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Évnyitó fúvósparádé
KONCERT Zenei élmény a csarnokban Péni Béláéktól az idén is

Várhalmi Oszkár I. Béla 
király tiszteletére írt indu-
lója „melegítette be” a ze-
nekedvelő közönséget 
szombaton este a Tapol-
cai Ifjúsági Fúvószenekar 
hagyományos újévi kon-
certjén. 

A Csermák József Rendez-
vénycsarnokban műfaját és 
hangulatát tekintve is válto-
zatos hangverseny részese 
lehetett mindenki, a humor 
sem maradt ki, és a színvo-
nalra sem lehetett panasz. 
Péni Béla karnagy és megfi-
atalított csapata ezúttal is el-
kényeztette a szép számú, és 
igencsak lelkes közönséget. 
A több mint nyolcszáz je-
gyet váltó vendég előbb Al-
fred Reed Rushmore című 
művét hallhatta. A szimfoni-
kus, fúvósokra írt darab után 
W. A. Mozart Andantéja 
folytatta a sort, amelyben a 
csodálatos fuvolaszólót 
Tóth-Rompos Patrícia ját-
szotta. A szünet előtt még 
Hidas Frigyestől a Vidám 
zene, Kodály Zoltántól a 
Kállai-kettős szólalt meg a 

zenekar előadásában. Külön 
ki kell emelni, az együttes-
ben immár meghatározó 
szerepet betöltő ütősszek-
ciót, akik ritmushangszerek 
széles skáláját vonultatták 
fel most is, ámulatba ejtő 
pontossággal és eleganciá-
val. A szünet után James 

Charles Barnes Foxfire cím-
mel írt műve mesebeli világ-
ba kalauzolta a hallgatósá-
got, majd innen a borok ke-
rültek a fókuszba, Ludwig 
Fischer bordala által. A ze-
nekar tehetséges tapolcai tu-
bása Illés Bence, Budapes-
ten a Weiner Leó Zenemű-

vészeti Szakközépiskolában 
tanul. Tavaly novemberben 
az országos tubaversenyen 
harmadik helyezést ért el ez-
zel a darabbal, amit ezúttal a 
tapolcaiak is hallhattak. (szj)

(Írásunk folytatását „Hu-
mor, jó zenével” címmel a 2. 
oldalon olvashatják)

A kilencvenedik születésnap

A vándorbölcső új lakója

Szőke Istvánnét (Marton 
Mária) köszöntötte otthoná-
ban kilencvenedik születés-
napja alkalmából Dobó Zol-
tán polgármester és Lévai 
József alpolgármester a na-
pokban.
A szépkorú néni Taliándö-
rögdön élt, gyermeknevelés-
sel, otthon földműveléssel, 
állattartással foglalkozott. 

1988-ban, férje halála után, 
gyermekei javaslatára, kéré-
sére költözött Tapolcára,  je-
lenlegi lakásába. Négy gyer-
meknek adott életet, nyolc 
unokája és tizennégy dédu-
nokája van. Közelben lakó 
leányai gyakran látogatják, 
bár meg kell említeni, hogy 
maga főz, mos, takarít, igaz 
kissé nehezen mozog.    (szj)

A Balaton-felvidéki Nagy-
családosok Egyesülete, 
Tapolca város jelentős tá-
mogatásával pályázatot 
nyújtott be a Három Ki-
rályfi Három Királylány 
mozgalom által meghir-
detett vándorbölcső kez-
deményezésben elnyer-
hető kézműves bölcsőre.   

Tapolca és a Balaton-felvi-
déki Nagycsaládos Egyesü-
let sikerrel járt, immár Ta-
polcán is van egy bölcső, 
mely harmadik lakóját rin-
gatja.  Mindezen felül a vá-
ros vállalta, hogy zászló ki-
helyezésével köszönti a jö-
vőben, ha új lakó érkezett, és 
amennyiben a szülő is sze-
retné, közzé tesszük a kis jö-
vevény érkezését a város 
médiafelületein is. A bölcsőt 

a zalahalápi Hubert Kende 
Gábortól örökölte Havasi 
Ábel. Ábel három hónapos, 
október 12-én született 
Keszthelyen 4255 grammal, 
55 centiméterrel. Mivel a 
csöppség napi teendői kö-
zött első helyen szerepel az 

alvás, hosszú órákat tölt a 
kézműves ágyikóban. Ké-
sőbb is lesz lehetőség  a böl-
cső igénybe vételére, ezért 
kérjük, figyeljék a város 
honlapját, és jelentkezze-
nek, hogy születendő gyer-
mekük legyen a következő.

Egy könyv 
és a teltház

Nem emlékszem, mi-
kor jártam utoljára 
olyan kulturális ren-
dezvényen, ahol az 
érdeklődők annyian 
voltak, hogy egymás 
lábát taposták. Ez 
fokozottan igaz arra a 
„műfajra”, ami papír 
alapú és olvasni kell. 
Ehhez képest a ta-
polcai mestereket és 
mesterségeket be-
mutató könyv sokakat 
vonzott a moziba, alig 
néhány hely maradt 
üresen. Hát igen, ez a 
könyv más. Ez rólunk 
szól, elődeinkről, múl-
tunkról, a mi baráta-
inkról, rokonainkról, 
azok őseiről, szülei-
ről, nagyszüleiről, és 
arról a városról, tér-
ségről amelyet na-
ponta bejárunk, ahol 
élünk, ahol otthon 
érezhetjük magunkat. 
Ez, az otthon-érzés 
köszönt vissza sokak-
nak, még akkor is, ha 
most csak egy bemu-
tató példányt láthat-
tak ízelítőül.

          Szijártó János

A város nevében köszöntötték Szőke Istvánnét Fotó:szj

Varázslatos estét hozott a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar koncertje     Fotó: Szijártó

A vándorbölcső legújabb lakója Havasi Ábel
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Súlyos szavak
GONDOK  Szocialista vélemények, álláspontok
A magyar egészségügy 
rossz bőrben van, tíz me-
gyei kórháznyi orvos tá-
vozott már külföldre, de 
az egészségügyi dolgo-
zók is folyamatosan 
hagyják el a pályát.

Mindezt Árvai Gábor, az 
MSZP tapolcai szervezeté-
nek elnöke mondta el, 
Gőgös Zoltán szocialista or-
szággyűlési képviselővel 
tartott közös sajtótájékozta-
tóján.  – Tapolcának persze 
ilyen gondja nincs, hiszen 
kórháza sincs. A Deák Jenő 
nevét viselő intézményben 
nincs belgyógyászati, sebé-
szeti, szülészeti, nőgyógyá-
szati osztály. A tapolcai be-
tegeknek pedig Keszthelyre, 
Ajkára, Veszprémbe kell jár-
niuk, gyógyíttatni magukat, 
viszontagságos körülmé-
nyek között. Városunkban 
100 évig volt kórház, de a Fi-
desz-vezetés ezt is feláldoz-
ta. Az iskolákban uralkodó 
állapotok is szörnyűek. Az 
oktatási rendszer már csak 
azért működik mert a taná-
rokban van elhivatottság-tu-
dat és lelkiismeret. A peda-
gógusok nyögnek a KLIK 
uralma alatt, ráadásul olyan 
önadminisztrációs terhet ra-
kott a kormány a nyakukba, 

Teltház a bemutatón Humor, jó 
zenével

Gőgös Zoltán (balra) és Árvai Gábor sajtótájékoztató-
ján többször elhangzott a „diktatúra” szó Fotó: Szijártó

hogy az szinte lehetetlenné 
teszi számukra az oktatást. A 
minősítés, az értékelés és a 
„lepapírozás” állandó kör-
forgásában éppen „csak” ar-
ra nincs idő, amiért a társa-
dalom fenntartja az oktatást 
- a tanításra. A központi aka-
rat írja a tankönyvet, osztja a 
fizetést, már aki megkapja, 
meghatározza, hogy ki le-
gyen a vezető, és még arra is 
van hatalma, hogy megbün-
tesse azt, aki ellenáll. A cél a 
szolgalelkű, gondolkodásra 
képtelen gyerekek képzése – 
fogalmazott Árvai Gábor. 
Az elnök azt is szóvá tette, 
értetlenül áll az előtt, hogy a 
Széchenyi Szakképző nevé-
hez miként került fel a gim-
názium szó. - Nem értjük, 
hogy miért kell egy ekkora 
nagyságú városnak két gim-
názium? Itt van a Batsányi 

gimnázium, évtizedek óta 
közmegelégedésre végzik 
munkájukat, és a gyerekek 
létszáma már így is egyre 
nagyobb gondot okoz. Vajon 
milyen következményei 
lesznek, ha beindul még egy 
gimnáziumi képzés itt? 
Gőgös Zoltán országos 
problémákat feszegetett, el-
sősorban a terrorfenyege-
tettség okán megszületett 
minisztériumi előterjesztés 
kapcsán fejtette ki gondola-
tait. Úgy vélte, az emberi 
szabadságjogok ilyen fokú 
korlátozása, amit a Fidesz be 
kíván vezetni, demokratikus 
országokban, példátlan. 
Hozzátette, a kétharmados 
döntéshez viszont az ellen-
zékkel is egyeztetniük kell, 
ami esélyt ad a módosításra, 
a társadalom érdekében tör-
ténő változtatásra.           (szj)

(Folytatás az 1. oldalról)
A kitűnő hangulatot fokozta 
Péni Béla és Haga Kálmán 
fúvós hangszerekkel bemu-
tatott „balalajkázása”, amit 
természetesen orosz népi öl-
tözékben vittek sikerre, a ze-
nekar énekes rásegítésével. 
A továbbiakban Cornelis  
(Kees) Vlak holland zene-
szerző New York-i sétáját 
tolmácsolta a lelkes közön-
ség felé a zenekar, majd Stu-
art Johnson Circus suite cí-
mű alkotása, illetve a Louis 
Armstrongra való emléke-
zés következett. A ráadásban 
a Radetzky és Rákóczi indu-
lók hangzottak el. A Tapol-
cai Ifjúsági Fúvószenekart 
idén is percekig tartó vastaps 
jutalmazta újévi koncertjén, 
természetesen nem érdem-
telenül.                             (szj)

Megteltek a Városi mozi 
széksorai kedden este N. 
Horváth Erzsébet Tapolcai 
mesterek és mesterségek cí-
mű könyvének bemutató-
ján. Ugyan a könyv fizikai 
megvalósulása még pár na-
pot várat magára a nyomda 
előrejelzése szerint, azon-
ban a komoly érdeklődés 
okán a szerző, és a kiadó 
képviselője, Vörös Béla 
örömmel osztotta meg a kö-
tethez kapcsolódó informá-
ciókat, a tartalom, az elő-
készítés, az anyaggyűjtés 

kapcsán. A szerzővel és a ki-
adóval Szijártó János, la-
punk főszerkesztője beszél-
getett, közben a közönség a 
mozivásznon láthatta a 
nyomtatásba kerülő régi, 
kortörténeti dokumentu-
mokként is szolgáló remek 
fotókat. A rendezvényen  
Németh László, az Ipartes-
tületek Országos Szövetsé-
gének elnöke mondott  kö-
szöntőt, Kertész Károly nyu-
galmazott könyvtárigazga-
tó, a kiadvány lektoraként 
szólt a könyvről.

Az iparosokat bemutató könyv sokakat vonzott Fotó:tl. 

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Február 1. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Február 8. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

2015 szeptembere óta 
vagyok a 3-as számú vá-
lasztási körzet képvise-
lője. Ebben a körzetben 
a 2014-es önkormány-
zati választás után el-
kezdődött, és azóta is fo-
lyik a rossz állapotú, ko-
rábban elhanyagolt jár-
dák, parkolók felújítása. 
Természetesen ez a 
munka, mint ahogy 
minden más, több időt 
vesz igénybe. Megtör-
tént az önkormányzat 
épületének, és a Hősök 
terének felújítása. A bel-
városban, a már évek óta 
üres, gyalázatos külle-
mű üzletek közül több is 
bérlőre talált. Egy fela-
jánlásnak köszönhetően 
az omladozó homlok-
zatú épületek újra, egy 
belvároshoz méltó kül-
lemet mutatnak, az el-
kezdett tatarozásnak kö-
szönhetően. Ez a folya-
mat mindaddig tart 
majd, amíg valamennyi 
épület megújul. A Ta-
polcán élők, és ideláto-
gatók régi vágya telje-
sült az újra üzemelő 
nyilvános illemhely fe-
lújításával. Még az idén 
megnyitja kapuit a ko-
rábban bezárt, és most 
újra épülő városi strand. 
A laktanyák épületei-
nek, területeinek fej-
lesztése Tapolca város 
gazdasági életének fej-
lődése érdekében szük-
séges. Sajnos a jelenlegi 
országos vezetés csak a 
nagyvárosokat, és azok 
térségeit támogatja, 
ezért különösen fontos-
nak érzem a helyi vállal-
kozások támogatását.

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Pass Sándor

http://www.tapolca.hu


Remény az integrációra
Egész évben segítséget 
nyújtanak a rászorulók-
nak, azonban a téli idő-
szakban talán hatványo-
zottan fontos hivatásuk, 
hiszen menedéket kínál-
nak a mínuszokkal szem-
ben. A Hajléktalan Sze-
mélyek Átmeneti Szállá-
sának vezető szociális 
munkatársával, Magvas 
Zoltánnal beszélgettünk.

Mint megtudtuk, közel tíz 
éve dolgozik szociális és 
mentálhigiénés területen, 
2006 óta a Hajléktalan Sze-
mélyek Átmeneti Szállásán. 
- 2015-től kezdve az intéz-
mény szakmai vezetőjeként 
látom el feladatomat.  Cé-
lunk, a hajléktalan emberek 
társadalmi reintegrációjának 
segítése, társadalmi aktivi-
tásuk növelése, életvezetési 
képességeik javítása, komp-
lex szociális szolgáltatások-
kal a hatékonyság javítása.  
A célok elérése a személyes 
esetkezelés és életút feldol-
gozáson keresztül valósítha-
tó meg, valamint a közösségi 
szociális munka, a szállón 
kívüli közösségi aktivitások 
és közös kulturális- szabad-

Pályázati támogatással épü-
letünk energiahatékonysága 
nagymértékben növekedett, 
technikai tárgyi feltételei 
modernizálódtak, teljes aka-
dálymenetesítése megvaló-
sult. Az ideiglenes működési 
engedélyünk határozatlan 
idejűvé vált a pályázatnak 
köszönhetően. harminc fő-
ről, harminchat főre bővült 
az ellátotti férőhelyünk. A 
zsúfoltság csökkent a belak-
ható tér tágításával - tájékoz-
tatta lapunkat Magvas Zol-
tán. Hozzátette, hogy az idei 
évben a Hajléktalanokért 
Közalapítványhoz nyújtot-
tak be pályázatot, amelyen 
340 ezer forintot nyertek, az 
intézmény tárgyi eszközei-
nek fejlesztésére. 
- A jelenlegi téli krízisidő-
szak (november 1. – április 
30.) megnövekedett igényt 
támaszt intézményünk felé, 
ilyenkor az utcai életre be-
rendezkedett hajléktalan 
személyek is igénybe veszik  
szolgáltatásainkat. Ennek 
érdekében november 1-től öt 
fő férőhellyel bővítettük az 
intézmény férőhelyeinek 
számát, melynek működési 
engedélyét 2020-ig kaptuk 
meg. A jövőben szeretnénk a 
hajléktalnellátást tovább fej-
leszteni. Tervezzük, hogy 
nyitunk egy nappali melege-
dőt a rászorulók részére.

idős programok szervezése 
által. Az intézmény munká-
ját négy szakképzett kollé-
gámmal látjuk el. Kiváló 
szakmai kapcsolatot tartunk 
fenn a város intézményeivel, 
az Alapellátás szakmai rész-
legeivel. Jó együttműködé-
sünk van más hajléktalanel-
látó szervezetekkel, mely-
nek keretében heti rendsze-
rességgel, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület- 
Befogadás Háza Mozgó or-
vosi szolgálatot biztosít in-
tézményünkben. Biztosítjuk 
ellátottjaink részére az éj-
szakai pihenést, személyi 
tisztálkodás, ételmelegítés, 
étkezés lehetőségét. Külön 
figyelmet fordítunk a bete-
gek elkülönítésére, valamint 
megfelelő helyiséget bizto-
sítunk a közösségi együtt-
létre. Ezeken túlmenően az 
alapvető szükségletek kielé-
gítéséhez biztosítjuk a hoz-
zánk forduló hajléktalan 
személyek ágyneműjét, tisz-
tálkodáshoz szükséges textí-
liát, személyes ruházatának 
tisztításához szükséges fel-
tételeket, személyes haszná-
lati tárgyainak megőrzését. 
Biztosítunk mentális segít-
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A téli időszakra novembertől öttel bővítettük a férőhe-
lyek számát - mondta Magvas Zoltán

Kiállítással ünnepeltek

A kutya ürüléke, annak el-
takarítása nem pusztán 
esztétikai, hanem köz- és 
állategészségügyi szem-
pontból is fontos feladat. A 
tapolcai állatorvos az elő-
ző számunkban megjelent 
„Soha nem a kutya a hi-
bás” című írásra reagált, 
miért is rejt veszélyt ma-
gában a kutyapiszok.
- Közegészségügyi szem-
pontból sok parazitológiai 
és bakteriális fertőzést 
hordoz. Az ürülékben 
olyan férgek, vagy azok 
petéi lehetnek jelen, 
amelyek egy másik állat-
ban, de emberben is beteg-
séget idézhetnek elő (zoo-
nózis). Különösen veszé-
lyeztetettek a gyerekek, 
mert a kutya és a macska 
parazitái, azok fejlődési 
egyedei toxoplazmózist 
(élősködő általi fertőzést) 
okozhatnak. A Toxocara 
canis (orsóféreg) petéi a 

jószág székletén keresztül 
rátapadhatnak a szőrére is.
A paraziták különböző tü-
neteket okozhatnak: leg-
gyakrabban fejfájást, has-
fájást, kettőslátást, nyirok-
csomó- duzzanatot, de 
előfordulhat bőrelválto-
zás, asztmatikus panasz is. 
A lárva szembe kerülve 
vakságig is fajulhat.
Ezért is kiemelt jelentősé-
gű a kutya féregtelenítése, 
legalább évente egy al-
kalommal. Egyre több 
gazdit látok, aki zacskóval 
a kezében várja, hogy ku-
tyája végezzen a nagydol-
gával. Szükségesek az 
önkormányzat által kihe-
lyezett kutyaürülék gyűj-
tőládák, papírzacskók, de 
fontos lenne kutyafutta-
tók, esetleg kutyajátszóte-
rek létesítése is. Még van 
hova fejlődnünk, de véle-
ményem szerint jó irányba 
haladunk.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaDr. Vecsera Ervin 

          állatorvos

Zalahalápon a Tihanyiné 
Bálint Zsuzsanna művé-
szeti vezető irányításával 
működő tapolcai képző-
művész kör kiállításával 
ünnepelték meg a Magyar 
Kultúra Napját.

 A tapolcai amatőr művészek 
nem először állítanak ki Za-
lahalápon, a településen is-
merik őket, a halápiak ked-
velik a helyi iskolában is 
hosszú ideig tanító Zsuzsát 
és csapatát. 
Bedő Lajos polgármester 
köszöntőjében is azt emelte 
ki, hogy Zalahalápon mi 
sem természetesebb, mint 
hogy a kultúra ünnepét a 
helyben is jól ismert és ked-
velt tapolcai alkotók mun-
káinak kiállításával ünnep-
lik. A polgármester végül 
egy-egy palackos bor aján-
dékozásával pecsételte meg 
a régi barátságot a kör tag-
jaival . A képekről, a tárlatot 
megnyitó Igaz Sándor alpol-
gármester osztotta meg gon-
dolatait a jelenlévőkkel. A 

helyi Csontváry általános is-
kola igazgatója annak a vé-
leményének adott hangot, 
hogy a művészet nem más, 
mint rengeteg belső érték ki-
vetülése.- A tapolcai alkotók 
pedig sok stílusban, számos 
technikával, impresszionis-
ta, vagy éppen absztrakt 
megközelítésben rengeteg, 
kiállításra érdemes értéket 
hoztak létre az elmúlt idő-
szakban - fogalmazott. A 

Magyar Kultúra Napját ün-
neplő zalahalápi tárlatnyitón 
ezúttal  Varga Károly, Szita 
Szabolcs, Stankovics Béláné 
Anikó, Somogyiné Varga 
Anikó, Pálffy Gézáné Szabó 
Éva, Horváth Sándorné Éva 
és  Horváth Róbert alkotásai 
fémjelezték a Tamási Áron 
Művelődési Központ intéz-
ményi keretei között műkö-
dő képzőművészköri alkotó 
munkát.                              (tl)

Tárlatnyitás a Magyar Kultúra Napján     Fotó: Töreky

séget, egyéni esetkezelést, 
szociális ügyintézést, igény 
szerint csoportfoglalkozást. 
Postacím létesítésére van le-
hetőség, illetve a TV, inter-
net, számítógép használat is 
biztosított. A Hajléktalanok 
Átmeneti Szállásán az ellá-
tás az első hónapban térítés-
mentes, a második hónaptól 
az ellátottak jövedelmétől 
függően 150, illetve 300,- 
forint napi térítési díjat kell 
fizetni. A hozzánk forduló 
hajléktalan személyeknek 
rendelkeznie kell érvényes 
tüdőszűrő igazolással, illet-
ve a felvétel előtt orvosi 

vizsgálaton kell megjelen-
nie. Tapolcai, vagy raposkai 
lakcímmel kell rendelkez-
nie. Az intézmény házirend-
jét meg kell ismernie, és azt 
el kell fogadnia. Együttmű-
ködési kötelezettséget kell 
vállalnia a szociális munká-
sokkal. Az átmeneti szállón 
csak azok a személyek he-
lyezhetők el, akik önálló 
életvitelre képesek, fertőző 
betegségben nem szenved-
nek, nem állnak kizárólagos 
gondnokság alatt. Az elhe-
lyezés időtartama 1 év, ami 
indokolt esetben további 1 
évvel meghosszabbítható. 



Csak körültekintően!
VÁSÁRLÁS Gyakran derül ki utólag, hogy mégsem jártunk túl jól
Bizonyára senki számára 
nem meglepő, hogy az 
alacsonyabb ár, gyakorta 
jelent gyengébb minősé-
gű terméket. Azt hisszük 
jól jártunk egy-egy ismert 
nagyáruházban olcsón 
megszerzett áruval, pedig 
egy-két ezer forint megta-
karítás végül sok kelle-
metlenséget, bosszúsá-
got okozhat.

Kamon Róbert tapolcai ke-
reskedő szerint érzékelhető 
jelenség, hogy a vásárlók az 
alig olcsóbb árú, de minő-
ségében kisebb értéket kép-
viselő termékeket vásárol-
ják.  Ezeknek a termékek-
nek, például  egy tollpaplan-
nak, szőnyegnek,  vagy ép-
pen egy népszerű laminált 
parkettának a vásárlása 
ugyanakkor hosszú évekre 
szól. A kereskedelmi szeg-
mens egyes szereplői annak 
érdekében, hogy a piac lehe-
tő legalacsonyabb árait pro-
dukálják, gyakran beáldoz-
zák a minőséget. - A gyanút-

lan vásárló ilyenkor tetsze-
tős  csomagolású, küllemre 
szinte azonos, vagy hasonló 
árut kap. A használat során 
szembesül aztán olyan jelen-
ségekkel, hogy például a 
tollpárnában nem a puhasá-
got és a hőszigetelést legin-
kább garantáló, minőségi  
tollpihe van, hanem a tolla-
zat egyéb, olcsóbb a célnak 

kevésbé megfelelő részei- 
mondta el lapunknak Ka-
mon Róbert. -  Áruházunk a 
Profi Padló, kínálatát tekint-
ve a nagy áruházakhoz tarto-
zik, de szakáruház vagyunk, 
a minőség nálunk elsődle-
ges.  Tapasztalatunk, hogy 
az olcsóságnak ára van,  pél-
dául egy szőnyeg kevesebb, 
vagy rosszabb fonallal, ki-

sebb csomószámmal készül-
het el a sok helyen büszkén 
hirdetett olcsó árakon - osz-
totta meg tapasztalatait la-
punkkal a tapolcai kereske-
dő, aki arra biztat mindenkit, 
hogy ne áldozzák be a jó 
hosszútávú használati érté-
ket biztosító minőséget, a 
behízelgő, de csalóka ol-
csóbb árakért.                 (tl)

Kamon Róbert: Az olcsó árak gyakran a minőség rovására mennek       Fotó: Töreky

A kisiparost is védik
Örvendetes, hogy a fo-
gyasztóvédelem ügye és 
szigorodó elvárásai egyre 
nagyobb teret nyertek 
Magyarországon is az 
utóbbi években. 

Ennek jelentősége óriási, fő-
leg a hazai kereskedelemben 
vásárolt áruk, különösen az 
internetes áruvásárlás rizi-
kófaktorát csökkentette le a 
vásárlók számára.   Kevésbé 
ismert tény azonban, hogy a 
termékek mellett, a szolgál-
tatásokra  is vonatkoznak 
olyan szabályok, amely nem 
a vásárlót, a megrendelőt vé-
dik, sokkal inkább a szolgál-
tatót. A kisvállalkozásokra 

és a kisiparosokra, például a 
vízvezeték-szerelőkre is, 
külön szabályok vonatkoz-
nak. Ha „sürgős javítási 
vagy karbantartási munká-
hoz szakembert hívunk, ké-
sőbb nem gondolhatjuk meg 
magunkat. Ha például csőtö-
rés elhárításával bízunk meg 
egy szerelőt, úgy hogy előtte 
konkrétan megállapodtunk 
vele a vállalási árban, már 
nem mondhatjuk vissza a 
munkát.  (Forrás: Eu-jog-
szabályok)". 
Tehát az elállás joga, amely 
mondjuk egy általános inter-
netes vásárlás esetén 14 nap, 
ez esetben nem illet meg 
bennünket.                         (tl)

Ha sürgős esetben hívjuk a szerelőt, már nem vonhat-
juk vissza azt, amiben megállapodtunk   Fotó: Töreky L. 

Február elsejéig még kérhe-
tő a bevallási nyilatkozattal, 
hogy a NAV készítse el az 
szja-bevallást. Közben több 
mint 792 ezren kapnak elek-
tronikus bevallási értesítőt 
és 3 millió 245 ezer beval-
lási egységcsomag kerül a 
postaládákba ezekben a na-
pokban. Az szja-bevallás-
hoz korszerű és könnyen 
követhető útmutatást ad a 
NAV új szja aloldala – írja a 
Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal közleményében.
Bevallási egységcsomagra 
pedig azok számíthatnak, 
akik tavaly saját maguk 
nyújtották be személyi jö-
vedelemadó-bevallásukat, 
vagy a NAV rendelkezésére 
álló adatok alapján 2015-
ben bevallásköteles jöve-
delemre tettek szert. A cso-
mag tartalma az elmúlt év-
ben benyújtott szja-bevallás 
típusához igazodik. A több 
mint 792 ezer ügyfélkapu-
val rendelkező adózót elek-
tronikus formában értesíti a 
NAV.

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
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A szakmabeliek fő partnere
A Gáz-Centrum neve Ta-
polcán és vonzáskörzeté-
ben egyet jelent ma már a 
bőséges áruválasztékkal, 
a tisztességes kereskedői 
hozzáállással és az épü-
letgépészet minden terü-
letén jártas eladó munka-
társak segítőkészségé-
vel.

A jó árak mellett bizonyára a 
fenti jellemzőkre figyeltek 
fel a környék iparosai, építő-
ipari válalkozói, a gázszere-
lők, a gázkészülékesek, a vi-
zesek, kőművesek akik  
rendszeres, visszatérő vásár-
lói az üzletnek.  Ifjú Csaba 
tulajdonos, üzletvezető sze-
rint, eredményeiket a jó ár-
képzésen és a tisztességes 
kereskedelmen túl, legin-
kább annak a felhalmazott 
tudásnak köszönhetik, ame-
lyet csak folyamatos szak-
mai továbbképzésekkel, a 
legújabb technikák, épület-
gépészeti trendek naprakész 
ismeretével érhetnek el. 
- Maximális vevői elégedett-
ségre törekszünk, ezért kizá-

rólag minőségi termékeket 
forgalmazunk. Mellette 
nagy hangsúlyt fektetünk 
kollégáink ismeretanyagá-
nak rendszeres bővítésére, 
szakmai felkészültségük 
naprakész fejlesztésére is. 
Ez utóbbi a záloga annak, 
hogy munkatársaink által a 
legújabb, legkorszerűbb, 
energiatakarékos terméke-
ket vevőink is megismerjék, 
azokat bátran használják, 
beépítsék.  Személy szerint,  
húsz éve foglalkozom épü-
letgépészeti kereskedelem-
mel. Tizenöt éve nyitottam 
meg üzletemet itt Tapolcán, 
akkor még hatvan négyzet-

méteren.  Ma már sokszor 
300 négyzetméter is kevés, 
hogy áruválasztékunkat el-
helyezzük benne.  Az épü-
letgépészeti termékek keres-
kedelmén túl évek óta für-
dőszoba szalonunk is van, 
így nem kell messze menni 
egy-egy szép fürdőkádért, 
vagy éppen néhány négy-
zetméternyi trendi csempé-
ért sem vevőinknek. Fontos-
nak tartom, hogy nagy áru-
készlettel rendelkezzünk, 
hiszen csak ez teszi lehetővé 
vevőink gyors kiszolgálását.  
Az idő nekik is pénz és ezt 
mi tiszteletben tartjuk- 
mondta az üzletvezető.     (tl)

Épületgépészet 300 négyzteméteren         Fotó: Töreky L. 
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Sportünnep Tapolcán

Illés Zsófia: a sport nagy 
tapolcai ünnepe lesz

Kilencedik alkalommal 
rendeznek sportgálát Ta-
polcán. Az immár hagyo-
mányos esemény február 
5-én, 19 órakor kezdődik 
a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban. 

Az ünnepségen kiderül, kik 
voltak a 2015-ös év legjobb 
sportolói, versenyzői, test-
nevelői, a rendezvény dísz-
évendége Kovács „Kokó” 
István olimpiai és világbaj-
nok ökölvívó lesz. 
A sportgála mostanra kinőtte 
magát, az egyik legjelentő-
sebb tapolcai eseménnyé 
vált. Az előzményekről, ide-
vezető útról Illés Zsófia ren-
dezvényszervező tájékoz-
tatta lapunkat. 
- A város az 1980-as évek 
eleje óta díjazza valamilyen 
formában a legjobb sporto-
lóit. 1994-től kezdődően Pa-
réj József, akkori sportszer-
vező irányítása alatt kezdett 
el igazi sportünneppé válni a 
díjátadó. 1993-ban Boczkó 
Gyula alapította a „Tapolca 
Város Legjobb Sportolója” 
díjat, a vándorserleget azóta 
a város döntése alapján év-
ről évre átadják a legjobb 
sportoló részére. Fennállása 
óta Szalay Gyöngyi (vívás), 
Boczkó Gábor (vívás), Fo-
dor Renáta (vívás), Rédli 
András (vívás) Keszler Dá-
vid (vívás), Regős Beatrix, 
Süle Mária (futball), Hancz-
vikkel Márk (vívás), File 
Mátyás (vívás) és Juhász Ju-
dit (sakk) birtokolhatták a 
díjat a sportban elért kima-
gasló eredményeik alapján – 
mondta el Zsófia.

A rendezvénynek kezdetben 
a HEMO, majd a Városi Mű-
velődési Központ (ma Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pont) adott helyet, a végle-
ges helyszínét a rendezvény-
csarnok felépülése után ta-
lálta meg. 2008 óta egészül 
ki a díjátadó ünnepség a vá-
rosi sportbállal. A rendez-
vénycsarnok erre az alka-
lomra teljes pompát ölt, a 
mennyezetre több száz mé-
ter drapéria, fényfüzér kerül, 
a küzdőtéren a dekoráció, a 
fények, az ízlésesen megte-
rített körasztalok és a szék-
szoknyás ülőhelyek biztosít-
ják az igazi báltermi hangu-
latot.
- 2016 az olimpia éve, a 
sport ilyenkor a szokásosnál 
is nagyobb figyelmet kap. 
Díszvendégünk, Kovács 
„Kokó” István pontosan 
húsz  éve, az 1996-os atlan-
tai nyári olimpiai játékokon 
szerezte aranyérmét, váro-
sunk olimpikonja, Szalay 
Gyöngyi pedig erről az 
olimpiáról tért haza bronz-
éremmel. Őket is köszönt-
jük, köszöntik a sportgálán a 
jelen és a jövő kiválóságai – 
tette hozzá a rendezvény 
főszervezője.                 (szj)

Túra: A Tapolca VSE Ter-
mészetjáró szakosztály 
szombati (2016.01.30) tú-
r á j a :  Sümeg-Lesence -
völgy- Bakonyi-erdő- Ta-
polca, Mária úton, kb. 22 

Milyen színű a medve szőre?
Óriási siker volt Berecz 
András meghívása Ta-
polcára. Teltház és a há-
lás közönség nevetése, 
visszatapsolása járt a ma-
gyar szavak avatott mes-
terének a Magyar Kultúra 
Napján, a Tamási művelő-
dési központban az elmúlt 
héten.

Aki esetleg a tóparton meg-
látná a művész urat nemes 
borokat kortyolgatni - van rá 
bőven esély -  köszönésként, 
ennyit kérdezzen tőle: mi-
lyen színű a barnamedve 
sző-re? (Ezt kérte az előadá-
son a tapolcai közönségtől) - 
Ha a válasz a „fekete" lesz, 
akkor valóban engem 
pillantottak meg - állapította 

meg ő ma-ga, szokásos 
huncut tekinte-tével kísérve 
az elmondotta-kat.  A 
Magyar Örökség Dí-jas 
Berecz András neve fo-
galom. A népies, de a mo-
dern humor elemeivel egya-
ránt átszőtt, csavaros észjá-
rású mesemondás mestere ő, 
stílusa, habitusa valóságos 
kutatási anyag annak, aki a 
hagyományos magyar nép-
lélek megfejtésére vállal-
kozna.  Nem csoda, hogy a 
tapolcai közönség is együtt 
lélegzett az előadóval.
 „Kedves dalaim és meséim 
a honát kereső és a nagyon 
szerelmes ember hallomá-
sai, látomásai"- árulja el 
önéletrajzában a méltán nép-
szerű művész.  A tapolcai, 

több, mint egy órás előadás 
igazi bizonyítéka volt an-
nak, hogy  ezek a kortalan - 
trágárságot nyomokban sem 
tartalmazó-, mégis felnőt-
teknek szóló „szerelmes, 
tréfás, kedves, csavaros, ta-
nulságos mesék" mesemon-
dóját és mondanivalóját 
megunni képtelenség. Ked-
velni őt,  pedig korántsem 
elhatározás kérdése, sokkal 
inkább magyarságunk kö-
vetkezménye.                 (tl)

Hirdetés

Köszönet a Magyar Kultúra Napján

km. Találkozó a tapolcai au-
tóbusz-pályaudvaron szom-
baton reggel 7.30-kor, a busz 
7.35-kor indul. 
Az utazási költség teljes 
áron 465 Ft.

06/87/412-289

Jelen vagyunk 

TAPOLCA
minden othonában!

Keretes hirdetés, lakossá-
gi apróhirdetés, üzleti ap-
ró! Családi- és gyászhir-
detések 2 méretben, szí-
nesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

Berecz András Tapolcán

A Magyar Kultúra Napját  
a Tamási Áron Művelődé-
si Központ egy szép kiál-
lítással és Berecz András 
meghívásával tette emlé-
kezetessé. Az ünnep al-
kalmat adott arra is, hogy 
köszönetet mondjanak az 
intézmény látogatóinak, 
művészeti csoportjainak.  

Barczáné Tóth Boglárka az 
ünnepségnek helyet adó  in-
tézmény  vezetője, a Berecz-
előadást megelőzően a kul-
turális értékek megőrzésé-
nek, átörökítésének fontos-
ságára hívta fel a figyelmet, 
megköszönve a Tamási mű-
velődési központ alkalmi és 
rendszeres látogatóinak fi-
gyelmét. - Miképpen tudunk 

felelősséggel bánni kulturá-
lis  értékeinkkel? A művé-
szetet értékelni, élvezni és 
művelni képes emberek nél-
kül ez nem menne. Az önök 
kitüntető figyelme nélkül, a 
kiállítások, előadások, hang-
versenyek, színházi produk-
ciók értelmüket veszítenék- 
hangsúlyozta az igazgató, 
aki  alátámasztva  az elmon-

dottakat, köszönetet mon-
dott a közönségnek, de az in-
tézmény amatőr művészeti 
csoportjainak is. Elismerés 
járt a Kocs Ida vezette Cso-
bánc Népdalkörnek, a Török 
Attiláné vezetésével műkö-
dő Tapolcai Kamarakórus-
nak, A Tapolcai Városi  Kép-
zőművész Körnek, amely 
Tihanyiné Bálint Zsu-
zsanna irányításával műkö-
dik, de a művelődési köz-
pont dolgozóinak is. Szép 
színfoltja volt a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából 
szervezett estnek Vassné Sá-
rossy Gabriella foltvarró ki-
állítása az intézmény aulájá-
ban. Az alkotások nem min-
dennapi kreativitásról, szép-
érzékről tanúskodtak.       (tl)Barczáné Tóth Boglárka
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Hirdetés

A városrész kapcsán...
Tisztelt Képviselő Úr!
Katonaként nem kívánok poli-
tizálni, mármint a pártpolitiká-
ba befolyni. Viszont annak a 
szűkebb közösségnek az érde-
kében dolgozni, és ha a helyzet 
úgy hozza, mint egy katonai ha-
gyományőrző civil szervezet 
vezetője az érdeküket is kép-
viselni, úgy gondolom köteles-
ségem. 
Immár 34 éve élek abban a vá-
rosrészben, amelyről az Ön 
nyilatkozatában szó van, így ta-
lán, az Ön információ iránti 
igényén tudok segíteni, bár va-
lószínű nem tőlem várja a vá-
laszt. Menjünk is szépen sorba.  
A laktanyák kérdése:
Amennyiben elolvassa azt a 
jegyzőkönyvet, amely akkor 
született, amikor a laktanyák 
átadásra kerültek a Honvédel-
mi Minisztériumtól, abból azt 
is megtudja, hogy üzemképes 
közművekkel kerültek átadás-
ra, amelyeket karbantartani és 
fejleszteni kellett volna a hasz-
nosítási koncepciónak megfe-
lelően. A közműveket és az 
épületeket zömét tönkretették, 
illetve átadták az enyészetnek. 
Több milliárdos vagyon, ami a 
tapolcai polgároké, sikeresen 
tönkrement és egy szégyenletes 
romhalmazzá vált. Csak záró-
jelben jegyzem meg, a Tapolcai 
Honvéd Kulturális Egyesület 
még időben nyújtott be egy 

többlépcsős hasznosítási javas-
latot, amelyen maximum jót 
nevetett az akkori városveze-
tés, de válaszra sem méltatták.
Dobó lakótelep: Én inkább a 
városrész elnevezést szeretem, 
amely címet 1992-ig méltán ki 
is érdemelte, hisz egy önálló te-
lepülés is lehetett volna, olyan 
infrastruktúrával rendelkezett. 
Az említett időszak után üze-
meltetését a Honvédelmi Mi-
nisztériumtól átvette a város, 
ezután kezdődött a mélyrepü-
lés. Ön alpolgármesterként és a 
városrész képviselőjeként mi-
ért nem emelte fel szavát a kép-
viselő-testületben egy átfogó 
közműfejlesztés ügyében? 
Honvéd Sportkombinát (ez a 
hivatalos neve): Szintén egy 
olyan ingatlan, amelyet térítés 
nélkül kapott a város a Honvé-
delmi Minisztériumtól, Ön 
ügyvivő polgármesterként nem 
fejlesztette, hanem eladott be-
lőle egy jelentős részt, hogy az 
itt élő emberek még egy nor-
mális közösségi rendezvényt se 
tudjon lebonyolítani. 
Haditechnikai park: Tapolca 
költségvetésében egy időben 
külön tételként jelentkezett az 
eszközök karbantartására szánt 
pénz, ami a fűnyírásra sok volt, 
karbantartásra kevés. Eddig két 
karbantartás volt, egy teljes kö-
rű, amelynek költségeit 70%-
ban a Tapolcai Honvéd Kultu-

rális Egyesület viselte, 30%-
ban Tapolca város. A legutóbbi 
technikai karbantartás két éve 
történt két ágyú tekintetében, 
költségviselő 100%-ban a Ta-
polcai Honvéd Kulturális 
Egyesület.
Lakótelepi bejárás: Az Ön által 
említett bejárásokat a Dobó La-
kótelep Családjaiért Egyesület 
szervezte, közzé lett téve az 
időpont és a helyszín is, de a 
még hitelesebb tájékoztatás 
miatt felvettem a kapcsolatot 
Sárközi Szaniszló úrral, az 
egyesület elnökével, aki el-
mondta, hogy a bejárások előtt, 
többször hívta Önt telefonon, 
de arra sem méltatta, hogy fel-
vegye a kapcsolatot vele, vagy 
visszahívja. 
Véleményem szerint egy ön-
kormányzati képviselőnek 
együtt kell élni a választókör-
zetével, szolgálni az ott élőket, 
magánszemélyeket, civil szer-
vezeteket, még akkor is, ha nem 
egyezik a politikai meggyőző-
désük. Körömszakadtáig érvel-
ni a képviselő-testületben a vá-
lasztókörzet érdekében, össze-
fogva az érintett terület civil 
szervezeteivel, meghallgatni a 
másképp gondolkodó vélemé-
nyét, és elfogadni azt, amennyi-
ben jobban szolgálja a közös-
ség érdekeit.
Horváth Gábor elnök (Tapolcai 
Honvéd Kulturális Egyesület)

Péni Béla igazgató-karnagy úr 
meglepett újévi koncertjükkel. 
A zenekari helyükön csillogó 
négy tuba, köztük a hatalmas 
bombardon jelezte, ekkora 
basszustámogatással valami 
nagy készül. 
Amikor ezek,  a szinte pince 
mélyről felböfögő hangszerek 
megszólaltak,  például az ele-
fánttáncban, majd szólóban, el-
ámultam. De mégis, a teljes esti 
zene dinamikus élménye várat-
lanul hatott. A  két bécsi 
klasszikus zene szám, Mozartra 
gondolok, a funkciók és zárla-
tok rendjébe megszólaló medi-
tatív hangulata után, amit meg-
szoktam,  a tomboló dinamikák 
modern sodrára, tátva maradt a 
szám. A hatalmas apparátust ki-

Szombaton este a klasszikus hangzás és kifejezés mély 
humánuma is megcsillant                   Fotó: Szijártó János

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

A zene szépsége, ereje

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.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
január 28 - február 3. 
csütörtök – Szerda

január 28 – február 3. 
csütörtök - szerda 14:00 és 

18:00 1000,-Ft
Ha isten úgy akarja  

Színes, szinkronizált olasz 
filmvígjáték 

január 28 – február 3. 
csütörtök - szerda 16:00 

1000,-Ft
Alvin és a mókusok – 

A mókás menet  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 86 perc 

Rendező: Walt Becker

január 28 – február 3. 
csütörtök - szerda 20:00 

1000,-Ft
Az 5. hullám  

Színes, szinkronizált 
amerikai sci-fi thriller 
Rendező: J.Blakeson   

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

tapolcai7nap@gmail.com

e-mail címünk

nevelő, egységbeforrasztó kar-
mesteri munka végig lenyűgö-
zött. Egyszerű technikájával, 
hangszercsoportok pontos 
mozgatásával, egyszóval min-
den  teatralitást nélkülöző, fő-
leg  szakmai erényével. Ezt át-
vitte e fiatal zenészek magatar-
tására is, ami a hatásuk fő oka 
volt a modern zenében. Mert e 
zenékhez a fiatalság végtelen 
életkedve szükséges.
Ez az est két pillanatra meg-
csillantotta a klasszikus hang-
zás és kifejezés mély humánu-
mát, andalító szépségét, de vele 
szemben, a jövőt uralni fogó 
technikák dinamikáját, vala-
mint a civilizáció elsöprő ere-
jét.                                                      
          Dr. Sáry Gyula, Tapolca

Téli javaslat 
a parkoláshoz
A várost járva, téli időszakban a 
parkoló helyeken a felfestést 
nem lehet látni.
Gondot jelent a mozgáskorlá-
tozottaknak kijelölt hely.
Javaslom,hogy a DM sarkán 
lévőt (de akár máshol is) jelöl-
jék táblával, így mindenki lát-
hatja, hogy ki foglalhatja el az 
adott parkolóhelyet.
Tisztelettel,
         Benedek László, Tapolca

Várják a méhészeket
 

A Tapolca és Környéke Méhész 
Egyesület ma délután (29-én) 
17 órától várja tagjait, az érdek-
lődő méhészeket Tapolcán a 
Berzsenyi utca 13. szám alatt 
tartandó ülésére, ahol  Pimper 
László az elnök, beszámol az 
elmúlt időszak munkájáról is.

mailto:tapolcai7nap@gmail.com
http://www.tapolcaiujsag.hu


Cél a riói szereplés
VÍVÁS A válogatott csapat jelenleg olimpiai kijutást érő helyen áll
Az egyéni megméretteté-
seket követően a magyar 
férfi párbajtőr-válogatott 
is pástra lépett a heiden-
heimi világkupaverse-
nyen és az ötödik helyig 
menetelt, ezzel a to-vábbi 
eredményeknek kö-
szönhetően olimpiai kiju-
tást érő helyen állnak.

Németországban, a riói 
olimpia utolsó előtti kvalifi-
kációs Világkupa-verse-
nyén, már a csapatsorsolás-
nál örülhettek a magyar tő-
rözők, hiszen a korábbiak-
hoz képest kedvezőbb volt 
számukra. Az Imre Géza, 
Somfai Péter, Boczkó Gábor, 
Rédli András összeállítású 
csapat a harmincegy együt-
test felvonultató mezőnyben 
a svédekkel vívott először és 
39:27-es győzelmet aratott. 
A nagyarányú diadal mellett 
más, sorsdöntő eredmény is 
született az első körben, 
hiszen az utolsó olimpiai 
helyért jelen pillanatban leg-
nagyobb riválisnak számító 
németek, “hazai pályán”, 
39:35-ös vezetésről kikap-
tak a braziloktól hosszab-

Kosarasok felemás eredményei
Egy győzelem, egy vere-
ség. Így zárták az évet a 
tapolcai kosarasok az Or-
szágos Kenguru Bajnok-
ság harmadik fordulójá-
ban Nagykanizsán.

Sajnos a lázas megbetege-
dések miatt, csak kilenc fő-
vel tudott a csapat a harma-
dik forduló mérkőzésein 
részt venni. Az első mérkő-
zésen, Kalózok (Nagykani-
zsa) – Tapolcai Tigrisek 
56:48, a  másodikon megér-
demelt győzelem, Tapolcai 
Tigrisek – Harcos Sólyomfi-
ókák (Szombathely) 48:42. 
A forduló legeredménye-
sebb lány játékosa Molnár 
Dóra harminckettő, a fiúk-
nál pedig Muzsi Ferenc lett, 
huszonnégy ponttal. Szom-
bathelyen a Sárkányok küz-
döttek a Szombathelyi 
Sportiskolával és szenved-
tek 89:25-ös vereséget. Az 
egyre magabiztosabb, kima-
gasló egyéni és csapat telje-
sítményeknek köszönhetően 
nagyszerű győzelmet aratott 

n FOCI - Szombaton 
(30-án) rendezik a nyol-
cadik Csarnok Kupa el-
nevezésű női teremlab-
darúgó tornát a Cser-
mák József Rendez-
vénycsarnokban. A 
résztvevő csapatok dél-
előtt kilenc órától kör-
mérkőzéses rendszer-
ben játszanak egy-
mással.                     

n ELHUNYT - A Ta-
polcai Bauxit futball-
csapat egykori kapusa 
Petrovics Lajos kedden 
hajnalban elhunyt - tájé-
koztatta lapunkat fia, 
Petrovics Tamás. A 
„Macska” néven is so-
kak által ismert hálóőr 
10 éven keresztül védett 
a csapatban, a hetvenes, 
nyolcvanas években. 
Később a helyi Méh-
telep vezető-helyettese 
volt. Sokan szerették, 
ahogyan ő is imádta a 
várost. Végső búcsút 
február 2-án, kedden 15 
órakor vehetnek tőle a 
hozzátartozók, barátok, 
ismerősök Veresegyhá-
zán, a katolikus temető-
ben.

a Sportiskolás Törpillák fe-
lett, 75:32 arányban. A for-
duló két legeredményesebb 
tapolcai játékosa Magáriusz 
Gergő huszonhat és Boros 
Brúnó huszonhárom ponttal. 
Mindkét együttes tavalyi 
mérlege az U11-es bajnok-
ságban, négy győzelem, egy 
döntetlen és egy vereség 
volt. Az újév első napjaiban 
sem pihentek a kosaraspa-
lánták. Az Országos Gyer-
mek Bajnokságban, Szom-
bathelyen, diadalmaskodtak 
a Tapolcai Sziklák a Szom-
bathelyi Kosárlabda Akadé-
mia felett, 51:47. A második 
mérkőzésen Soproni Dara-

A sakkmester emlékére
Nemzetközi sakkversenyt 
rendeztek az 1800 élő-
pont alatti versenyzők ré-
szére a Tamási Áron Mű-
velődési Központban a 
hétvégén.

A Horváth Imre Emlékver-
senyt a Tapolca Városi Sport 
Egyesület Sakkszakosztá-
lya, a Szentgotthárd – Alsó-
szölnök Sakk Club, a Keszt-
helyi Spartacus SE és Szent-
gotthárd önkormányzata 
szervezte. A megmérettetés-
re harmincan neveztek, köz-
tük két szlovák sakkozó, 

akik nemzetközivé emelték 
a versenyt. A tornán lehető-
ség nyílt FIDE értékszám-
szerzésre is. A pénteki meg-
nyitót követően ültek asz-
talhoz a sportolók és mér-
kőztek meg egymással, ahol 
a következő eredmények 
születtek: első helyen Csalló 
Krisztián végzett, második 
lett a szlovák Colev Ivor, 
harmadik Horváth Csongor 
Endre lett. A dobogósok ér-
met, oklevelet és kupát kap-
tak teljesítményükért, az el-
ső tizenkét helyezett okleve-
let vehetett át.                  

magyarok szempontjából, 
fontos asszókat játszottak, 
hiszen az olimpiai kvóta elé-
réséért a koreaiak nem 
kerülhettek a világranglistán 
a négybe, ebben az esetben 
ugyanis nem alanyi jogon, 
hanem “legjobb ázsiai csa-
patként” kvalifikálták volna 
magukat az olimpiára, azon-
ban kikaptak az olaszoktól, 
így velük már nem kellett 
számolni. Az utolsó körben 
az oroszokkal mérkőztek, 
ahol az ötödik hely és két, 
nagyon fontos világranglis-
tás pont volt a tét, 22:27 - es 
eredménnyel az ötven száza-
lékban tapolcai, magyar férfi 
párbajtőr-válogatott nyert. 
Jelenleg riói kvótát érő he-
lyen állnak a fiúk. A kvalifi-
kációs időszak utolsó verse-
nyét február közepén, Van-
couverben rendezik. Ahhoz, 
hogy a magyar válogatott 
kvótát érő helyen maradjon 
három feltételnek kell telje-
sülnie: a német csapat ma-
radjon a magyar mögött a 
rangsorban, Korea ne kerül-
jön be az első négy közé, 
Egyiptom pedig ne zárjon a 
legjobb tizenhat között.

bításban, 44:43-ra. Az emlí-
tett riói utolsó pozíció akkor 
járhat a magyaroknak, ha af-
rikai csapat nincs a világ-
ranglista első tizenhat helye-
zettje között. Egyiptom vi-
szont ugyancsak nagy meg-
lepetésre 34:33-ra legyőzte 
az Egyesült Államokat. A 
nyolcaddöntőben az első 
igazi derbi következett, hi-
szen Venezuela az olimpiai 
ranglistán a verseny előtt 
közvetlenül a magyar csapat 
mögött állt. Izgalmas, takti-
kus meccsen nyertek Réd-
liék az eredmény 33:24 lett.
A negyeddöntőben Ma-
gyarország – Ukrajna mér-
kőzés következett. Az első 

kör után három tussal ve-
zettek Gáborék, méghozzá 
úgy, hogy Rédli András 3:0-
ra hozta az első asszóját, 
Imre Géza és Boczkó tartotta 
az előnyt. A második kör 
azonban sajnos az ukránoké 
volt. A világklasszis Nyiki-
sin vezérletével négytusos 
előnyre tett szert az ellenfél. 
Az utolsó körben Imre meg-
felezte, majd Boczkó tovább 
felezte az ukránok előnyét, 
ami azt jelentette, hogy Réd-
li egytusos hátránynál állt fel 
Nyikisinnel szemben. Azon-
ban az egész Világkupán 
remekelő ukránnal nem bírt 
az „ezredes”, 45:40-re ki-
kaptak. A többi páston is, a 

zsak Akadémia - Tapolcai 
Sziklák 58:50. A forduló leg-
eredményesebb fiú játékosai 
Bajner Benedek tizenkilenc, 
Pászti N. Richárd és Tóth 
Gergő 17-17 ponttal lettek. 
A Kenguru Bajnokság ne-
gyedik fordulójában, dere-
kasan helytálltak a TVSE 
sportolói az egy évvel idő-
sebb ellenfelekkel szemben. 
A Tigrisek szoros meccsen 
egy ponttal kaptak ki a 
Szombathelytől (44:45), 
majd a Zalaegerszeg bizo-
nyult erősebbnek (62:38). A 
Sárkányok Zalaegerszegen 
kaptak ki a Kalózoktól 67:58 
arányban.                        

Rövid hírek
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Jelen pillanatban olimpiai kvótát érő helyen áll a ma-
gyar párbajtőr csapat. Folytatás februárban

Komoly tapasztalatra tettek szert az ifjú kosarasok

Harmincan neveztek és három napon át sakkoztak a 
Horváth Imre Emlékversenyen Tapolcán           Fotó:hg. 
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Különleges kiállítás
FREZETTÓ  Hazai szabadalom az időjárásnak ellenálló technika
Egy magyar szabadalom, 
a frezettó technika alkal-
mazásával készített, idő-
járásálló alkotásokból 
nyílt tárlat a VOKE Bat-
sányi művelődési köz-
pontban.

A frezettó védett technika, 
Beöthy Élő Hajnalka talál-
mánya. Dr. Bujáky Éva en-
nek a technikának lett az el-
kötelezett híve néhány évvel 
ezelőtt. A civil életben ügy-
véd hölgy kezei alól, min-
denféle művészeti előkép-
zettség nélkül gyönyörű al-
kotások kerültek ki, hamar 
megmutatkozott, érzéke van 
a kompozícióhoz, a színek 
alkalmazásához, a művészi 
munkához. A tapolcai kiállí-
tásnyitón, az ő keretbe fog-
lalt, bemutatásra  szánt fes-
tett domborműveit tekint-
hette meg a közönség. Az 
eseményen Beöthy Élő Haj-
nalka is részt vett, méltatva 
az alkotót. 
Dr. Bujáky Éva lapunk kér-
désére elmondta, a technikát 
a feltaláló falfelület díszíté-

sére dolgozta ki,  az így el-
készült dombormű fagyálló, 
vízálló, kültérben, beltérben 
egyaránt alkalmazható. A 
por állagú, vakolatszerű  
anyag amivel dolgoznak 
szabadalmi oltalom alatt áll, 
pontos összetétele csak a 

gyártó számára ismert. - 
Annyiban különbözik a 
gipsztől, vagy egyéb anya-
goktól, hogy amit ebbe az 
anyagba beleteszünk, az sta-
bilan benne is marad, fest-
hető és különböző más anya-
gokkal, például üveggo-

lyókkal is díszíthető ezáltal. 
Festés után a felület  kerámi-
aszerű, de ez színek alkal-
mazásának kérdése, fémes 
hatású felületet is létre tu-
dunk hozni- avatta be olva-
sóinkat a technika néhány 
részletébe az alkotó.         (tl) 

SZEM - PONT
Vasárnap délutáni rövid sétám során állított meg egy 
idős úr. Közkedvelt rovatunk (és lapunk) rendszeres olva-
sójaként tette szóvá az alábbiakban vázolt problémát.
A Kertvárosi ABC (Ady E. u.) sarkán található egy sze-
lektív hulladékgyűjtő sziget. Frekventált helyre helyezték 
el, rendeltetésszerűen üzemelt is egy darabig. Amikor 
nem így működött, lakattal látták el, meggátolva az álta-
lános káoszt. Azonban a vandál kezeknek „köszönhe-
tően” nem sokáig tartott ez az állapot, a tárolók zárjait 
lefeszegették.
Így aztán újból minden a régi. Ahogy olvasónk fogal-
mazott: - Jó ötletnek tartottam, hogy lakat alatt tartották 
a konténereket, mert így csak a megjelölt hulladékot 
helyezhették bele. Ugyanakkor tisztában vagyok vele, 
hogy kétfajta ember létezik, aki betartja a játékszabá-
lyokat, és aki nem. Az utóbbiak miatt vannak az általam 
is szóvá tett felfeszített hulladékgyűjtő konténerek, a fal-
firkák, a szeméthalmok, a fajsúlyosabb vandál cseleke-
detekről már nem is beszélve.                                          (di)

2016. január. 8.
Zsinka Zsuzsanna
és Vizeli József László
2016. január. 18.
Kerekes Raymond 
és Horváth Eszter

n A MOCSÁRBA zuhant 
gépkocsijával január 15-én 
este egy 23 éves hegymagasi 
férfi. Veszprém felől Tapol-
ca irányába közlekedett sze-
mélygépkocsijával a 77-es 
főúton. Haladása során a Vi-
gántpetend és Kapolcs közti 
útszakaszon egy jobbra íve-
lő kanyarban megcsúszott, 
majd áttért a másik forgalmi 
sávba, és a szalagkorlátnak 
ütközött. Ezt követően a 
gépjármű a tengelye körül 
átfordulva átrepült a patak 
felett és a mocsárba zuhant. 
A volán mögött ülő fiatal-
ember a baleset során meg-
sérült, a tapolcai kórházba 
szállították. A baleset körül-
ményeit a rendőrség még 
vizsgálja.                           (di) 

n KÖRÖZÖTT személyt 
fogtak a tapolcai rendőrök. 
A 28 éves M. M. tapolcai la-
kost január 18-án este fogták 
el a rendőrök otthonában, 
majd a Veszprém Megyei 
Büntetés-végrehajtási Inté-
zetbe szállították. A férfi el-
len a Tapolcai Járásbíróság 
becsületsértés, a Veszprémi 
Törvényszék Büntetés-vég-
rehajtási Csoportja önbírás-
kodás miatt bocsátott ki el-
fogatóparancsot - közölte 
Nagy Judit, a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság megelőzési 
főelőadója.                        (di) 

n MEGCSÚSZOTT au-
tójával a nedves úton. A Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
baleseti helyszínelőjét ja-
nuár 14-én reggel értesítet-
ték, hogy Tapolca és Szigli-
get között közlekedési bale-
set történt. Egy 22 éves ne-
mesgulácsi férfi személy-
gépkocsijával egy jobbra 
ívelő kanyarban megcsú-
szott a nedves útszakaszon. 
Ennek következtében lehaj-
tott az útpadkára, ahonnan 
sikerült visszakormányozni 
a járművet. Ennek ellenére 
átsodródott a másik forgalmi 
sávba és nekiütközött a vele 
szemből érkező 39 éves 
szigligeti nő által vezetett 
gépkocsinak. A baleset so-
rán mindkét jármű vezetője, 
illetve a férfi mellett utas-
ként helyet foglaló 57 éves 
nemesgulácsi lakos is meg-
sérült. A 22 éves gépjármű-
vezető ellen közúti közleke-
dés gondatlan veszélyezte-
tése miatt büntetőeljárás in-
dult - tájékoztatta lapunkat 
Nagy Judit megelőzési fő-
előadó.                            (di) 
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Dr. Bujáky Éva frezettó alkotásaiból nyílt kiállítás a Batsányiban      Fotó:Töreky L.

Az elkövetők tudják, melyik az a napszak, amikor a 
lebukás veszélye nem fenyegeti őket      Fotó: Dancs I.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 46/db
Sárgarépa: 230 Ft/kg
Gyökér: 600-1000 Ft/kg
V.hagyma: 220-250 Ft/kg
Fokhagyma: 1200 Ft/kg
Vegyes zöldség: 250 Ft/kg
Karalábé: 150 Ft/kg
Gomba: 700-800 Ft/kg
Alma: 250 Ft/kg
Dió: 2000-2400 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2500 Ft/kg

Heti SÜTI

Túrótorta

 
Az alaphoz: 50 dkg tehéntúró, 
12.5 dkg vaj, 20 dkg porcukor, 3 ek 
tejföl, 1 csomag vaníliás cukor, 1 
citromból nyert citromlé, 1 citrom-
ból nyert citromhéj, 3 teáskanál 
zselatin, 1.5 dl tej
A tetejére: 1 tasak gyümölcs-
kocsonyapor (piros vagy színte-
len), 2 közepes őszibarack (vagy 
más gyümölcs, ízlés szerint)
Elkészítés: A vajat, a porcukrot, a 
tejfölt és a vaníliás cukrot jól ki-
keverjük. Hozzáadjuk a citrom re-
szelt héját és ízlés szerint a levét. 
Ha a túró apró morzsás, akkor azt is 
hozzákeverhetjük a vajas keverék-
hez. Ha nagyon darabos, nyomjuk 
át krumplinyomón. 3 teáskanál 
zselatint kevés langyos vízzel cso-
mómentesre keverünk, majd hoz-
záadunk 1,5 dl forró (!) tejet. A zse-
latinos tejet a túrós keverékhez ke-
verjük még melegen. A kapcsos 
tortaformát kivajazzuk, és a masz-
szát beleöntjük. Hűtőbe tesszük, és 
mielőtt teljesen megdermedne, rá-
tesszük a gyümölcsöt. A gyü-
mölcskocsonyaport előírás szerint 
elkészítjük, és a tortára öntjük. Hű-
tőben tároljuk.
            Németh Tiborné, Tapolca

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Sütés és tojás nélkül
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