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Legjobb sportolóink
ELISMERÉSEK Rédli András párbajtőröző lett a legjobb sportoló

A legjobb tapolcai sporto-
lók és sportemberek 
vehették át díjaikat 2014-
ben nyújtott teljesítmé-
nyük elismeréseképpen 
ünnepélyes körülmények 
között a díszbe öltözött 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban.

A hétvégén megrendezett 
gála díszvendége az olimpi-
ai és világbajnok Kovács 
Ágnes úszó volt. 
Az est megemlékező gondo-
latokkal kezdődött a közel-
múltban elhunyt Laszto-
vicza Jenő országgyűlési 
képviselő kapcsán, aki hosz-
szú évekig a városi sportgála 
fővédnöke volt.
Ezt követően Dobó Zoltán, 
Tapolca polgármestere kö-
szöntötte a megjelent spor-
tolókat, edzőket, sportveze-
tőket, olimpikonokat, világ-
bajnokokat, edzőket, vendé-
geket. Köszöntőjében kie-
melte a sport fontos szerepét 
az emberek életében, annak  
közösségformáló erejét. 
Egyúttal köszönetét fejezte 
ki azoknak a sportolóknak, 

edzőknek, akik teljesítmé-
nyükkel hírnevet szereztek a 
városnak és önmaguknak. 
A díjátadó több részletben 
zajlott, kategóriánként az is-
kolai, az élsport felnőtt, az 
élsport utánpótlás, valamint 
a Hoppá kategória és az 

egyéb kuriózumok, melyek 
között Bardon Ivett dalait 
tapsolhatták meg a jelenlé-
vők. 
A Basic Táncstúdió remek 
párosának fergeteges bemu-
tatóját is megcsodálhatta a 
nagyérdemű. Minden díja-

zottról kisfilm is készült, 
amit két nagy kivetítőn kö-
vethettek a gálán résztvevő 
vendégek.
 (Írásunk folytatását, a díja-
zottak névsorát az 5. oldalon 
Sportgála - 2015 címmel 
olvashatják)                     (ae)

Koncertek szombatonként

Pillanatok a megyéből

A 11 zenekar, 11 átbulizott 
szombat rendezvénysorozat 
legutóbbi koncertnapján a 
Barabonto zenekar szóra-
koztatta a nagyérdeműt a 
VOKE-ban .  A magya r 
népzenei, rock, ska, punk, 
balkán műfajokat egybe-
gyúró formáció nem kímélte 
a dobhártyákat és a táncoló 

lábakat. A feldolgozásokat 
és saját dalokat egyedi stí-
lusban játszó zenekar feszti-
váli hangulatot teremtett a 
művelődési központban. 
A koncertek február 14-én 
folytatódnak a művelődési 
közpotnban, amikor 20 órá-
tól a Happy Dixiland Band 
lép színpadra.                   (hg)

A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egye-
sület Veszprém megyei 
helyi csoportja mutat-
kozott be a közelmúltban 
egy vándortárlattal. A 
Pillanatok a megyéből 
elnevezésű programnak 
a Tamási Áron Művelődé-
si Központ adott otthont.

Barczáné Tóth Boglárka in-
tézményvezető bevezetőjé-
ben megköszönte a lehetősé-
get, hogy Tapolca is bekap-
csolódhatott a megyejáró ki-
állításhoz. Aczél Gergely, az 
egyesület elnöke képes elő-
adásban számolt be csoport-
juk működéséről, az óvo-
dákkal és iskolákkal közö-
sen szervezett természet-
védelmi programokról. 
Szen the  Zo l tán  röv id -

fimjeiben megcsodálhatták 
a jelenlévők a környező ta-
núhegyek hajnali pompáját, 
miközben személyes élmé-
nyeiről is mesélt a csoport 
tagja. Kiállította még fotóit 
ifjú Vasuta Gábor, dr. Nagy 

Lajos, Hencz Péter, Kovács 
András és Novák László is. A 
növény-, állat-, madár- és 
természetfotókból álló ván-
dorkiállítást február 13-ig 
lehet megtekinteni a műve-
lődési központban.          (di)

Az idei sportgálán is bőkezűen osztották a díjakat a város eredményes sportolói, a
sport területén, vagy annak közelében ténykedő szakemberek részére  Fotó: Antal E.

A Tamásiban megnyitott kiállításon részt vett a tapol-
cai természetfotós, Farkas Attila is     Fotó: Dancs István

A téli fagyi 
üzenete   
A téli fagyi. Akár egy 
gazdasági, társadal-
mi szimbólum lehet-
ne. Az évtizedek mú-
lása, a körülöttünk lé-
vő világ markáns vál-
tozása ugyanis kemé-
nyen nyomott hagyott 
gyermekkorom egyik 
kedvelt édességén. 
Mert akkoriban, ha 
kaptunk egy téli fa-
gyit, azt izgatottan 
kibontottuk, majd a 
valódi fagyihoz ha-
sonlóan nyalogatni 
kezdtük. A türelmet-
lenebbek persze rág-
csálták, így azonban 
gyorsabban elfogyott. 
De nem annyira gyor-
san, mint a mai téli fa-
gyik. Ez már klasszi-
kus modern termék, 
masszív csomagolás-
ban, kevés tartalom-
mal. Egy harapás az 
egész, hiszen a töl-
csér beltartalma csu-
pán némi felhabosí-
tott édesség. Tulaj-
donképpen a kicso-
magolás  tovább tart, 
mint maga a tartalom.
          Szijártó János

Tapolcán játszott a Barabonto zenekar  Fotó: Havasi G.



A környezetért
KÖTELEZŐ Ahol nincs közmű a szennyvíznek
Január elsején lépett ha-
tályba a nem közművel 
összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó, kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet, 
amelyet tavaly szeptem-
ber 26-án fogadott el a 
képviselő-testület.

Az elfogadott rendelet teljes 
terjedelmében a város hon-
lapján (www.tapolca.hu) és 
lapunk internetes felületén 
(www. tapolcaiujsag.hu) is 
elérhető. Az új szabályozás 
szerint az uniós követelmé-
nyekkel összhangban az ön-
kormányzatnak a nem köz-
művel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésére 
kötelezően ellátandó köz-
szolgáltatást kell szervezni 
és fenntartani. A közszol-
gáltatást Tapolca  közigaz-
gatási területén immár 
kizárólag Czanka Barnabás 
vállalkozó jogosult elvégez-
ni, mivel az önkormányzat 
vele kötött szerződést. Akik 

A 4-es számú választó-
körzet önkormányzati 
képviselője Koppányi 
Ferenc  arról beszélt, 
hogy a területéhez tarto-
zó Pacsirta utcában 
legalább egy, de inkább 
kettő gyalogátkelőhe-
lyet kellene létesíteni a 
Vajda és Fenyves utcá-
ból lejövő, jelentős gya-
logosforgalom bizton-
ságossá tétele érdeké-
ben. Sajnos elég gyak-
ran haladnak itt túlzott 
sebességgel a járművek. 
Az átkelőhelyek közül 
az egyiket a Bartók utcai 
kereszteződésben kelle-
ne kialakítani, hiszen itt 
a legnagyobb a forga-
lom. Helyenként indo-
kolatlanul sok a közle-
kedési tábla, van, ahol 
növények akadályozzák 
a kilátást, máshol az 
útburkolat szorul javí-
tásra. Ezekre szintén 
megoldást kell keresni. 
Nem csak az én körzete-
met érinti az Ady utcai 
kerékpársáv. Ezt véle-
ményem szerint meg 
kellene szüntetni és a 
felszabaduló útfelületen 
parkolóhelyeket lehetne 
létesíteni. Majd ezzel 
együtt felszámolnám a 
kertvárosi utcákban a 
fizető parkolást. A 
strand kérdése közös, 
városi ügy, amit semmi-
képpen nem építenék a 
régi létesítmény helyé-
re. Van más, ennél sok-
kal alkalmasabb területe 
a városnak erre a célra. 
Egyik a laktanyánál, a 
másik a Sümegi út kö-
zelében lévő részen. 
Meggyőződésem, hogy 
bármelyik megoldással 
jobban járna a város és a 
lakosság is. A strand ko-
rábbi helyéről tudjuk, 
hogy a közeli ipari léte-
sítmény miatt zavaró 
volt a füst és a por meny-
nyisége, de maga hely 
mérete is eléggé behatá-
rolt, nincs terjeszkedési 
lehetőség.                 (szj)

Wass Albert 
műveiből
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A rendelettel kapcsolatban személyesen is lehet érdek-
lődni a Tapolcán a városházán          Fotó: Szijártó János

ebben érintettek, azoknak a 
közszolgáltatást legalább 
évi egy alkalommal igénybe 
venniük, annak díját ki kell 
egyenlíteniük. A rendelet 
szerint a közszolgáltató kö-
teles az ingatlantulajdonos 
megrendelésétől számított 
72 órán belül a szolgáltatást 
elvégezni. A nem közművel 
gyűjtött háztartási szenny-
víz kezelésével, ártalmatla-
nításával kapcsolatos köz-

szolgáltatási díj 13 ezer fo-
rint, ami nem tartalmazza az 
áfát és a rezsicsökkentést. A 
közszolgáltatás öt köbméte-
res gépjárművel történik.
Bővebb információ kérhető 
a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Városfej-
lesztési és Üzemeltetési Iro-
da Városüzemeltetési cso-
portjánál ügyfélfogadási 
időben személyesen, vagy a 
87/511-150-es telefonon. (szj)

Az idei évben a tapolcai 
Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum is csatlakozik a vi-
lág magyarságát megszólító 
rendezvényhez, amelynek 
keretében különböző hely-
színeken egy időben kezde-
nek felolvasni az író művei-
ből. Jelenleg már közel fél-
száz helyszín jelezte csatla-
kozását, Érmihályfalvától és 
Érsekújvártól számos anya-
országi településen át egé-
szen New York-ig és Los 
Angelesig. És ebben sorban 
ott vagyunk mi, tapolcaiak is 
- tájékoztatta lapunkat Dé-
csey Sándor az intézmény 
igazgatója.
A felolvasás február 20-án 
pénteken 18 és 24 óra között 
lesz a könyvtárban. Egy fel-
olvasás 10-15 perces lehet, 
de ezt lesz lehetőség akár 
többször is megismételni. 
Érdemes 5-7 oldalas részle-
tekkel készülni, de az se baj, 
ha valaki minimálisan eltér 
ettől. A jelentkezők Wass 
Albert irodalmi munkássá-
gából bármit olvashatnak.

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Koppányi Ferenc

1/80  Pályázati felhívás
 Önkormányzat

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Az interneten is:
www.tapolcaiujsag.hu

Hirdetés



A kedvenc mozdony
NOHAB A biztonság, a megbízhatóság és az elegancia példája
Elegáns, formatervezett 
külső, technikai tökéle-
tesség, biztonságos, el-
nyűhetetlen, lágy, dalla-
mos motorhang. Mind-
ezek a svéd vasparipák, a 
Nohabok jellemzői voltak.
 
Hazánkban a MÁV megren-
delésére húsz darab teljesí-
tett szolgálatot. 1963 máju-
sától egészen 2000 decem-
ber 21- ig gyönyörködhettek 
benne - közforgalomban - az 
emberek, utasok és rajon-
gók egyarán. Közülük egy, a 
szomorú véget ért M61 004 
pályaszámú Nohab Tapolca 
nevét is viselte. 
Szűcs Tamás mozdonyveze-
tő, és az egyik legnagyobb 
rajongó, Iván Zoltán munka-
társunknak arról mesélt, mi 
is az a Nohab-érzés. Tamás 
megindítóan mélyről fakadó 
szeretettel kezdett bele mon-
dandójába.
- Bizony vissza kell nyúl-
nom a múltba, mégis eleve-
nen él bennem az emlék. Tíz 
éves srác voltam, mikor a 
badacsonylábdihegyi  úttö-
rőtáborban nyaraltunk. Éj-
szakai őrségben voltam, 
amikor megpillantottam ezt 
a fantasztikus vasúti jármű-
vet. Már akkor megragadott 
az eleganciája, formaterve-
zettsége (áramvonala) … és 
a semmihez nem hasonlítha-
tóan egyedi, zümmögésből a 
tekintélyt parancsoló dü-
börgésbe átívelő hangja, ami 
természetesen a többi No-
habra igaz volt. Már akkor 
megfogalmazódott bennem, 
ha majd egyszer mozdony-
vezető leszek, még vezetni is 
fogom. Ez volt az első iga-
zán meghatározó élményem 
ezekről a szépséges jármű-
vekről.
Arra a kérdésemre, hogy a 
legtöbb mozdonyvezetőnek 
miért a Nohabok voltak a 
favoritok, egy széles mosoly 
után kezdte a válaszát: - Ami 
biztos, hogy az egyik oka a 
kis darabszám.  Emellett 
nem adatott meg minden 
mozdonyvezetőnek, hogy 
utazhasson rajta, vezethesse. 
Ezt Moldova György is 
megírta legismertebb köny-
vében, a ranglétra fokait szi-
gorúan végig kellett járni. 
1990 - ben kerültem a vasút-
hoz, három év múlva már 

mozdonyt vezettem, de 
hosszú út vezetett a svéd 
vasparipákig, ami sokunk-
nak a pályája csúcsát jelen-
tette. A másik ok, hogy anno 
még működött az úgyneve-
zett beosztott mozdony 
szisztéma. Egy gépre 4-5 
embert vezényeltek. Vagyis 
magunkénak éreztük, a szí-
vünkhöz nőtt,családtagként 
kezeltük. Ez a húsz gépcso-
da különleges bánásmódban 
részesült. 
Végezetül arról a bizonyos 
Nohab- érzésről kérdeztem 
Szűcs Tamást. Hosszasan 
maga elé nézett és belekez-
dett: - Szavakkal nehezen 
megfogalmazható, mert va-
lóban érezni kell. Némi iró-
niával élve, mindez olyan, 
mintha egy süket embernek 
mesélném el, milyen csodá-
latos, amikor ciripelnek a 
tücskök. Valójában három 
kulcsszó, amivel nagyjából 
össze tudom foglalni: 
biztonság, megbízhatóság és 
elegancia. Ezeket a gépcso-
dákat, emléküket örökké 
őrizni fogjuk. Ahogy 
Rohonczi Béla mozdonyve-
zető kollégánk mondta egy-

kor: Lehet, hogy elvitték a 
gépeinket, de azt a húsz évet, 
amit a Nohabok adtak, soha 
nem tudják elrabolni. Az 
ÉFOÉSZ kulcsprogram és 
az ÉFOÉSZ Tapolcai Köz-
hasznú Egyesülete  kezde-
ményezése  folytán az or-
szágban elsőként indult el 
2011. áprilisában egy olyan 
lakhatási forma, ahol három 
értelmi fogyatékos fiatal ka-
pott lehetőséget önálló 
életre. Lózsi József és Kalá-
nyos György mellett Iván 
Zoltán. Utóbbinak az egyik 
közösségi portálon becene-
ve is van, amelyet büszkén 
visel: Nohab Rajongó. Szo-
bája ezeknek a mozdonyok-
nak a fotóival van kitapétáz-
va, emellett számtalan szak-
irodalmat is megvásárol a 
mai napig, hogy ismereteit 
bővítse. 
- Még a csopaki intézetben 
laktam. Egyik sétánk során 
megálltunk a vasúti átjáró-
nál, mikor megláttam egy 
gyönyörű, turcsiorrú moz-
donyt. Talán 3 éves voltam. 
Ez az első élmény meghatá-
rozó volt, azóta is „hűséges” 
vagyok hozzájuk. 2007. áp-

rilis 20-án közelről is meg-
csodálhattam a 017-es pá-
lyaszámú járművet a tapol-
cai állomáson. Előtte is ki-
használtam minden lehető-
séget, hogy olyan szerel-
vényen utazzak, amelyet 
Nohab húzott, de ez egészen 
más érzés volt.21 éves vol-
tam, még Gicen laktam, mi-
kor az egyik barátom szólt, 
hogy azonnal rohanjak a te-
levízió elé, mert kisiklott a 
„Négyeske”. Leírhatatlan 
szomorúság vett erőt rajtam, 
szívszorító látvány volt  ma-
gatehetetlenül, összetörve 
látni ezt a gépcsodát. Nagy 
kedvencem volt a 010, 017 
és a 008-as is, amely a „Mu-
zsika” becenevet kapta. 
Azért lettem Iván „Nohab 
Rajongó” Zoltán is, hogy ily' 
módon is kifejezzem tiszte-
letem, szeretetem, kötődé-
sem a svéd vasparipák iránt. 
Egyszer azt álmodtam, hogy 
Tapolcától egészen Buda-
pestig a 017- es pályaszámú 
kedvencemen  utazom. Na-
gyon szeretném, ha egy szép 
napon ebből az álomból va-
lóság lenne. 

Dancs István

n BATSÁNYI János, 
Tapolca nagy költője 
170 évvel ezelőtt hunyt 
el. Ebből az alkalomból 
megemlékező kötetet 
szeretett volna kiadni 
Batsányi koszorúi cím-
mel a Tapolcai Város-
szépítő Egyesület, de-
rült ki egy alig másfél, 
két hónappal ezelőtti 
felhívásból. Varga Ká-
rolyné Edit az egyesület 
alelnöke akkor segítsé-
get kért a város lakos-
ságától. Most már arról 
tájékoztatta lapunkat, 
hogy a jó érzésű helybe-
lieknek köszönhetően a 
kiadáshoz szükséges 
összeg rendelkezésre 
áll, a kötet már a nyom-
dában van és március 
közepére az olvasók ke-
zébe kerülhet.         (szj)

n TAPOLCAI lako-
sok még február 28-ig 
látogathatják ingyene-
sen a Tapolcai-tavas-
barlang Látogatóköz-
pontot.                      (szj)

Rövid hírek
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A Nohabokhoz fűződő, ma is 
élő kultusz a svéd vaspa-
ripák megbízhatóságára 
utal, amely mai világunkban 
sajnos már egyre kevéssé 
adatik meg akár a jármű-
vek, akár más technikai 
eszközök, berendezések 
tekintetében. A mozdonyve-
zetőkúgy szerették, mint egy 
családtagot 
          
Fotók: 
Dancs István és Szűcs Tamás

Moziműsor
Tapolca Városi 

Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
február 12 - 18. 

csütörtök – szerda

12-13. csütörtök-péntek, 16-
17. hétfő - szerda -15:00 

1000,-Ft
Timbuktu 

Színes, feliratos francia film
Hossz: 97 perc

Rendező: 
Abderrahmane Sissako 

Szereplők: Ibrahim Ahmed, 
Abel Jafri, Toulou Kiki    

---
12-18. csüt. - szerda -16:30                                      

1200,-Ft
Csingiling és a Soharém 

legendája (3D) 
(Legend of the NeverBeast) 
Színes, szinkronizált ameri-

kai animációs kalandfilm
Hossz: 76 perc 

Rendező: Steve Loter
---

 12-18. csütörtök - szerda                                   
18:00 és 20:15                    

1000,-Ft
A szürke ötven árnyalata

(Fifty Shades of Grey) 
Színes, szinkronizált 

amerikai romantikus film
Hossz: 124 perc  

Rendező: 
Sam Taylor-Johnson                          

Szereplők: Dakota Johnson, 
Jamie Dornan, Jennifer Ehle

(A világszerte hatalmas 
karriert befutott bestseller 
várva várt filmváltozata)



A kétirányú kihajtásról
A január 21-ei számunk 
SZEM-PONT rovatában 
megjelent írásra reagált 
egyik olvasónk.

A cikkben a Wesselényi utca 
végén lévő „balesetveszé-
lyes” közlekedési helyzetről 
esik szó. Mivel az érintett ut-
cában lakom 35 éve, 19 éve 
pedig már jogosítvánnyal 
rendelkező, autót használó 
állampolgár vagyok, azt hi-
szem kellő tapasztalattal 
rendelkezem ahhoz, hogy 
bátran kijelentsem, egyálta-
lán nem balesetveszélyes, és 
nem problémás a két irány-
ban engedélyezett kihajtás. 
Emlékeim szerint az utca 
forgalmi rendje többször 
változott, legutoljára a balra 
kikanyarodást illetően. Nem 
vagyok közlekedési szakér-
tő, de ebben az esetben a bal-
ra kikanyarodó autósoknak 
egy külön sáv áll rendelke-
zésére, a Keszthelyi útról és 
a Dózsa utca felől érkező 
autóknak történő elsőbbség-
adási kötelezettség teljesíté-
sére. Ebbe a sávba kizárólag 
a Wesselényi utcából balra 
kanyarodó autóknak lehet 
behajtani, majd onnan jobb-

Fonográf Emlékzenekar 
Hetente jelentkező rova-
tunkban tapolcai és kör-
nyékbeli zenekarokat mu-
tatunk olvasóknak.

Nemes és becsülendő tervet 
vettek fejükbe a Fonográf 
Emlékzenekar tagjai négy 
évvel ezelőtt. Elhatározták, 
hogy megismertetik a fiata-
labb nemzedékkel azt a ze-
nei világot és életérzést, 
melyet egy több évtizeddel 
ezelőtt működő legendás 

zenekar képviselt. Koncert-
jeiken ugyanúgy megtalál-
hatók a középkorú, mint a fi-
atalabb rajongók is. Precí-
zen, pontosan lekottázva 
gyakorolják az ismert dalo-
kat, nagy hangsúlyt fektetve 
a vokálok kidolgozására, 
mely egy teltebb, magasabb 
színvonalú hangzást ered-
ményez. A slágereket eredeti 
hangnemben játsszák, kö-
szönhető az énekes-gitáros 
Juhász Miklós hangi adott-

ra sorolva lehet továbbha-
ladni. Ez azt jelenti, hogy 
közvetlenül a Hősök tere 
felől érkező autók érkezését 
kell kifejezetten figyelembe 
venni, a másik két irányból 
érkező járműveknek pedig a 
besoroló sávban kell elsőbb-
séget adni. Ezenkívül, ha va-
laki fél kikanyarodni balra, 
még mindig ott a lehetőség a 
jobbra kanyarodásra.

Sok évig volt érvényben az a 
forgalmi rend miszerint csak 
jobbra lehetett kanyarodni, 
de akkor még nem volt egy 
plusz sávval biztosítva a bal-
ra kanyarodás. Higgyék el, 
akik ezt az útszakaszt gyak-
ran használják, örömmel és 
biztonsággal kanyarodnak 
balra ha az úti céljuk arra 
van.
                     Szokoli Nándor

Szinte naponta sétálok, gya-
logolok az új kerékpár úton, 
amely lakótelepünket köti 
össze a várossal. Évekig kint 
volt egy hatalmas tábla a 
boltunk mellett, hogy mi-
lyen finanszírozásból épült. 
Aztán mikor egy év csúszás-
sal elkészült, döbbenve ta-
pasztaltam, hogy a „köszö-
nő” táblákra milyen felirat 
került. Kicsinyes, tisztesség-
telen dolognak tartom, hogy 
az EU is finanszirozta a be-
ruházást, de a „köszönő” 
táblán a Mol-kútnál, és a 
Stadion útnál, ezt nem emlí-
tik. Ez nem korrekt eljárás.
                         Kása Árpád
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Mai életvitelünk szinte el-
képzelhetetlen az internet 
használata nélkül. Szinte 
minden információt innen 
szerzünk be, az ügyintézé-
sek és a banki műveletek is 
nagyrészt a világhálón 
történnek, és nem utolsó 
sorban most már az okos-
telefonok rohamos terje-
désével is nőtt a veszé-
lyeztetés. Fontos tudni, 
hogy nem elegendő az al-
kalmazott rendszerek vé-
delme (vírusvédelem), ha-
nem szükség van a 
felhasználók tájékozottsá-
gára is. Biztonsági szoft-
ver használata minden-
képpen szükséges, amely 
már nem korlátozódik le a 
vírusvédelemre, hanem a 
teljes rendszer védelmét is 
ellátja. Mindenképpen a 
fizetős, támogatással is 
rendelkező termékeket ja-
vaslom használni, mivel 

ezen gyártók a termékeket 
folymatosan fejlesztik és 
naprakészen biztosítják a 
frissítéseket. Az úgyneve-
zett „ingyenes” megoldá-
sok is használhatók, azon-
ban azok kisebb és nem 
biztos, hogy megfelelő vé-
delmet biztosítanak. Az 
alkalmazott felhasználói 
programok frissítését is 
mindig el kell végezni, de 
legfőképpen az operációs 
rendszerét. Általánosság-
ban elmondható, hogy az 
ismeretlen eredetű üzene-
teket és fájlokat ne nyissák 
meg, hanem azonnal töröl-
jék. Fontos, hogy adata-
inkról biztonsági menté-
seket végezzünk. Ez lehet 
pendrive, DVD, vagy ép-
pen internetes tárhely, lé-
nyeg hogy a mentett ada-
tokat az eredeti helyétől 
(számítógép, tablet, tele-
fon) elkülönítve tároljuk.
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Egyesek szerint veszélyes a Wesselényi utcából való 
kihajtás, míg mások szerint nem az Fotó: Szijártó János

n A NŐK A BALA-
TONÉRT Egyesület 
badacsonytomaji cso-
portja és a Kolping csa-
lád egyesület szervezé-
sében február 12-én 16 
órakor a Szent Imre Kö-
zösségi Házban Takács 
Ferenc kertészmérnök 
tart Gyógyító növények, 
gyógyító teák címmel 
előadást.                   (szj)

n KOCSONYA szép-
ségversenyt rendeznek 
szombaton a bada-
csonytördemici faluház-
ban. A hagyományos, 
immár, tizennegyedik 
alkalommal megszerve-
zett program alapján 
13.30 és 15.00 között 
adják le, illetve mutatják 
be a versenybe beneve-
zett kocsonyákat, majd 
15 óra után értékeli azo-
kat a zsűri. 16 óra után 
várható az ünnepélyes  
eredményhirdetés, majd 
a versenyre benevezett 
kocsonyák kóstolására 
is lehetősége nyílik az 
résztvevőknek. Várha-
tóan 18 órakor kezdődik 
ugyanitt a méltán ked-
velt Tördemic Néptánc-
együttes öt éves jubile-
umi műsora.             (szj)

Kitekintő

A csapat balról jobbra: Csatári Márió, Őri Sándor, 
Juhász Miklós, Végh Zoltán, Tóth Árpádz Fotó: Havasi

Heti Ötlet
ságainak. Egyéni stílusje-
gyeiket érzéssel adagolják a 
dalokhoz, mely feldolgo-
zások így válnak sajátjukká.
A Fonográf zenekar soha-
sem oszlott fel. Bár 1984- 
ben játszottak egy búcsú-
koncertet, azonban azóta is 
összejöttek időnként és mu-
zsikájukkal szereztek örö-
möt közönségüknek. Az em-
lékzenekart többször is az a 
megtiszteltetés érte, hogy a 
legendák előtt játszottak 
akik elismeréssel szóltak 
követőikről, utódaikról. Né-
meth Oszkár, alapító dobos 
számtalanszor vendéges-
kedett már a fiúknál, akik 
tiszteletbeli taggá válasz-
tották a zenészt. Terveik 
között szerepel az országos 
ismertség megszerzése, 
hogy minél szélesebb kör-
ben tudják bemutatni műso-
rukat. A tapolcai közönség 
legközelebb február 12-én 
találkozhat velük a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban 19 órakor kezdődő 
koncertjükön.                 (hg)

Tapolcai zenekarok egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

Hiányos 
táblák

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban, 
(természetesen a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételé-
vel) és internetes lapunkban  a 
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Bándi Csaba 
műszaki vezető
Balaton Elektronika Kft.



Sportgála - 2015 

Az idei sportgálán is a leg-
jobb tapolcai sportolók és 
sportemberek vehették át 
díjaikat a 2014-es  sport-
teljesítményük elismeré-
seképpen.

A díjak átadásában Kovács 
Ágnes, Dobó Zoltán, Mar-
ton József, Ács Lajos, Cser-
mák Katalin, Vajda Attila, 
Lévai József, Rig Lajos, 
Bockó Gyula a tapolcai 
olimpikonok, Szalay Gyön-
gyi, Boczkó Gábor segéd-
keztek. 
A díjazottak: Iskolai és diák-
sport kategóriában a diák-
olimpiai eredmények alap-
ján: Orsós Szilvia, Szabó 
Dávid Dömötör, Kalácska 
Botond, Gergely Dániel, 
Balogh Kristóf, Balogh 
Zsombor, Tóth Adrienn, 
Frankó Alexandra, Ács 
Márton, Kovács Dániel.
Élsport-utánpótlás kategóri-
ában Cséri Soma, Siklósi 
Gergely, Siklósi Enikő, 
Felker Adrienn, Juhász 

Judit, Gaál Zsóka, Árvai 
Eszter, Érseki Tamara.
Élsport felnőtt kategóriában
Rédli András, Nyírő Tamás, 
Bolla József. Kiváló edző él-
sport-utánpótlás kategóriá-
ban Istvándi Lajos. Kiváló 
edző élsport-felnőtt kategó-
riában Lukács Béla. 
„Hoppá” - díjasok: László 
Lola úszás, Nagy Attila 
Rambo hegyikerékpár, Lo-
vász Kornél és Lovász Ró-
bert autósport, Nagy György 
futball, Tapolcai Öregfiúk 
FC futball. A sakkszakosz-
tály egyéni díjazásban része-
sítette Kosztolánczi Gyula 
FIDE-mestert és Buzás 
Bertalan sakkozót. Az Sz-L 
Bau Balaton Vívóklub díjaz-
ta a felnőtt országos bajnok-
ságon ezüstérmet nyert csa-
pat tagjait, Rédli Andrást, 
Hanczvikkel Márkot, File 
Mátyást, Siklósi Gergelyt.
A legjobb sportolónak járó 
címet az idei gálán is Rédli 
András párbajtőröző kapta. 
Természetesen edzője, Bo-

rosné Eitner Kinga is elis-
merésben részesült. Sajtó 
díjat vehetett át N. Horváth 
Erzsébet, az Új Tapolcai Új-
ság főszerkesztője a helyi 
sporteseményekről történt 
tudósításokért. A hivatalos 
rész befejező mozzanata-
ként a Tapolcai Sportakadé-
mia SE megsegítésére gyűj-
tést indítottak el. Két kiváló 
sportember (Nagy László 
kézilabdázó és Huszti Sza-
bolcs labdarúgó) mezére 
lehet licitálni  február 16-ig 
a rendezvénycsarnokban. 
Kerámia emléklapot vehet-
tek át a TAO támogatásért 
köszönetképpen a szakosz-
tályok nevében: Erra Transz 
Kft.,  anyagi segítségével a 
rendezvénycsarnok parkett 
borítása felújításra került. A 
SZ-L Bau Kft., a Rompos 
Bt, az MB Balaton Kft., a 
Tapolca Kft., a Medicris Kft. 
a női kézilabda-utánpótlás 
nevelésére adott támogatást 
a TVSE női kézilabda szak-
osztálynak.                    (ae)

Gyerekek focija

Szombati túra
A Tapolca VSE természetjá-
ró szakosztály szombati, 
február 14-ei túraprogramja:
Útvonal: Keszthely-Fenék-
puszta-Keszthely, mintegy 
15 km. Találkozó a tapolcai 
autóbusz-pályaudvaron, 
7.50-kor. 

Sakkverseny
Tapolcán került megrende-
zésre január 23 és 25 között a 
Horváth Imre nemzetközi 
értékszámszerző sakk em-
lékverseny. Népes mezőny 
(36 fő) jött össze a 
közelmúltban elhunyt nem-
zetközi sakkmester és sakk-
edző tiszteletére rendezett 
versenyen. Eredmények: 1. 
Janzsó Patrik, 2.  Farkas Jó-
zsef, 3. Kecskeméti Balázs, 
4. Juhász Kritóf, 5. Réti Bol-
dizsár, 6. Balogh Ákos. Az 1-
6. helyen végzett verseny-
zők között a sorrendet a me-
zőnyérték döntötte el.     (ae)
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Vívócsapat: Rédli András, File Mátyás, Hanczvikkel Márk, Siklósi Gergely Fotó: ae

Téli kupa névvel egész 
napos labdarúgó tornát 
rendeztek az elmúlt hét-
végén a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban.

A résztvevő csapatok (Mo-
nostorapáti, Zalahaláp, Le-
sencetomaj, Nemesgulács, 
Badacsonytomaj, Nyirád, 
Balatonederics, Tapolca) 
mindegyike aktív tagja a 
Bozsik intézményi prog-
ramnak. Őket köszöntötte 
Hanzmann László, a tapol-
cai DSE vezetője, a Bozsik-
programért felelős utánpót-
lás edző. E rendezvényen 
most két korosztály volt  
érintett, az I-es és a II-es kor-

csoport, vagyis a 2004. ja-
nuár 1-je után születettek és 
a 2006. január 1-je után szü-
letettek. Délelőtt 8, délután 6 
csapat mérte össze tudását. 
Izgalmas, sportszerű játékot 
mutattak be a gyerekek. A 
rendezvényt megtekintették, 
és az ajándékok átadásában 
segédkeztek: 
Dobó Zoltán, Tapolca pol-
gármestere, Majoros Attila, 
az MLSZ Bozsik-program 
vezetője, Csík Ferenc, a 
VMLSZ vezetője, Pődörné 
Szilas Krisztina megyei 
koordinátor, Frang László, a 
TIAC elnöke és Rédli 
Károly, a Tapolca Kft ügy-
vezetője.                          (ae)

Eredményhirdetésre várnak a gyerekek Fotó: Antal E.

Hirdetés



A búcsúzás kezdete
SZALAGAVATÓ Ötvenhét végzős immár a felnőttkor küszöbén 
Középiskolai tanulmá-
nyaitok utolsó szakaszá-
hoz értetek, mostantól 
nagy feladat vár rátok. Az 
első, a legnagyobb, az 
érettségi.

E szavakkal nyitotta ünnepi 
beszédét Varga Tiborné a 
felsorakozott két végzős 
osztály diákjai előtt a Bat-
sányi János Gimnázium és 
Kollégium hétvégén tartott 
szalagavatóján a Csermák 
József Rendezvénycsarnok-
ban. - A folytatásban felvé-
teli, pályaválasztás követke-
zik, majd a próbatételek 
sokaságát jelentő, nagy be-
tűs élet. Igyekeztünk benne-
teket tudással, bölcsesség-
gel, tartással, emberséggel 
felvértezni, a családokkal 
közösen. Hiszem, hogy 
megfeleltek az elvárások-
nak. Legyen meg bennetek a 
jóság és igazságosság eré-
nye, önmagatokkal és kör-
nyezetetekkel szemben. Ne 
feledjétek, kötelez bennete-
ket, hogy honnan jöttetek. A 
család, az iskola, a haza és 

az,hogy magyarok vagytok - 
fejtette ki az igazgató asz-
szony. A szalagot mindegyik 
osztálynál, a hagyományok-
nak megfelelően az osztály-
főnökök tűzték fel. A 12. a-s 
tanulóknak dr. Vargáné Fe-

hér Györgyi, a 12. b-seknek 
dr. Földi Istvánné. Az 
ünnepélyes pillanatok után 
szép, és sokak számára 
minden bizonnyal örökké 
emlékezetes nyitótánc indí-
totta el a rendezvény kötet-

lenebb részét. A felsora-
kozott két osztály ötvenhét 
végzős diákja immár az 
érettségire készül, hogy utá-
na már a felnőttek társa-
dalmában keresse, illetve 
találja meg a helyét.        (szj) 

SZEM - PONT
Szemét. Az örök téma… 
amiről nem lehet eleget 
beszélni és írni.

A Hegymagasi utat elhagy-
va, alig egy kilométerre, 
jobbra van egy földút, amely 
rövid séta után a vasúti 
pályát keresztezi. Itt láttuk 

Tapolca Városi Televízió

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

Műsor 02.11 – 02.18.
minden nap 8 és 18 órakor

Hírmagazin ismétlés 
minden nap 12.30, 21.30

Krónika:
- Kiállítás a Tamási Áron 
Művelődési Központban - 
Pillanatok a megyéből
- Wass Albert est
- Balatoni Szövetség ülése

107 – Rendőrségi magazin
- Programajánló
- Sportgála
- Wass Albert est I. rész
- Batsányi János Gimná-
zium szalagavatója

      06/20/358-3295
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VÁROSI TV

A Batsányi gimnázium végzősei számára feltűzték a szalagot      Fotó: Szijártó János

meg a csúnya szeméthalmo-
kat, amelyek hétről hétre nő-
nek. Arról nem is szólva, 
hogy a Raposka felől érkező 
személyvonatok ablakából 
tökéletesen látni a hulladé-
kot. A szemetlőknek pedig- 
most is csak bottal üthetjük a 
nyomukat!                         (di)

A ronda látvány önmagáért beszél     Fotó: Dancs István

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 46/db
Burgonya: 120 Ft/kg
Sárgarépa: 190-220 Ft/kg
Zeller: 300-340 Ft/kg
Vegyes zöldség 300 Ft/kg
Sütőtök: 220 Ft/kg
Citrom: 460 Ft/kg
Kiwi: 330 Ft/kg
Banán: 459 Ft/kg

Lapterjesztés

HIRDETÉS

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Képviselői fogadóóra

Buzás Gyula és Lévai József 
önkormányzati képviselők 
február 16-án 17.00 és 18.00 
óra között fogadóórát tar-tanak 
Tapolcán a Berzsenyi utca 13-
ban, az MSZP irodában.    (szj)


