 
Márfi Gyula érsek arról 

szólt, hogy a képviselő nem 
ismerte az önfeladást, a ta-
nácstalan hánykódást a kü-
lönféle izmusok között, ő a 
nagy nyilvánosság előtt is 
megvallotta, hogy a katoli-
kus keresztény vallás köve-
tője. Navracsics Tibor uniós 
biztos beszédében azt hang-

súlyozta, hogy Lasztovicza 
Jenőt elfogadták, megsze-
rették az emberek, nagyon 
sokat tett az itt élőkért. 
- Jenő megszabadult a szen-
vedésektől, a fájdalomtól, és 
most így van itt közöttünk. 
Eddig nekünk volt szüksé-
günk rá, a barátra, a sport-

társra, a bajtársra, a házas-
társra, most viszont neki van 
szüksége ránk, a közösségre, 
arra, amit ő választott - tette 
hozzá Navracsics Tibor.
(Folytatás a 3. oldalon 
„Búcsú és emlékezés 
címmel”)   

(szj)

 
Mozi 3D-s filmekkelPapírból elkészített remekművek
A mozi sikerének titka a 
színvonalas  filmszolgál-
tatás, azaz a legjobb kép - 
és hangminőséget bizto-
sító berendezések meg-
léte -  hangsúlyozta Bako-
nyi Veronika, a tapolcai 
mozi vezetője a decem-
berben elindított 3D-s ve-
títések kapcsán.

Mint megtudtuk, a 2004-ben 
kezdődött fejlesztések a né-
zőtér után előbb a hangtech-
nikát érintették, majd 2012 
nyarától pályázati támoga-
tásból digitális vetítőgépet 
kapott a Tapolca Kft. által 
működtetett városi mozi.
- A látogatószám már az első 
hónapokban növekedett, hi-
szen azóta nem kell heteket 

várni az új filmek megérke-
zésére, a világpremierrel egy 
időben vetítjük az újdonsá-
gokat kiváló kép- és hang-
minőségben. 2014 decem-
berében lehetőségünk adó-
dott a vetítőgép 3D-s rend-
szerrel való kiegészítésére. 
A Cinema Szeged Kft. - akik 
korábban a vetítőgép besze-
relésénél is közreműködtek -  
egy 3D Xpand aktív szemü-
veges rendszert üzemeltek 
be a moziban, ami igazi 
három dimenziós térhatást 
biztosít. Az első vetítés de-
cember 18-án történt, a 
nézők „A hobbit: Az öt sereg 
csatája” című filmet tekint-
hették meg.
(Folytatás a 3. oldalon „Aki 
látta” címmel)                 (szj)

Szemet gyönyörködtető 
origami kiállítás érkezett a 
városba a Voke Batsányi 
János Művelődési és Ok-
tatási Központba, amely-
nek apropóját a tavaly 25 
éves Magyar Origami Kör 
jubileuma adta. A vándor-
kiállítás február 13-ig 
tekinthető meg.

A megnyitón Dobó Zoltán 
polgármester köszöntötte a 
szép számban megjelent ér-
deklődőket, majd Wogerné 
Sági Judit a Pécsi Origami 
Kör vezetője ismertette a 
tárlatban megtekinthető re-
mekművek elkészítéséhez 
alkalmazott technikákat és 
ismertetett több hozzájuk fű-
ződő történetet. A papírból 

készült csodák mellett infor-
mációs táblák adnak rövid 
tájékoztatást a létrehozás 
módjáról. Wogerné elmond-
ta, nagy öröm számára, hogy 
egy ilyen egyedülálló tárlat-
tal járhatják az országot. Bár 
hazánkban még mindig nem 
annyira elterjedt a Japánból 
származó papírhajtogatás, 
mint az ideális lenne. Szerin-

te nemcsak óvodákban, is-
kolákban, de idősek otthoná-
ban, nyugdíjas klubokban is 
pozitívan hatna az elmére és 
a finommotorikus készsé-
gekre. A kiállítást megelő-
zően  tanfolyamot szervez-
tek felnőtteknek, melyen kö-
zel negyvenen vettek részt 
és sajátíthattak el számos 
technikát.                         (hg)

Az új tapolcai temetőben helyezték örök nyugalomba az országgyűlési képviselőt szombaton      Fotók: Szijártó J.

A kiállítás február 13-ig tekinthető meg Fotó:  Havasi G.



Indul a projekt
FEJLESZTÉS Milliárdos beruházás a kórháznál
Elindulhat a Deák Jenő 
Kórház struktúraváltá-
sát előirányzó, több 
mint egymilliárd két-
százmillió forintos be-
ruházás.

A közbeszerzési eljárást a 
legkedvezőbb ajánlattal 
megnyerő tapolcai SZL Bau 
Kft. ügyvezetője Szencz 
Lajos, és a kórház főigaz-
gatója dr. Lang Zsuzsanna  a 
napokban írta alá a kivitele-
zésről szóló szerződést. 
Szencz Lajos érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy 
százhatvan nap áll rendelke-
zésükre, hogy a régi sebé-
szeti épülethez hozzáépítsék 
az új részt, összekapcsolva 
azt a jelenleg már kivitelezés 
alatt álló tüdőrehabilitációs 
szárnnyal, valamint meg-
építsék a mentőállomást is. 
Ha nem szól közbe rendkí-
vüli időjárás, akkor az 

Területemen, az 1-es 
számú választókörzet-
ben a városi strand meg-
építése, mielőbbi meg-
nyitása a város kiemelt 
érdeke, hiszen azon túl, 
hogy a szolgáltatásokat 
igénybe veheti a lakos-
ság, a létesítmény a nyu-
gati városrész egészére 
pozitív hatást gyakorol. 
Nyilvánvaló, hogy az it-
teni ingatlanok is érté-
kesebbé válnak.
A másik lényeges pont a 
laktanya hasznosításá-
nak kérdése, illetve az itt 
élők igényeinek kielé-
gítése. Fontos a civil 
szervezetekkel való szo-
ros együttműködés. A 
korábbi években is jó 
kapcsolatot ápoltam a 
Tapolcai honvéd kultu-
rális egyesülettel, a 
Tapolca és környéke 
honvéd bajtársi egye-
sülettel és a Dobó lakó-
telep családjaiért egye-
sülettel. Ez a három 
szervezet gyakorlatilag 
átfogja a teljes lakos-
ságot, és közvetíti  
problémákat, javasla-
tokat. A Honvéd kultu-
rálius egyesület hadi-
park elképzelése már az 
előző képviselő-testü-
letnél zöld utat kapott, 
bízom abban, hogy a 
mostani vezetés is támo-
gatásra érdemesnek 
tartja. Itt hosszú ideig 
honvédség műkö-dött, 
így ez a terv az itt élők 
identitástudatát erősíti. 
A lakótelepen a vízveze-
tékrendszer megérett a 
felújításra, majd az utak 
szilárd burkolattal törté-
nő ellátása is aktuális 
lehet. Fontos az alap-
vető élelmiszer-ellátás 
színvonalának javítása, 
a mintegy kétezres lakó-
telepen. Továbbá par-
kok, játszóterek felújí-
tása is a célok között 
szerepel, de szeretnék a 
Dobó lakótepre egy mű-
füves pályát is, ha lesz 
erre pályázati lehetőség.

Jó buli a tó partján Módosuló 
szabályok
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Dr. Lang Zsuzsanna  és Szencz Lajos aláírta a kivite-
lezésről szóló szerződést                 Fotó: Kovács Melinda

ügyvezető szerint augusz-
tusra biztosan elkészül és 
működőképes állapotban 
lesz a kórház. A munkálatok 
sorrendjéről még folyik az 
egyeztetés, az azonban már 
most biztosnak látszik, hogy 

a jelenlegi labor és fiziko-
terápiás épület lesz az 
utolsó, amit lebontanak. 
A cég minden tekintetben 
felkészült, a napokban elin-
dulhat a munka - hangsú-
lyozta Szencz Lajos.      (km)

Szőke András a jó hangulat felelőse Fotó: Szijártó János

Változott a jövedéki adóról 
és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény 2015. 
január 1-jétől.
A magánfőzés (saját fo-
gyasztásra történő házi pár-
latfőzés saját tulajdonú 
desztilláló-berendezésen) 
szabályozása több tekintet-
ben változik. A magánfőzés-
hez továbbra sem kell enge-
délyt kérni, de a magánfő-
zésre szolgáló desztilláló-
berendezést a tulajdonszer-
zést követő 15 napon belül, 
illetve amennyiben a beren-
dezés megszerzése 2015. 
január 1-jét megelőzően 
történt, 2015. január 15-ig 
kell bejelenteni a lakóhely 
szerinti önkormányzati adó-
hatósághoz (Tapolca, Hősök 
tere 15.).
A bejelentésről szóló nyom-
a www.tapolca.hu honlapon, 
az Ügyintézés - Letölthető 
dokumentumok között talál-
ható. A módosulás egyéb 
fontos részleteit lapunk 
internetes felületén olvas-
hatják, amit a város honlap-
járól érhetnek el.

A kemény hideg ellenére 
is kitűnő hangulatban zaj-
lott  a Szőke András nevé-
vel fémjelzett, mostanra 
immár fogalommá vált  Év 
végi malackodás a tó 
partján december végén. 

A jó hangulat megterem-
tésében igazi hungarikum-
ként a házi pálinka is a részt-
vevők segítségére volt. A 
szilveszteri előzetesként be-
harangozott rendezvényen 
az érdeklődők megtekint-
hették a régi, hagyományos 
disznóvágás minden egyes 
lépését, miközben Szőke 
András filmrendező, színész 
sajátos stílusában informálta 
a közönséget. A disznó-
öléssel járó jókedv, humor 

nem hiányzott egy pillanatra 
sem. A harmadik alkalom-
mal megrendezett kolbász-
töltő versenyre  huszonhá-
rom csapat nevezett be és 
így természetesen nem volt 
hiány a finom kolbászban, 
de a többi disznóságban 
sem. A versengés szakmai-
ságára, tisztaságára Halász 
János mesterszakács, a zsűri 
elnöke ügyelt. Az erős me-
zőnyben végül a Bányász-
vakond együttese nyert, má-
sodik lett a MÁV, harmadik 
a Tapolcai Honvéd Bajtársi 
Egyesület. 
Két különdíjat is átadtak, 
egyiket a Nagy-Geszti fa 
baráti kör, a másikat a Futás-
töltés-futás csapata vehette 
át a zsűritől.                     (szj)

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Sólyom Károly



Búcsú és emlékezés
GYÁSZ Utolsó útjára kísérték a tapolcai országgyűlési képviselőt

„Most nem az újságról, a 
sajtókapcsolatokról sze-
retnék veled beszélni... 
Nem lenne kedved eset-
leg a politikában is kipró-
bálni magad?”

Ültünk egy korsó sör mellett 
a pizzériában, pontosabban 
az utcával határos asztalok 
egyikénél, kint a szabadban. 
Kellemes nyári este volt, a 
nappali hőség már alább 
hagyott. Jenő hívott meg, 
mondván szeretne velem 
beszéni. Akkor már néhány 
hónapja országgyűlési kép-
viselőként tevénykedett, és 
az őszi önkormányzati vá-
lasztásra épített tapolcai 
„csapatot”. 1998. augusz-
tusában jártunk. Bár a politi-
kai felkérésre akkor nemet 
mondtam, a korrekt munka-
kapcsolat (talán kissé több is 
annál), mindvégig megma-
radt köztünk. Előfordult, 
hogy vitatkoztunk, néha 
mérgelődött, máskor meg  
elégedetten hívott, hogy 
igen, így gondolta, amit 
akkor és ott mondott, ami 
persze megjelent a megyei 
napilap aktuális számában. 
Munkánk tulajdonképpen 
1998-tól 2014-ig összekö-
tött minket. Erről tavaly 
éppen ő beszélt, a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban rendezett sajtófotóki-
állításom megnyitóján. Azt 
mondta: „Jó végig nézni a 
kiállítás képeit, hiszen bizo-
nyos fokig képviselői mun-
kám eredményei is vissza-
köszönnek a fotókról. A 
város fejlődése is tükröző-
dik, csakúgy, mint az elmúlt 
tíz évben itt bekövetkezett 
örömteli, vagy éppen drámai 
változások”. Szomorúan tett 
említést barátja, munkatár-
sa, Ács János polgármester  
haláláról. Ma már együtt 
nézhetnek le szeretett váro-
sukra, egy másik világból. 
Érdekes a sors. Azon a 
bizonyos kiállításon, 2014 
márciusában négyen álltunk 
egymás mellett a Tamási 
aulájában, a figyelem közép-
pontjában. Lasztovicza Je-
nő, Császár László polgár-
mester, Barták Péter, a me-
gyei napilap főszerkesztője 
és én, e lap újságírója. Ma 

már nem vagyok a lapnál, de 
Barták Péter sem főszer-
kesztő, ahogy Császár Lász-
ló sem polgármester. 
Jenő sem képviselő immár. 
Rövidre szabott ideje lejárt, 
küldetése végéhez ért. 
1961. december 21-én szü-
letett Kiskőrösön. A Bu-
dapesti Kertészeti és Élel-
miszeripari Egyetem nö-
vénytermesztő szakán szer-
zett diplomát. 1994-től  tag-
ja a Fidesznek. 1998-tól a 
párt városi elnöke. Ország-
gyűlési képviselőként 1998-
ban mérette meg magát 

először, azóta minden vá-
lasztást megnyert. 2006 és 
2014 között a Veszprém 
megyei önkormányzat köz-
gyűlésének elnöke. Tagja 
volt a Közép-dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Tanács-
nak és a Magyar Olimpiai 
Bizottságnak is. 2013-ban a 
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium útügyi miniszteri 
biztosává nevezték ki me-
gyénkben.
Évtizedek óta képviselte a 
választókörzetében élő em-
berek érdekeit. Szerették és 
tisztelték. Családja egy 

édesapát, egy társat veszített 
el. Három gyermeke és fele-
sége gyászolja. 
Katonai tiszteletadással, fél-
árbocra eresztett zászló mel-
lett emlékeztek meg a január 
8-án elhunyt képviselőről 9-
én Tapolcán. A  tapolcai és 
könyékbeli önkormányza-
tok polgármesterei, tisztség-
viselői, osztoztak a jelen lé-
vő család fájdalmában, gyá-
szában. 
Végső búcsút  január 17-én, 
az új tapolcai temetőben  ve-
hettek tőle azok, akik ismer-
ték, szerették.          (szj)

n MEGJELENT a 
"100 éves a Tapolcai 
Kórház" című könyv. A 
szép, igényes kivitele-
zésű kiadvány (amelyet 
N. Horváth Erzsébet és 
dr. Lang Zsuzsanna írt, 
szerkesztett) 3000 
Forint ellenében  vásá-
rolható meg a Deák 
Jenő kórház pénztárá-
ban munkanapokon 10 
és 12 óra között.      (szj)

n ERŐPRÓBA vár a 
harcosokra. Tavaly öten 
vettek részt a Lissza-
bonban rendezett Euró-
pa Bajnokságon a Mol-
nár Gábor világbajnok 
irányítása mellett mű-
ködő brazil jiu jitsu aka-
démiáról. Közülük ket-
ten bronzéremmel tér-
tek haza. A mostani 
megmérettesére a tapol-
cai Geiger Máté is 
Molnár Gáborral tart. 
Az akadémia összesen 
nyolc sportolóval uta-
zik szerdán, a  3000 fős 
mezőnyt számláló  hat 
napos versenyre, ame-
lyet az idén is Lissza-
bonban rendeznek. (szj)

n AKI LÁTTA  A 
hobbit: Az öt sereg csa-
tája” című filmet,  fan-
tasztikus élménnyel 
gazdagodott a jó minő-
ségű, három dimenziós 
vetítés kapcsán. Mos-
tantól a 3D-ben készült 
filmeket is teljes való-
jukban, digitális minő-
ségben lehet majd él-
vezni a tapolcai mozi-
ban is. Egyelőre tesztel-
jük a rendszert, de a 
végleges állapotra sem 
kell már sokat várni. A 
decemberi látogatószá-
mok bizonyítják, hogy 
van helye a 3D-nek 
Tapolcán - fogalmazott 
Bakonyi Veronika.  (szj)

n HIÁNYPÓTLÓ 
11 részes koncertsoro-
zat indul a VOKE Bat-
sányi János Művelődési 
és Oktatási Központ-
ban. A Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásá-
val megvalósuló ren-
dezvény első estjén, 
január 23-án, pénteken 
21 órától a Rock-inger 
zenekar lép fel, majd 
másnap 20 órától a 
Babos- Piller Duó.   (hg)

Rövid hírek
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Nehéz lenne megszámolni, hogy az elmúlt tizenhat 
esztendőben hány helyen fordult meg képviselőként. 
Tavaly márciusban avatta Tapolcán a megújult Hősök 
terét, áprilisban ötödször vette át képviselői megbízó 
levelét. Lent az önkormányzati gyászszertartás, a 
képviselő halála után Tapolcán. Aztán egy villanás 
2013-ból (Gógánfa - csatornaprojekt), és 2006-ból 
(Raposka - fiával Mátéval)              Fotók: Szijártó János
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Csobbantak a tóban
ÉVZÁRÁS Százhatvanan mártóztak meg a vízben Szilveszterkor
Immár ötödik alkalommal 
rendezték meg a Malom-
tó úszást Tapolcán az év 
zárásaként, Szilveszter-
kor. A különleges ese-
ményre ezúttal is ezrek 
voltak kíváncsiak.

Több mint százhatvanan 
úsztak a 17-18 fokos tóban. 
A szilveszteri fürdőzést né-
mileg nehézítette a mínusz 
tíz fok körüli külső hőmér-
séklet, ami a nemzet roz-
márjának, Schirilla György-
nek is szokatlan volt kissé. 
Erdei Zsolt világbajnok bok-
szoló szintén a helyszínen 
volt, de csak a partról bíztat-
ta az úszókat, mivel egy 
nemrégiben kihevert tüdő-
gyulladás miatt nem merész-
kedett a vízbe.  
A kemény hideg ellenére 
fantasztikus hangulat ural-
kodott a Malom-tónál, 
többen fejeseket ugráltak, 
róluk fotók tízezrei készül-
tek. A legfiatalabb résztvevő 
egy nyolc esztendős fiú, a 
legidősebb úszó egy hetven-
egy éves hölgy volt, tudtuk 
meg a szervezőktől.       (szj)

Creative Sound System 
Számos városi és orszá-
gos rendezvény fellépői, 
igényes muzsikát játsza-
nak, fiatalok, vidámak, 
kreatívak, tapolcaiak. Ők 
a Creative Sound System 
zenekar.

Stílusukat behatárolni nem 
lehet, de talán nem is érde-
mes, hiszen örömből és ösz-
tönből zenélnek. A tagok 
mindannyian más zenei mű-

fajt képviselnek, azonban a 
hallgató úgy érezheti, mint-
ha a különbözőségek erősí-
tenék egymást. Ezáltal egy 
olyan produkciót hall, ami 
nem a megszokott, de mégis 
egységes.
Maguk írják a zenét, a szö-
veget, ők szervezik a fellé-
péseket. Az első fellépésük 
előtt Facebook oldalukon 
ingyenesen elérhetővé tették 
az első, saját számokból álló 
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A legszeszélyesebb hölgy-
eken is túltevő szeszélyes-
ségű most időjárásunk. Az 
öltözettel is nehezen kö-
vethetjük és egészségünk 
is megérzi a gyors változ-
tatást.  Gyakori a megiz-
zadás, majd lazítva öltöze-
tünkön a megfázás. Jön a 
köhögés, tüsszögés, nátha, 
torokfájás, hőemelkedés 
és láz. Nosza gyorsan egy 
kis C-vitamin, Aspirin, 
orrcsepp, vagy spray, láz 
esetén lázcsillapítás,  ágy-
nyugalom, forró tea - de 
semmi esetre sem antibio-
tikum (mert maradt az 
előző mandulagyulladás-
ból), mert a felső légúti 
hurutok több, mint 80 szá-
zalékát vírus okozza, az 
antibiotikum pedig csak a 
bakteriális fertőzésekben 
hatásos! Ha lázat észle-
lünk, a lázcsillapítással 
semmi esetre se várakoz-
zunk az orvosi rendelésig,  

számtalan lázcsillapító 
recept nélkül kapható, a 
kiváló vizes borogatás  
(priznic) is alkalmazható, 
hatékony módszer. Szok-
tuk mondani: a lázcsilla-
pítás nem orvosi feladat! 
Mikor kell felkeresni mé-
gis az orvost? Ha a láz 
ismételten felmegy, ha ki-
fejezett torok, vagy fejfá-
jás van, ha köpettel járó 
köhögés kíséri a betegsé-
get, ha hányás, vagy has-
menés jelentkezik. Ha az 
orvos antibiotikumot ren-
del, azt annyi ideig java-
solt szedni, amennyi az 
előírás, és nem az állapot 
javulásának függvényé-
ben (ha jobban vagyok 
nem szedem be)! Étren-
dünk a betegség ideje alatt 
is legyen vitamindús, és 
rendkívül fontos a megfe-
lelő mennyiségű folyadék 
bevitele, ami nem lehet 
kevesebb napi 2 liternél.
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Az év végén ismételten nagy sikert aratott a Malom-tó átúszás   Fotó: Szijártó János

n NÉVADÓNKRA  
emlékeztünk halálának 
évfordulóján - tájékoz-
tatta a Tapolcai Újságot 
lapunkat Illés Zsófia 
sportszervező. Koszo-
rúzással emlékeztek a 
város olimpiai bajno-
kára, Csermák Józsefre, 
a rendezvénycsarnok 
névadójára, halálának 
tizennegyedik évfordu-
lóján. Csermák József 
2001. január 12-én 68 
évesen hunyt el.       (szj)

n A MAGYAR Kul-
túra Napja alkalmából 
január 22-én 18 órakor 
ünnepi műsorral várják 
az érdeklődőket Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban. Gyevnár Kál-
mán keramikus, vala-
mint lánya, fia munkáit, 
Varjas Imréné gobelin 
alkotásait, Németh Lász-
ló népviseleteit,  jelme-
zeit tekinthetik meg. Az 
ünnepi műsorban a Ta-
polcai Kamarakórus, a 
Járdányi Pál Zeneiskola 
növendékei, tanárai és 
Németh István Péter 
költő szerepel. Dobó 
Zoltán polgármester ün-
nepi beszédet mond. (sz)

Rövid hírek

Balról: Ipcsics Aladin (dobok), Lovász Barnabás (basszusgitár), 
BarthaJózsef (billentyűsök), Böröczky Anna (ének), Fülöp Ádám 
(gitár, ének), Hekele Dániel(trombita), Günther Tamás(szaxofon)

Heti Ötlet
albumukat, amely Ez ugyan-
az, csak teljesen más… cím-
mel jelent meg. Majd az 
albumon szereplő dalokat 
megmutatták a közönségnek 
élőben is. A bemutatkozás 
jól sikerült, a hallgatóságnak  
tetszett a muzsika. Annyira, 
hogy 2012-es alakulásuk 
óta, olyan nívós helyeken 
léptek fel, mint például a 
Zwack Múzeum vagy a 
budapesti A38 hajó.
Karrierjüket és jövőjüket 
sem bízzák a véletlenre, 
ezért olyan tehetségkutató 
versenyekre neveznek, ahol 
az előadásmód minősége 
mellett az alkotás, az érték-
teremtés szándékát is külön 
díjazzák. 
A 2014-es Talentométer ver-
senyen közönségdíjasok 
lettek, amelynél talán nincs 
is nagyobb elismerés egy 
adott megmérettetésen a ze-
nész, a zenekar számára, 
hiszen éppen azok értékelik 
a legjobbnak, akik miatt egy 
előadó, egy együttes kiáll a 
színpadra.                      (hg)

Tapolcai zenekarok

Dr. Huberth János háziorvos az antibiotikumról



A gyengéd gyógymód
A craniosacralis keze-
lés  neurológiai, anató-
miai felfedezéseken ala-
puló, rendkívül haté-
kony és nagyon kelle-
mes terápia

Erről Solymosi Antal  tájé-
koztatta lapunkat.
Amint megtudtuk, a  keze-
lés alapja, hogy az agyat-
gerincvelőt tápláló cere-
brospinális folyadék kerin-
gési ritmusát befolyásolják a 
testben lévő feszültségek. 
Ezek az akadályok lehetnek 
például a koponya csont-
jaiban, a gerinccsatorna 
mentén, vagy bárhol a 
testben. A kezelés  oldja a 
blokkokat és aktiválja a 
harmonikus működéshez 
szükséges területeket.
A kezelés hozzásegíti a 
betegeket a gyógyuláshoz, 
beindítja, erősíti a szervezet 
öngyógyító képességét.  
A terápia célja a kötőszö-
vetes hártyák ellazítása  és 
rajtuk keresztül az ízületi 
feszültségek korrekciója, az 
izom relaxáció, az agyi-ge-
rincvelői folyadék áram-
lásának normalizálása, a 
koponyán belüli membrá-

Befejeződtek a hulladéklerakók
rekultivációs munkái

Az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás 3,43 milliárd 
forint európai uniós és hazai támogatást 
nyert el a régió 33 felhagyott szemét-
telepének rekultiválására (biztonságba 
helyezésére). A projekt az Európai Unió 
támogatásával, a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. A tár-
sulásnak a projekthez önrészt nem kel-
lett biztosítania.
A Társulás 158 településének 33 régi 
hulladéklerakó telepének rekultiválása 
történt meg a 2014 októberéig a projektnek 
köszönhetően. A rekultiváció eltérő műszaki 
megoldásokkal zajlott a különböző 
lerakóknál, attól függően, hogy milyen 
régen hagytak fel az adott szemétteleppel, 
milyen a hulladék összetétele. A teljes 
projekt során mintegy 390 ezer 
négyzetméter felületet állítottak helyre, ami 
több mint 3 millió köbméter hulladékot 
tartalmazott.
Átadásra került hulladéklerakók:
LOT1: Gyepűkaján, Kiscsősz, Nagyalá-
sony, Pápasalamon, Szentimrefalva, 
Zalameggyes, Zalaszegvár, Apácatorna, 
Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, 
Nemeshany, Veszprémgalsa, Nyárád, 
Csabrendek, Nagypirit, Ukk, Pápa.
LOT2: Bakonybél, Bakonynána, 
Balatonalmádi, Balatonfüred, Balaton-

rendes, Devecser, Felsőörs, Kapolcs, Lo-
vas, Magyarpolány, Nemesgulács, Nosz-
lop, Somlóvecse, Tapolca-Zalahaláp.
A projekt eredményeként megszűnik a 33 
lerakó környezetében élő lakosok közvetlen 
érintettsége, a rendezetlen lerakók okozta 
tájképi zavaró hatás, a hulladék szél általi 
széthordása, és a kellemetlen bűzhatás. Je-
lentős mértékben csökken a lerakók kör-
nyezetében található felszíni és felszín alatti 
vizek, sérülékeny vízbázisok, ivóvízbá-
zisok, valamint földtani közeg veszélyezte-
tése. A fejlesztés eredményes végrehajtása 
mentesíti az önkormányzatokat, és azokon 
keresztül a társadalmat a későbbi jelentős 
környezetszennye-zések kockázatától, az 
esetleg csak évek múlva jelentkező talaj, ill. 
felszín alatti víz szennyezés veszélyétől, és 
nem utolsó sorban az utólag elvégzendő 
kármentesítési költségektől. 
A közeli természeti területekre, illetve egyéb 
védett értékekre a projekt kedvező hatást 
gyakorol.                                                 (x)
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Hatékony és kellemes terápia a  craniosacralis kezelés

Hirdessen nálunk!
MAIL: tapmedia.hirdetes@gmail.com 

A hirdetések tartalmáért nem
vállalunk felelősséget!

Hirdetés

Három zenekar lépett színpadra
Az „Év végi malackodás” 
gasztronómiai része mellett, 
nem maradhatott el a 
kulturális blokk sem. Három 
zenekar is (vízi)színpadra 
lépett. A Brumi Bandi Band 
az aprónépet szórakoztatta, 
a Jazzy Cherry és a Fonográf 

Emlékzenekar inkább a fel-
nőtt korosztályt ragadta ma-
gával. A humor, a szórakoz-
tatás jegyében   idén sem 
maradt el a malacfuttatás, 
majd Tibi bohóc is felhőtlen 
perceket okozott a hideg idő 
ellenére.                             (di)

nok lazítása, az agyi kerin-
gés javítása, fizikai és lelki 
stresszek oldása. A kezelés 
alatt legtöbben egy mélyen 
ellazult állapotba kerülnek, 
sőt, sokan elalszanak. Min-
denki, akit craniosacralis te-
rápiával kezeltek, könnyed-
ségről, jobb komfortérzetről 
és javuló általános közérzet-
ről számol be hosszú idővel 
a kezelés után is. 
A craniosacrális terápia segít 
migrén, álmatlanság, nyak- 
és hátfájás, stressz, depresz-
szió, magas vérnyomás, szé-
dülés, tanulási nehézségek 
és viselkedési zavarok, 
emésztési problémák, mens-

truációs zavarok  esetén is. 
Nagyon jó eredmény érhető 
el vele ha állandó fájdalom 
jelentkezik bárhol a testünk-
ben. Hatást gyakorol a 
csont- és izomrendszerre, 
idegrendszerre, a szív- és ér-
rendszerre, az immunrend-
szerre. 
Segít ortopédiai, fogászati 
és állkapocs-ízületi, vala-
mint baleseti agyi és gerinc-
velői sérülések, problémák 
esetén. Sikerrel alkalmazzák 
terhesség alatti és szülés 
utáni nehézségek során, bár-
milyen krónikus betegség, 
vagy legyengült állapot 
utóhatásai esetén.          (szj)



Az a nagy öröm és megtisz-
teltetés ért bennünket kará-
csony előtt, december 23-án, 
hogy találkozhattunk váro-
sunk Világ- és Európa baj-
nok párbajtőrözőjével, Rédli 
Andrással, aki az ünnepek 
előtti napokban nyerte meg 
egyéniben az országos baj-
nokságot .
Elmondása szerint a verseny 
nem kis megmérettetés volt 
számára, annál is inkább, 
mivel csapattársaival kellett 
megvívnia a sikerért. András 
beszélt a 2014-es eredmé-
nyeiről, jelenlegi munkájá-
ról, katonai pályafutásáról 
és a 2015-ös év terveiről. 

Régóta szerettük volna 
vendégül látni a Magyar 
Páneurópa Unió Egyesület 
tapolcai szervezete össze-
jövetelén, de a folyamatos 
edzések és versenyek, a 

Az Egészségfejlesztési iroda tájékoztatója

A daganatos betegségek tü-
netei nem mindig egyértel-
műek. Így eleinte a rákos 
betegségeknek sincsenek 
feltűnő jelei. Néhány tünet 
azonban a szervezetben lévő 
rosszindulatú daganatra 
utalhat. Rákos megbetege-
désről akkor beszélünk, ha a 
szervezetben rosszindulatú 
daganat növekszik. 

A daganatos és rákos 
betegségek rizikófaktorai 

Bizonyos daganatos megbe-
tegedések gyakrabban for-
dulnak elő azoknál, akik 
dohányoznak, túlsúlyosak,  
túlzott mennyiségben fo-
gyasztanak alkoholt, vagy 
az olyan munkát végeznek, 
amely közben a dolgozó 
személy állandóan kapcso-
latba kerül vegyi anyagok-
kal (például, atomerőmű-
vekben, kémiai laborokban 
dolgozók, stb.).  A környe-
zeti ártalmak mellett a gene-

tikai adottságok, az öröklő-
dés is szerepet játszik a da-
ganatok kialakulásában, 
ezért egyes rákbetegségek 
gyakrabban, halmozottan 
fordulnak elő egy családban.
A túlzott alkoholfogyasz-tás 
például elősegíti a májrák, a 
gége-, szájüreg-, garat-, 
nyelőcsőrák kialakulását. A 
dohányzás jelentős mérték-
ben tehető felelőssé a tüdő-
rák kialakulásáért, de szere-
pet játszik a szájüregi-, 
garat- és gégerák, vese és 
húgyhólyagrák kialakulá-
sában is.
Jelentős szerepe van emel-
lett a daganatok kialaku-
lásában a helytelen táplálko-
zásnak, a mozgásszegény 
életmódnak és a különböző 
vírusos betegségeknek is. 
Az életkor növekedése, az 
idősebb kor is hajlamosít 
daganatos betegség kialaku-
lására.
A daganatok, rákos beteg-
ségek lehetséges első jelei :

A daganatos megbetege-
déseknek nincs jellegzetes 
tünete, a kiindulás helyétől 
függően nagyon sokféle 
jelet adhatnak. Éppen ezért 
fontos, hogy elkülönítsük 
ezeket a jeleket más beteg-
ségektől.  Ha az alábbi 
tünetek bármelyikét tapasz-
talja, haladéktalanul fordul-
jon orvoshoz:
• Állandó rekedtség, 
véres köpet, ami nem a 
hangszalagok túlzott igény-
bevételét, nikotinfogyasz-
tást vagy megfázást követő-
en alakul ki 
• Fokozott érzékeny-
ség hörgő fertőzésekre és 
tüdőgyulladásra 
• Nyelési panaszok 
• Véres vagy fekete 
színű széklet 
• Véres hányás 
• Vér a vizeletben 
• Állandó, heves fej-
fájás, melyet kísérhet szédü-
lés, látás- és hallás-zavar
• Anyajegyek, me-

lyek mérete és /vagy színe 
hirtelen megváltozik, vála-
dékozik vagy vérzik.
• Hirtelen súlyvesz-
tés, rövid idő alatt történő 
fogyás nem tisztázott okból
• Heves hasfájás, me-
lyet gyakran szédülés, há-
nyás, hasmenés kísér. 
• Fáradtság, levert-
ség, ami nem a stressz és 
nem fokozott testi terhelés 
hatására jelentkezik. 
• A mellbimbó vála-
dékozása, emlőben érzett 
csomó, férfiaknál a mell 
növekedése 
• Nőknél hüvelyi vá-
ladékozás, pecsételő vérez-
getés, ciklustól függetlenül 
jelentkező vérzések, fájdal-
mas menstruáció, alhasi 
fájdalom, haspuffadás,  vér-
zés változókorban, meno-
pausában /több mint egy 
éves vérzéskimaradás után 
jelentkező vérzés/
• A bőrön található 
bármely seb vagy fekély, 

ami nem gyógyul be teljesen 
három héten belül.
• Nem gyógyuló száj-
seb, afta

A szűrővizsgálatok szerepe 
a korai felismerésben

Minden harmadik rákbe-
tegség megelőzhető lenne, 
ezért nagyon fontos, hogy 
tisztában legyünk azzal, mit 
tehetünk annak érdekében, 
hogy elkerüljük a rákos 
megbetegedéseket.  
Az egészséges életmód 
alapszabályainak betartása 
mellett fontos, hogy részt 
vegyünk a szűrővizsgála-
tokon is, hiszen minden 
daganatos betegség eredmé-
nyesebben kezelhető, ha 
korai állapotban ismerik fel.
A szűrővizsgálatok lényege: 
tünet, panaszmentes elvál-
tozások felismerése!
Éppen ezért a szűrővizsgá-
latokon való részvétel fontos 
mindenki számára.            (x)
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Rédli András az  MPUE 
két tapolcai vezetőjével

n A MAGYAR Kul-
túra Napja alkalmából 
Haza, a magasban cím-
mel rendezik meg Pusz-
tay János Prima Primis-
sima-díjas egyetemi ta-
nár előadóestjét január 
24-én (szombaton)17 
órakor a badacsonytör-
demici faluházban. Be-
vezető előadást tart dr. 
habil. Fűzfa Balázs 
egyetemi docens.     (szj)

n ÍRÓ-OLVASÓ ta-
lálkozóra várják az 
érdeklődőket  a Magyar 
Kultúra Napja alkalmá-
ból január 23-án pénte-
ken 17.30 órakor Bada-
csonytomajon. Az Egry 
József Művelődési Ház-
ban Somogyi György 
mutatja be Magyar ten-
ger magyar ecsettel cí-
mű könyvét.    (szj)

n  A KORUNK be-
tegségei előadássorozat 
részeként dr. Takács 
Emerencia belgyógyász 
szakorvos tart előadást  
A cukorbetegség, mint 
népbetegség címmel ja-
nuár 26-án 17.30-kor az 
Egry József Művelődési 
Házban.                   (szj)

KITEKINTŐ MoziműsorOlvasóink írták

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176

Január 22-28 
(csütörtök-szerda) között:

Hős6os 3D
(Big Hero 6)

Színes, szinkronizált  
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 102 perc

Rendező: 
Don Hall, Chris Williams

BIRDMAN avagy a 
mellőzés meglepő ereje

(Birdman)
Színes, feliratos amerikai 

filmvígjáték
Hossz: 119 perc

Rendező: Alejandro 
González Inárritu

Szereplők: Michael 
Keaton, Zach Galifianikis, 

Edward Norton

Dumapárbaj
Színes, magyar 

filmvígjáték
Hossz: 87 perc

Rendező: Paczoly Béla
Szereplők: Hadházi 
László, Kiss Ádám, 

Eszenyi Enikő

Jó hely Tapolca, mert jó 
emberek lakják! December 
30.-án meglátogattam idős 
édesanyámat ,  akinél  a 
konyhai radiátor teljesen 
hideg volt. Kint -5C fok. 
Felhívtam a szolgáltatót, 
ahol egy kedves női hang 
megadta az éppen munká-
ban lévő kollégája nevét 
(óvodában dolgoztak). Ő 
türelmesen végighallgatott, 

és közölte, hogy felénk jön, 
tíz perc múlva, felugrik 
(emeletes házban lakunk) és 
megoldja a problémát.  
Gondoltam pár óra múlva 
visszahívom.  De 10 perc és 
szólt a kaputelefon. A mes-
ter jött és a hibát megszün-
tette, sőt más „panaszomra” 
is megoldást talált. 
Szerettem volna meghálálni 
gyorsaságát, kedvességét, 

ezért egy bankót nyújtottam 
felé egy őszinte köszönöm-
mel. Ő rám nézett és közöl-
te: „Szó sem lehet róla, mi 
ezért vagyunk!” 
A pénzt nem fogadta el. 
Mosolygott, kezet fogtunk 
és elment. Hátra hagyott egy 
nagyon jó érzést.  Köszö-
nöm kedves Répás Vince úr! 
                
                    Takács Károly

„Jó hely, mert jó emberek lakják!”

tanítás feladatai végett meg-
hívásunknak nem tudott 
eleget tenni. Bízunk abban, 
hogy András példaértékű ki-
tartása, szorgalma, fegyel-
mezettsége, hite, sportága 
iránti szeretete és elköte-
lezettsége elvezeti őt jelen-
legi legnagyobb célja, a 
2016-ban Brazíliában ren-
dezendő olimpiai játékokra.
Szervezetünk tagjai gratu-
lálnak eddigi  eredménye-
ihez, további sok sikert, jó 
egészséget kívánnak az idei  
évre is! 

Molnár Erika elnök és  
Belényesi Csaba titkár

Találkozás a bajnokkal
Olvasóink írták



Karatés születésnap
ÉVFORDULÓ Harmincöt éves a tapolcai kyokushin szakosztály

A Tapolca VSE Kyokus-
hin Seibukai Karate 
Szakosztály a Szent 
György panzióban tar-
totta év végi összejö-
vetelét, a karate iskola 
35. évfordulóján.

Az eltelt 35 év alatt sok 
más karate iskola is jelen 
volt a városban, mégis a 
kyokushin az egyetlen, 
amely a kezdetektől a mai 
napig fennmaradt. 
Az összejövetelen  nem-
csak az évfordulót ünne-
pelték, hanem az új övfo-
kozatok átadását is.
 Kernya József, a szak-
osztály vezetője kérdé-
sünkre elmondta, hogy a 
karate  gyakorlása közben 
két lélektani határt 
különböztetünk meg. Az 
első a fekete öv elérése, 
amikor a tanuló a fekete 
öv megszerzésével a mes-
terek csoportjába tartozik. 
Az ehhez vezető út igen 
hosszadalmas és nehéz. A 

mai naptól  fekete öv vise-
lésére jogosultak: Páhi 
Zoltánné 1. Dan, valamint 
Németh Veronika 1. Dan.
A 2. Dan viselésére (fe-
kete öv 2 aranycsík) jo-
gosult Szabó Tamás.
A karatéban a második 
lélektani határ a 3. Dan, 
amely  egyben a Sensei 

(Tanító)  cím viselésére 
jogosít. Ezt a mai naptól 
Sensei Kövér László 
jogosult viselni, aki a 
tapolcai karate iskola 
egyetlen ma is aktívan 
gyakorló alapító tagja.
A díjátadó befejező mo-
mentumaként Kernya Jó-
zsef szakosztályvezető ki-

magasló elismerésben ré-
szesült. 
A harmincöt éves 
karateedzői, oktatói  mun-
kájáért a Magyar Kyo-
kushin Karate Seibukai 
Szervezet támogatásával 
a  4. Dan  Viselésére jogo-
sította Sensei Kernya 
Józsefet.                       (ae)

Remekeltek a vívók „Flúgos futam”
Ismét remekeltek az Sz-L 
Bau Balaton Vívóklub 
tehetséges vívói.

Amilyen jól zárult a 2014. év 
nál, olyan jól indult a 2015-
ös esztendő. 2014-ben a 
párbajtőr szakágban most 
lett először a legeredmé-
nyesebb egyesület az Sz-L 
Bau Balaton Vívóklub, 
megelőzve olyan nagynevű 
klubokat, mint a Vasas, a 
Honvéd és a BVSC. A sor-
rendet a korosztályos ma-
gyar bajnokságokon, az 
Európa- bajnokságokon és a 

világbajnokságokon elért I-
VIII. helyezések után kapott 
pontok alapján számítják ki. 
Az Sz-L Bau  15114 ponttal 
lett a legeredményesebb.
2015: Január 4-én kadet 
magyar bajnokságon I. 
helyezést szerzett a 
Kalácska Botond, Cziráki 
Bálint, Farkas Csaba, Csere 
Bence összeállítású párbaj-
tőr csapat. Január 18-án Sik-
lósi Gergely is aranyérmet 
szerzett a magyar válogatott 
színeiben a Bázelben rende-
zett junior Világkupa csapat-
versenyen.                       (ae)

n IZGALMAKBAN 
bővelkedő sakkver-
senyen mérhették össze 
tudásukat a gyerekek a 
téli szünetben a Cser-
mák József Rendez-
vénycsarnokban. A kez-
dők versenyében az A 
csoport küzdelmeit 
Varga Tamás nyerte (6), 
Mátyás Donát (5,5) és 
Németh Viktor (5) előtt. 
A B csoportban Hor-
váth Barnabás (5) lett 
az első, a második 
helyen Tóth Barnabás 
(4), a harmadikon 
Körmendi Dusán (3,5) 
végzett. A haladók 
között az A csoportban 
Ács Márton végzett az 
első helyen, Bencze 
Balázs (5) a második, 
Gaál Zsóka a harmadik 
helyen zárta a versenyt. 
A B csoportban Gergely 
Dániel (7) szerezte a 
legtöbb pontot, a máso-
dik helyet Kötéljártó 
Áron (5), a harmadikat 
Kaufmann Bertalan (4) 
érdemelte ki.           (szj)

n CSALÁDI futó-
versenyt rendezett 
Szilveszterkor a Cser-
mák József Rendez-
vénycsarnok. A nők 
között Beke Mónika  
(Tapolca) nyert, 2. 
Péntek Gréti  (Litér), 3. 
Feketéné Szabó Júlia 
(Badacsony). A férfiak 
versenye: 1. Maleczki 
Alfréd (Veszprém), 2. 
Vers Róbert (Tapolca), 
3. Deák József 
(Monostorapáti). A 
váltóban: 1. Baloghék 
(Tapolca), 2. A három B 
(Tapolca), 3. Betyárok 
(Tapolca).                (szj)

n A TERMÉSZET-
JÁRÓK szombaton 
nem pihennek. A Tapol-
ca VSE természetjáró 
szakosztály szombati 
(2015.01.24.) túraprog-
ramját  Für Ágnes, 
szakosztályvezető jut-
tatta el lapunkhoz. Út-
vonal: Tapolca - Bille-
ge-Lesenceis tvánd- 
Csengő - Lesencefalu - 
Lesencetomaj, a túra 
hossza körülbelül 16-17 
kilométer. A résztvevők 
találkozója a tapolcai 
autóbuszpályaudvaron 
lesz szombaton  reggel 
8.30 órakor.              (szj)

Rövid hírek
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A Tapolcai VSE karateszakosztályának tagjai a szülinapi tortával     Fotó: Antal Edit

Csere Bence, Cziráki Bálint, Kalácska Botond, Farkas 
Csaba összeállítású kadet magyar bajnok csapat

Jelentős érdeklődés mel-
lett bonyolították le a 
sakkozók Flúgos futamát 
a Csermák József ren-
dezvénycsarnokban az 
elmúlt év végén.

Az évzáró villámversenyen 
a felnőttek mezőnyében szo-
ros eredmények születtek, 
hiszen az első négy helye-
zett azonos pontszámot ért 
el. Az egyforma pontot szer-
ző játékosok között a me-
zőny többi tagjával játszott 

mérkőzések alapján kiszá-
mított értékelés alapján dőlt 
el a helyezések végső 
sorrendje. 
Eszerint Bodó Bence végzett 
az élen (7), a második 
Heiligermann Gábor (7) 
lett, a harmadik Gyarmati 
János (7), a negyedik Buzás 
Bertalan (7). 
A gyerekek versenyét Érsek 
Áron (7) nyerte, Réti 
Boldizsár (7) a második, 
Szőke Kristóf a harmadik 
helyet érte el.                   (szj)

Vetélkedtek a közösségek

Játékos sportvetélkedőt 
szervezett az elmúlt év 
végén  a Csermák József 
Rendezvénycsarnok. 

Erről Illés Zsófia sport-
szervező tájékoztatta lapun-
kat. Sor- és váltóverseny, 
büntető dobás, rúgás, les-
felismerő játék, valamint 

tapolcai témákból össze-
állított  kvíz szerepelt a 
repertorában. 
Az izgalmas vetélkedést 
végül a Tapolcai Öregfiúk 
FC csapata (71 p) nyerte,  a 
második helyet a Játék-
vezetők (68 p), a harmadikat 
a Jelen és jövő TIAC 
(59pont) érte el.             (szj)



Főhajtás a hősökért
EMLÉKEZTEK Az utókor nem feledheti a hatalmas véráldozatot
A Donnál elesett katonák-
ra, munkaszolgálatosok-
ra emlékeztek az elmúlt 
vasárnapi szentmisén, 
illetve a római katolikus 
templom melletti téren, a  
Szent István szobránál.

Az önkormányzat és a Ta-
polcai honvéd kulturális 
egyesület által szervezett 
program szentmisével kez-
dődött a Nagyboldogasz-
szony római katolikus temp-
lomban. Balázs atya szólt 
Jézus megkereszteléséről, 
majd a hazáért elesett ma-
gyar katonákról, akik földi 
szenvedéseik után immár 
Isten országában élnek. 
A szentmisén ezúttal Hor-
váth Gábor, az egyesület 
elnöke olvasott fel, valamint 
közös imádságra kérte a hí-
veket, ezzel is adózva a ha-
zájuktól távol elesett magyar 
katonák emlékének. A mise 
után kegyeleti megemlé-
kezéssel folytatódott a prog-
ram a Szent István szobor-
nál. A katonai hagyomány-
őrzők ünnepélyes zászlófel-

vonása után az érdeklődőket 
Dobó Zoltán polgármester 
szólította meg a fájdalmas, 
de szomorú tanulságot is 
magában hordozó doni áldo-
zatok kapcsán. 
- Hatalmas bátorság kellett 
ahhoz, hogy katonáink 
hazájuktól távol, feláldoz-
zák életüket, azonban a 
tragédiából tanulnunk is 
kell. Számunkra az elmúlt 
kétszáz év szenvedése ugya-

nis minden esetben arról 
szólt, hogy idegen és ostoba 
érdekek, mindenféle izmu-
sok mentén áldoztuk föl 
nemzetünk testét, hullattuk 
nemzetünk vérét. Sajnos a 
Don-kanyarnál is ez történt - 
fogalmazott beszédében a 
polgármester. 
A katonai hagyományőrző 
szervezet minden évben 
megemlékezik a 2. honvéd 
hadsereg tragédiájáról. Ar-

ról a hadseregről, amelyben 
korosztálytól függően apá-
ink, nagyapáink, dédapáink 
harcoltak. Olyan emberek, 
akik nem politikai meggyő-
ződésből, hanem törvény-
tisztelő állampolgárként tet-
tek eleget az akkori tör-
vényi előírásoknak. Nem 
"csak" eleget tettek, hanem 
többségük becsülettel helyt-
állt az embertelen körül-
mények ellenére.

Biciklire
matricát    

SZEM - PONT
Több olvasónk (akik 
egyúttal gépjárműve-
zetők is)  kereste lapun-
kat egy szerintük 
balesetveszélyes közle-
kedési helyzet kapcsán. 

A Wesselényi Miklós utca 
végén, az „Állj! Elsőbbség 
adás kötelező! jelzőtábla 
alatt található „Kötelező 
haladási irány” utasítást adó 
tábla- bár a KRESZ 
szabályainak megfelelő, 
mégis nehezményezik, illet-
ve problémásnak érzik, 
hogy balra is engedélyezett a 
kifordulás.
Véleményük szerint ugya-
nis komoly balesetveszélyt 
hordoz magában ez az álla-
pot, mivel három irányból is 
(Hősök tere, Keszthelyi út és 
Dózsa György utca) érkez-
nek gépjárművek, ráadásul 
szinte minden esetben a 
megengedett maximális se-
bességgel. Ez a helyzet a 
korábbi - csak jobbra lehe-
tett kifordulni - esetben nem 
állt fenn.  A gépjárművezető 

Tapolca Városi Televízió

Telefon: +36 87 412 289
Mobil: +36 70 571 6993
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.

Műsor:
(Január 21-27. között min-
den nap 10 és 18 órakor)

Krónika -  Hírmagazin:
- Végső búcsú Lasztovicza 
Jenő országgyűlési képvi-
selőtől
- 3D-s filmek a tapolcai 
moziban
- Origami kiállítás a VOKE-
ban
-Swing - közönségtalálko-zó 
Fazekas Csaba tapolcai 
filmrendezővel
- Sportmagazin
- Minket érdekel - közéleti 
magazin: Megyezés szüle-
tett a kórház adósságának 
ügyében. Vendég: dr. Lang 
Zsuzsa igazgató és Dobó 
Zoltán polgármester
- Búcsúzik Tapolca - 
Lasztoviczia Jenő ország-
gyűlési képviselő temetési 
szertartása felvételről

Jelentős népszerűséget szer-
zett rövid idő alatt (alig egy 
hónapja elindított) online 
újságunk.
A város honlapjáról elérhető 
internetes felületen kará-
csony óta minden fontos 
tapolcai hír megjelent, jel-
lemzően megelőzve minden 
más médiát. A legolvasot-
tabb poszt fájdalmas aktuali-
tást tükrözve, Lasztovicza 
Jenő halálhírét közli.
Sokan olvasták a „3D-s vetí-
tések a tapolcai moziban” 
című írásunkat, és a szil-
veszteri események össze-
foglalóját. 
Szép számmal kattintottak  
Takács Károly olvasónk 
írására, amelyet jelen lap-
számunkban, nyomtatásban 
is közlünk. Közérdekű 
híreink között a „Tájékoz-
tató a magánfőzésről” cím-
mel közzétett önkormány-
zati közleményre voltak a 
legtöbben kíváncsiak.
Várjuk olvasóink elektroni-
kus leveleit az impresszum-
ban megadott e-mail címre! 

A „Tapolcai kerékpár -
regisztrációs progra-
mot 2012 szeptem-
berében indította el a  
Tapolcai Rendőrkapi-
tányság. Azóta bebi-
zonyosodott, szükség 
van a kerékpárok nyil-
vántartására.

Nagy Judit a kapitány-
ság megelőzési főelőa-
dója elmondta, a prog-
ram célja, a növekvő 
számú kerékpárlopások 
megelőzése, visszaszo-
rítása, a felderített 
esetek kapcsán megta-
lált kerékpárok beazo-
nosítása, továbbá az, 
hogy a városban forga-
lomban lévő kerékpárok 
nagy része tulajdonos-
hoz köthetően nyilván-
tartásba kerüljön. A 
program kapcsán most 
ismételten lehetőség 
nyílik az önkéntes adat-
közlésre, regisztrációra 
a tapolcai rendőrkapi-
tányságon, ahol a  ke-
rékpárokat biztonsági 
matricával látják el.

Abigél - Sásdi Alíz és Nagy 
Nimród kislánya, Abigél 
január 8-án született.
Márton - Egyedné Somogyi 
Hajnalka és Egyed Roland 
gyermeke, Márton január 
13-án látta meg a napvilágot.

Radócz Ildikó Judit és Stein 
Róbert 2014. december 22-
én házasságot kötött. Sok 
boldogságot kívánunk!
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VÁROSI TV

A Don-kanyarban elesett 
katonákra és munkaszol-
gálatosokra emlékeztek 
Tapolcán  Fotók: Szijártó J.

dolgát az is nehezíti, hogy 
szinte  teljesen ki kell enged-
ni az autó első felét  az útra, 
hogy láthatóvá váljék a 
Hősök tere és a Keszthelyi út 
felől érkező forgalom.     (di)

A két irányba történő ki-
hajtást többen balesetve-
szélyesnek tartják  
                 Fotó: Dancs István

Gólyahírek

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 38-45/db
Burgonya: 120-140 Ft/kg
Sárgarépa: 186-200 Ft/kg
Paprika: 880 Ft/kg
Paradicsom: 740 Ft/kg
Uborka: 540 Ft/kg
Körte: 440 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 280 Ft/kg

Online újságunk




