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Segítség németektől
ADOMÁNY Ágyak, éjjeli szekrények, egyéb berendezési tárgyak

Egy kamionra való kifo-
gástalan állapotban lévő 
bútorszállítmány érkezett 
Németországból a napok-
ban. Az adomány na-
gyobb része a kollégiumi 
szobákba kerül.

Alig néhány napja jött meg 
Németországból az a szállít-
mány, amelyet Sándor Lász-
ló (korábbi IPA-titkár) köz-
reműködésével kapott Ta-
polca. 
Mint azt Dobó Zoltán pol-
gármestertől megtudtuk, 
Chemnitz városban egy 
szálloda-felújítás kapcsán 
jelentős mennyiségű, jó mi-
nőségű, alig használt bútor 
szabadult fel. Többek között 
harminchat ágy, éjjeli szek-
rények, további egyéb lak-
berendezési tárgyak eszkö-
zök. 
A szállítmányt Lévai József 
alpolgármester irányításá-
val, gimnazista diákok és ta-
náraik segítségével, az egyik 
laktanyai ingatlanban he-
lyezték el ideiglenesen. Az 
adományt részben a kollé-
giumban kívánják felhasz-

nálni, illetve a város vendég-
szobáiban. Ahol lehet, kicse-
rélik az elavult, régi bútor-
zatot. A polgármester hang-
súlyozta, hogy a városnak 
mindez csupán a fuvar-

költségbe került, a tárgyak 
ennek a sokszoros értékét 
képviselik. 
További jó hír, hogy pár hé-
ten belül lesz folytatása az 
ígéretes német kapcsolat-

nak, ugyanis a következő fu-
varral kórházi ágyak, kere-
kes székek, és más, az egész-
ségügyben használható esz-
közök, berendezések érkez-
nek Tapolcára.                 (szj)

Szász Mártonos ünnep

Keresztény bál először

Szülők, hozzátartozók, pe-
dagógusok előtt mutatkoz-
tak be meghatóan szép mű-
sorral a Veszprémi Szakkép-
zési Centrum Szász Márton 
Szakiskola és Speciális 
Szakiskola végzősei, akik az 
elmúlt hét pénteke óta büsz-
kén viselik a végzősöknek 
kijáró szalagot. Három osz-
tály készül búcsút venni az 

intézménytől: a II./10 sütői-
pari és gyorspékségi munkás 
és kerti munkás osztály Mar-
tonné Tompos Lívia, a III/11 
pék osztály Busa Andrásné, 
és a Híd 2/2 sütőipari és 
gyorspékségi munkás osz-
tály Gáspár András osztály-
főnökök vezetésével.
(Folytatás a 2. oldalon „Egy 
jelkép ...”  címmel)         (km)

A Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Általá-
nos Iskola és az intéz-
mény szülői munkakö-
zössége az idei évben 
először rendezte meg a 
keresztény bált Tapolcán, 
melynek helyszínéül a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ bálteremmé ala-
kult aulája szolgált.   

Rohály János igazgató kö-
szöntőjében elmondta, hogy 
iskolájukkal igyekeznek 
nyitni a város felé, ezért a 
nagysikerű Szent Márton 
Köpenye rendezvényük után 
a keresztény bállal is olyan 
hagyományt kívánnak te-
remteni, amelyen bárki részt 
vehet a tapolcaiak közül. A 
bál védnökei Dobó Zoltán 
polgármester és Földi István 

esperes voltak, akik beszé-
dükben az egyetemes embe-
ri értékek, a hagyományok 
és a hit fontosságát emelték 
ki. Egyházi szolgálatot telje-
sített Molnár Csaba Berta-
lan református lelkész. A 
rendezvényen bemutatkoz-
tak az iskola mazsorettjei, a 
nyolcadikosok pedig kerin-

gővel nyitották meg a bált. 
Felléptek még az Acro Dan-
ce SE rock and roll táncosai, 
jó hangulatú retro műsorral 
lepték meg a közönséget a 
Tapolcai Musical Színpad 
tagjai. 
A hajnalig tartó mulatsághoz 
a zenét Domján Tamás szol-
gáltatta.                            (km)

Látni, vagy
nem látni?
A köszönés az emberi 
érintkezés leggyak-
rabban megnyilvánu-
ló formája. A protokoll 
szerint köszönést el-
mulasztani, vagy nem 
viszonozni sértés, és 
persze illik a köszön-
töttel szembenézni. 
Csakhogy vannak 
olyanok, akik szíve-
sebben „nem figyel-
nek”, és  inkább nem 
látják meg ismerősü-
ket, így a köszönés el-
marad. Ez a jelenség 
néha  komikus jelle-
get ölt. Amikor olyan a 
helyzet, hogy nincs 
hova nézni, de a de-
likvens már döntött a 
„nemköszönést” ille-
tően. Egy viszonylag 
szűk ajtónál álltam, 
ahol csak úgy tudott 
mellettem elhaladni 
az „úr”, hogy oldalaz-
nia kellett. Az áthala-
dás annyira lekötötte 
a figyelmét, hogy 
„nem vett észre”, bár 
majdnem fellökött.  
Egy sziát azért mond-
tam volna , ha hagyja. 

          Szijártó János

A szalagfeltűzés ünnepélyes pillanata   Fotó: Török Zsolt

Jó állapotban lévő bútorszállítmány érkezett a napokban Németországból. Az ado-
mány a kollégiumi szobákban hasznosul                                            Fotó: Szijártó János

Az idei évben első alkalommal rendezték meg a ke-
resztény bált Tapolcán                              Fotó: Török Zsolt

50 éves város
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Tel: 87/687-478, e-mail: 
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INFORMÁCIÓ

Házhoz mennek
HULLADÉK Újabb eljárás a szelektív gyűjtésnél
A „házhoz menő” szelek-
tív hulladékgyűjtés beve-
zetését tervezi az NHSZ 
Tapolca Nonprofit Kft. 
március elsejétől.

Erről Ficsor Elza, a társaság 
ügyvezetője tájékoztatta la-
punkat. Mint elmondta, cé-
gük megkapta az ehhez 
szükséges négy, húsz köb-
méteres hulladékgyűjtő jár-
művet, illetve még egy tíz 
köbméteres járművet is. 
- Közel ötezer darab hulla-
dékgyűjtő edény is érkezett 
hozzánk, így a technikai fel-
tételek is adottak ahhoz, 
hogy Tapolcán is bevezet-
hessük a lakossági, „házhoz 
menő” szelektív gyűjtést. 
Társaságunknak van már ta-
pasztalata ebben az eljárás-
ban, hiszen korábban tizen-
két településen ezt már be-
vezettük. A zsákokban beér-
kezett hulladék mennyisége 
és tisztasága, azaz válogat-
hatósága alapján jó elője-
lekkel indítjuk el Tapolcán is 
a gyűjtést. Sajnos a korábbi, 
szigeteken megvalósuló 
gyűjtés nem igazán vált be, 
hiszen az oda kihelyezett 
szemét válogathatósága 
messze nem érte el az em-
lített „házhoz menő”eljárás 
szintjét, ami ebben a meg-
közelítésben 90-95 százalé-
kos – hangsúlyozta az 

Ünnepi év az idei Egy jelkép 
a diákok 
szíve fölött

Ficsor Elza a március elsejétől induló, „házhoz menő” 
szelektív gyűjtésről adott tájékoztatást      Fotó: Szijártó

ügyvezető. Azt is megtud-
tuk, hogy a beérkezett hulla-
dék a tapolcai válogatóba 
kerül, ahol a dolgozók kéz-
zel szétválogatják, a további 
hasznosítás érdekében.
Tapolcán a „házhoz menő” 
hulladékgyűjtés jövő hónap-
ban indul, a részletekről az 
NHSZ írásban is tájékoztatja 
a lakosságot. A közszolgál-
tató ingatlanonként egy 
megkülönböztetett színű 
gyűjtőedényt biztosít az in-
gatlant használók részére. 
Az edényt a társaság a meg-
adott időpontban házhoz 
szállítja, de lehetőség lesz a 
meghirdetett időpontokon 
túl az ügyfélszolgálati irodá-
ban is az átvételre. Lénye-
ges, hogy a háztartásban 

képződő, újrhasznosítható 
hulladékot a háztartási hul-
ladéktól elkülönítetten, sze-
lektíven gyűjtse a lakosság. 
Az edénybe helyezhető 
anyagokról részletes leírást 
ad a szolgáltató, de az ezzel 
kapcsolatos információ a 
gyűjtőedényre ragasztott 
matricán is olvasható lesz.
A gyűjtőedény kihelyezését 
a megadott napon reggel hat 
óráig biztosítani kell, az el-
szállítás az előre megadott 
időpontban, havi egy alka-
lommal történik. Nem árt 
tudni, hogy amennyiben a 
szelektív gyűjtésre szolgáló 
edényben a leírtakkal ellen-
tétben más szemetet helyez-
nek el, akkor a szolgáltató az 
ürítést nem végzi el.        (szj)

(Folytatás az 1. oldalról)
„A szalag, amit ma a szíve-
tek fölé tűzünk jel és jelkép. 
A viselője számára jelkép, 
dolgok összekötését szim-
bolizálja. Összeköti a jövőt a 
múlttal. Összeköti az iskolát 
a diákjaival… A szalag va-
lódi tartalmát, igazi értel-
mét, csak ti magatok ismer-
hetitek” – mondta ünnepi 
beszédében Kövesdi Anett 
igazgató, majd a szalagfel-
tűzést követően a diákok bé-
csi keringőjét tekinthették 
meg a jelenlévők a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban tartott ünnepélyes kül-
sőségek között megtartott 
rendezvényen.                (km)

Ötven éve város újra a 
834 éves Tapolca. A kerek 
évforduló miatt városi  
szervezőbizottság alakult 
idénre, hogy az alkalom-
hoz illő, ünnepi esemé-
nyek, körülmények te-
gyék emlékezetessé 
2016-ot.

Az önkormányzat logópá-
lyázatot írt ki az ötven éves 
város kapcsán, a beérkezett 
munkák közül végül a 
veszprémi Gazdag Ernő al-
kotása nyerte el a zsűri tet-
szését. A városvezetés szán-
déka szerint a logó egész év-
ben látható lesz a helyi mé-
diában, így lapunkban is, 
plakátokon, illetve minden 
lehetséges más platformon 
és helyen. A szervezőbizott-
ság összeállította már az ün-

nepi évhez
kapcsolódó
programter-
vet is. Vetíte-
nek régi ta-
polcai, vagy 
Tapolcát valamilyen módon 
érintő filmeket a moziban, 
lesz meseíró pályázat, illet-
ve ehhez kapcsoltan mese-
könyv kiadása. Terveznek 
továbbá fotókiállítást, sajtó-
válogatást, éjszakába nyúló 
sportnapot, városismereti 
vetélkedőt, szocialistakori 
várostörténeti konferenciát, 
borásztalálkozót, 50 táblás 
sakk szimultánt, képzőmű-
vészeti kiállítást, és a kerek 
évforduló alkalmából mu-
tatják be tapolcai szerzők és 
előadók a Kokárdák és ko-
szorúk című zenés színmű-
vet.                                   (szj)

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
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Február 8. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Február 15. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

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

A 4-es körzet képvise-
lője, Koppányi Ferenc 
elsőként az utakról 
szólt. - Nagyon fontosak 
az utak Tapolcán és kör-
zetemben is, jó néhány 
helyen kellene már asz-
faltozni. Ezzel össze-
függésben meg kell je-
gyezni, hogy több ré-
szen, például a József 
Attila utca egyes szaka-
szain nehéz a járdán 
közlekedni a benőtt, be-
lógó növényzet miatt. 
Addig nincs nagy gond, 
amíg az arra járók sap-
káját, kalapját szedi le 
az ág, de nem kellene 
megvárni, amíg valaki-
nek a szeme megsérül. A 
kórház, a város egészét 
érinti, mindenkinek fon-
tos. Úgy gondolom, 
folytatni kell a belgyó-
gyászat épületének fel-
újítását, és örülni az ed-
dig megvalósult fejlesz-
téseknek. Természete-
sen nem letéve az aktív 
ellátás visszaállításáról. 
A városi strandfürdő 
kapcsán vannak aggá-
lyaim, az idei szezonban 
történő megnyitást ille-
tően. Februárban járunk 
és a beruházás mostani 
állapota nem tükrözi azt 
a készültségi fokot, ami 
szükséges volna. A falak 
állnak, de tető még 
nincs, és a medencék 
sincsenek készen. A gé-
pészetről tudni kell, 
hogy szintén nem egy-
szerű dolog egy fürdő 
esetében. És akkor hol 
vagyunk még a próba-
üzemtől, a különböző 
engedélyek megszerzé-
sétől…                    (szj)

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Koppányi Ferenc

http://www.tapolca.hu


Ahol a jövőt építik
BATSÁNYI  Több területen országosan is jegyzik a gimnáziumot 
A hatvannegyedik tan-
évében jár a Batsányi Já-
nos Gimnázium, itt a fél-
évi zárás, illetve a beirat-
kozás ideje, ami az iskola 
számára egyben az ered-
mények összegzését és a 
jövő útjának építését is je-
lenti.

Szerencsére van mire épít-
keznünk, hiszen számba vé-
ve a félév és az előző év 
eredményeit, büszkék lehe-
tünk arra, hogy a mára meg-
változott demográfiai körül-
mények között is tudjuk azo-
kat az eredményeket produ-
kálni, amelyek minőségi 
mérőszámnak, objektív mér-
cének is tekinthetők az itt fo-
lyó munka tekintetében - 
mondta Varga Tiborné az is-
kolában tartott tájékoztató-
jában. Az igazgató asszony 
hozzátette, hogy az intéz-
ményben tavaly érettségi 
vizsgát tett két osztálynak az 
átlageredménye 3,97 volt. 
Ez azt jelzi, hogy nemcsak a 
kötelező, hanem a választott 
érettségi tárgyakból is rend-
kívül jól szerepeltek a tanu-
lók. Az előző évekhez viszo-

nyítva ez az átlag stabilnak 
mondható, magyarból pél-
dául négy egész fölötti az át-
lag, történelemből ehhez kö-
zeli, míg a sokak által „rette-
gett” matematika hármas fö-
lötti. - Az idegen nyelvekből 
eredményeink kiemelkedők. 
A tizenkettedik évfolyamo-
sok közel fele szerez közép-
fokú nyelvvizsgát, és többen 
a felső fokút is itt teljesítik. 
Az angol és a német mellett 
az olasz nyelv oktatása is si-
keres, ezt a nyelvvizsgák 
száma is alátámasztja. A 
nyelvvizsgák mellett említe-
ni kell az országos kompe-

tenciamérés eredményeit is, 
amelyben minden esztendő-
ben az átlag fölött teljesít in-
tézményünk, és a négy évfo-
lyamos gimnáziumok között 
az első harmadban helyez-
kedünk el.  Ezek az objektív 
mérőszámok is jelzik, hogy 
a gimnáziumban komoly 
felkészítő munka zajlik, 
amit a tanulmányi versenye-
ken való szereplés is alátá-
maszt. 
Angol országos versenyen 
csapatban egy első és egy 
harmadik helyet értek el a 
batsányis diákok, tavaly a 
megyei helyesírási verse-

nyen szerzett tapolcai tanuló 
negyedik helyet. Az ELTE 
Eötvös Kollégiuma által 
szervezett országos magyar 
nyelvi versenyen az előző 
évben egy negyedik és egy 
ötödik helyezés jutott Ta-
polcára. Az informatika 
meghatározó a gimnázium-
ban, ennek megfelelően ta-
valy a Pendroid országos 
programozási versenyen a 
negyedik helyen végeztek a 
diákok, amit az idei meg-
mérettetésen megismétel-
tek. Történelemből a „Gloria 
Victis” és „Régen volt, hogy 
is volt” versenyek országos 

döntőiben is jelen van a Bat-
sányi név már évek óta. A 
„Jövő hősei” tudományos 
versenyen a tapolcai csapat 
országos első helyezést ért 
el, és emellett elnyerték a 
közönségdíjat is. Külön örö-
münkre szolgál, hogy a nem-
régiben országos első helye-
zett csapat tagjai is többsé-
gében közülük kerültek ki a 
Geo Geniuses környezetvé-
delmi versenyen.
Varga Tiborné arról is szólt, 
hogy az intézményben emelt 
óraszámban hirdetik a bioló-
giát, ami biztos alapot ad 
akár az agrárszektor, akár az 
orvosképzés iránt érdeklődő 
diákok számára. A sport te-
kintetében is van ok a büsz-
keségre, hiszen a tehetséges 
vívók hazai és nemzetközi 
viszonylatban is kiemelkedő 
eredményeket érnek el. A 
2016-os sportgála egyik dí-
jazottja az a tapolcai gimna-
zista is, aki mountain bike 
versenyben lett a diákolim-
pia első helyezettje. Büsz-
kék arra a diákjukra is, aki 
immár három éve birtokolja 
a Jó tanuló, jó sportoló cí-
met. Az igazgató asszony tá-
jékoztatója zárásaként úgy 
fogalmazott, hogy a Batsá-
nyi János Gimnázium ered-
ményeit, nívóját tekintve 
már csak az a kérdés marad a 
továbbtanuló gyerekek és 
szüleik előtt, hogy melyik 
képzést válasszák.         (szj)
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Tanóra a gimnáziumban. Az eredmények önmagukért beszélnek        Fotó: Szijártó J.

Kiscsillagok háborúja

Weboldala mindenkinek 
van, aki elkötelezett az új 
technológiák iránt. Azon-
ban a biztonsági kockázat 
eltérő lehet honlap és hon-
lap között. Régebben sta-
tikus weboldalakat készí-
tettek, ahol minden olyan 
tartalmat, ami megjelenik 
a böngészőben, előre kó-
dolva oldalanként tárolja a 
szerver. Az új technológi-
ák megjelenésével előtér-
be kerültek a dinamikus 
weboldalak. Itt a megjele-
nített tartalmat a weboldal 
megnyitásakor a szerver 
„állítja elő” adatbázisból. 
A biztonság szempontjá-
ból a statikus oldalak job-
ban védve voltak az inter-
netes támadásoktól, mivel 
az előre elkészített tartal-
makat nehezen lehetett 
módosítani, a fájlok felülí-
rása csak a bejelentkezési 
adatok ismeretében volt 

lehetséges. Ezzel ellentét-
ben a dinamikus oldalak 
már jobban ki vannak téve 
a támadásoknak. Ugyanis 
itt többnyire van bemenet, 
azaz megadott paraméte-
rek alapján történik a meg-
jelenítés. Ezt használják ki 
azok, akik a weboldal tar-
talmához akarnak hozzá-
férni. Minden program-
kódban lehet hiba, ám a 
cél persze az, hogy ezeket 
a hibákat minél előbb 
megtalálják és  hibajaví-
tást elkészítsék. Ezért fon-
tos minden esetben a web-
es tartalomkezelő rend-
szerek frissítése. Az eset-
leges hibák kihasználása 
ellen lehet védekezni biz-
tonsági szoftverek (plugi-
nek) alkalmazásával is, 
amelyek korlátozzák a 
kártékony kódok haszná-
latát és gátolják az illeték-
telen hozzáférést.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaBándi Csaba

rendszergazda
A fiatal űrharcosoknak, a 
Star Wars filmek gyermek 
rajongóinak kedvezett 
farsang alkalmából a 
könyvtár gyermekrészle-
ge az elmúlt hét szombat 
délelőttjén.

Ami az idősebb korosztály-
nak a cowboy, indián, wes-
ternkultusz, hatlövetű patro-
nos őrület volt, a mai gye-
rekeknek a Jedi, a Darth Va-
der, a csillagközi birodalom 
és a villogó lézerkard világa. 
Egy tucatnyi gyermek vett 
részt az első Star Wars far-
sangon, ahol Vasáros Fe-
rencné Márti  könyvtáros 
irányításával hagyományos, 
klasszikus gyermekjátékok 
űrháborús változatában bi-
zonyíthatták ügyességüket, 
ismereteiket a gyerekek. A 
farsangi csillagok háborújá-
nak hitelességét zsűri bizto-
sította, a játékbírák között 
Bakonyi Veronikát a városi 
mozi vezetőjét és Németh 

Lászlót, a Batsányi tánc-
együttes nyugalmazott veze-
tőjét is láttuk. 
A könyvtári rendezvény 
egyébként nem előzmény 
nélküli, decemberben tízfor-
dulós levelezős játékra hív-
ták a Star Wars rajongókat. A 
kéthetente új feladatsorral 

jelentkező játék április köze-
péig tart, az eredményhirde-
tésre április 26-án kerülhet 
sor. A Wass Albert könyvtár 
gyermekrészlegének célja, 
hogy könyvtárlátogatás, az 
olvasás iránt ilyen eszkö-
zökkel is felkeltse a kicsik 
kedvét, érdeklődését.        (tl)

A halálcsillag bombázása. A gyerekek imádták a 
könyvtári  Star Wars farsangot        Fotó: Töreky László



Szigorúbb szabályok
KORLÁTOK Fontos változások a balatoni horgászatban az idén
Felső méretkorlátozás lé-
pett érvénybe a pontyra, 
méret- és mennyiségi kor-
látozás a sügérre, va-
lamint a hármas és kettes 
horog használatának ti-
lalma lett a legfontosabb 
idei változás ez év január 
negyedikétől. Öt új ponttal 
gyarapodott, hat pontjá-
ban módosult a 2016-os 
balatoni horgászrend.

A horgász ismétlődő, vagy 
súlyos szabályszegés esetén 
hosszabb időre is eltiltható. 
Változás, hogy ez esetben az 
új eljárásnak megfelelően 
csak a BH Zrt  központjá-
ban kaphat új balatoni te-
rületi jegyet a szankcionált 
sporthorgász. Április elseje 
és április harmincadika kö-
zött csak partról szabad hor-
gászni. Ponty esetében 
ahogy régebben is, a 35 cen-
timéternél kisebb példányo-
kat vissza kell engedni, újab-
ban a 80 centiméternél na-
gyobb példányokat sem tart-
hatjuk meg. A 70 centimé-
ternél nagyobb süllőből 

2016-ban csak egy darab 
tartható meg naponta. A sü-
gér legkisebb fogható mére-
te 15 centiméter, belőle na-
ponta maximum két kilo-
grammot vihetünk haza. Ja-
nuártól a Balaton és víz-
rendszerén fogott menyhalat 
sem tarthatjuk meg. (A ki-
halás szélére került őshonos 

menyhal visszatelepítését a 
Balatonba 2015 júniusában 
kezdték meg) Élő, vagy mű 
csalihallal történő horgászat 
esetén pedig kizárólag egy 
ágú horog engedélyezett a 
méreten aluli halak védel-
mében.  Már a megelőző 
időszakban sem lehetett a 
fogott halat a vízparton ela-

jándékozni, idéntől pedig ki-
zárólag saját haltartó esz-
közben tárolható a kifogott 
hal. A haltelepítés napján ed-
dig csak nem volt etikus, 
mostantól már  tilos is a hal-
telepítés helyétől 200 méte-
ren belül horgászni- derült ki  
a 2016-os Balatoni Horgász-
rend szövegéből.             (tl)

Az őshonos balatoni menyhalat 2016-ban már nem vihetik haza a horgászok, azt 
vissza kell engedni a vízbe, ahogy a 80 centiméternél nagyobb pontyot is       Fotó:tl.

Kilencven esztendő
Kilencvenedik születés-
napja alkalmából ottho-
nában köszöntötték Ko-
vács Istvánné Irénke né-
nit Monostorapátiban.

A település polgármestere 
Takács Péter és Takács 
Lászlóné jegyző asszony, 

Magyarország kormányá-
nak, miniszterelnökének jó-
kívánságait is átadták egy 
csokor virág kíséretében. 
Irénke nénit öt gyermeke, ki-
lenc unokája és tizenhárom 
dédunokája is köszöntötte 
kilencvenedik születésnapja 
alkalmából.                      (tl)

Családja körében ünnepelt Kovács Istvánné Irénke 
néni Monostorapátiban, születésnapja alkalmából   

www.tapolcaiujsag.hu 

Farsangra hívja tanulóit és a 
falu lakóit a monostorapáti 
Művészetek Völgye Általá-
nos Iskola a település műve-
lődési házába. 
Az eseményre ma este (feb-
ruár 5-én) 16 órától kerül 
sor, ekkor az alsósokat vár-
ják a mulatságra. Másnap, 
február hatodikán, szomba-
ton 15 órától a felső tago-
zatos diákoknak szervezik 
meg az eseményt. Az iskola 
taliándörögdi alsósai, egy 
hét múlva a taliándörögdi 
kultúrházban mutathatják 
be jelmezeiket, gyerekeket 
és kísérőiket ott, szombaton  
14 órára várják a szervezők. 
Hegymagason "farsangi 
kézműves foglalkozásra és 
teadélutánra" várják a falu 
fiataljait a település könyv-
tárába. Az önkormányzat 
szívesen látja a szülőket is a  
február hatodikán szomba-
ton 14 órakor kezdődő vi-
dámnak ígérkező foglalko-
záson- tudtuk meg a szerve-
zőktől.                            (tl)

Nem árt tudni...
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Vince-napi jóslás a rügyekből
A Balatonfüred-Szőlősi 
Hegyközség, a Balaton-
füred-Csopaki Borvidék 
és a Balatonfüredi Turisz-
tikai Egyesület 16. alka-
lommal rendezte meg a 
Vince-napi borünnepet a 
közelmúltban.  

Az eseményen dr. Májer Já-
nos a szőlészeti-borászati 
kutatóintézet vezetője,  a 
szőlőültetvények, tőkék je-
lenlegi állapotáról beszélt, 
de a hazai fajták népszerű-
sítését is szorgalmazta.  
A rügyjóslás, a rügyek álla-
pota az idei füredi Vince-
napnak is témája volt a ren-
dezvényt nyitó szakmai kon-
ferencián dr. Májer János 
előadásában. A NAIK Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóin-
tézet igazgatója, a Badacso-
nyi Kutató Állomás vezetője 
a szőlő-bor ágazatban meg-
testesülő nemzeti értékeink-
ről tartott előadást, de köz-
ben kitért arra is, milyen 
eredményt mutatnak az idei 
rügyvizsgálatok. A szakem-

ber előrebocsátotta, hogy 
ezek a tapasztalatok még túl 
koraiak, messzemenő követ-
keztetéseket nem érdemes 
levonni belőlük. Kollégái ja-
nuár közepén több szőlőfajta 
rügyeit is megvizsgálták. 
Nagyon kevés elhalt rüggyel 
találkoztak, egyedül a Ró-
zsakőnél volt több, de ott is 
20 százalék alatti mérték-
ben. Pozitív meglepetés volt 
számára, hogy a vizsgált faj-
táknál magasak a rügytevé-
kenységi együtthatók. A Ze-
nitnél különösen magas, 2,2 
körüli az érték, ami azt je-
lenti, hogy átlagosan egy 
rügyből akár kettő fürtöt is 
kaphatunk. Fertőzöttség te-
kintetében sem találtak kü-
lönösebb problémákat. Ösz-
szességében eddig nagyon 
kedvező a kép, de a télnek 
még nincs vége, hisz feb-
ruárban, de akár márciusban 
is előfordulhatnak még 
olyan hidegek, amik gondo-
kat okozhatnak. Májer János 
nemzeti értékekről tartott 
előadásából az derült ki, 

hogy az utóbbi időben álla-
milag kialakított értéktár-
rendszer kicsit keresztbe tett 
annak a munkának, amit a 
borászati ágazatban több 
mint egy évtizede indítottak 
a hazai kötődésű fajták nép-
szerűsítése, védelme érde-
kében. Ugyanakkor szerinte 
az új rendszer is sok jó lehe-
tőséget kínál, amit a szőlő-
vel, borral foglalkozók nem 
használnak ki megfelelően. 
Több, a térségünkhöz kötő-
dő szőlőfajta esetében is 
szorgalmazta a megfelelő 
szintű értéktárakba való be-
kerülésükhöz szükséges 
munkák elindítását. Mint el-
mondta, el kellene gondol-
kodni azon, hogy milyen 
szőlőfajták, de akár a borhoz 
kötődő más értékek esetében 
lenne érdemes elkezdeni ezt 
a munkát. Az ilyen kapcso-
lódó értékek között említette 
a tájat is, amelynek látványa 
szorosan kötődik ahhoz az 
élményhez, amit a térség 
nyújtani tud (forrás: balaton-
tipp.hu ).                           (tl)06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések
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“Ami a legszebb, az  
itt van körülöttünk"

Csepin Péter (jobbra) hagyományőrző-, lovas utazó, 
íróval Hangodi László beszélgetett a városi könyvtár 
olvasótermében a napokban               Fotó: Töreky László

Ami a legszebb, ami ne-
kem a legtöbbet adta, az 
itt van tíz kilométerre tő-
lünk- vallja Csepin Péter 
hagyományőrző, író, lo-
vas utazó, aki a városi 
könyvtár vendége volt a 
napokban. 

Csepin Péter neve jól ismert 
hazai hagyományőrző kö-
rökben, ő az, aki lovas csa-
patával, XVI. századi ma-
gyar vitézi öltözékben bejár-
ta a történelmi Magyaror-
szág határait,  összességé-
ben 30 ezer kilométert tett 
meg, sokszor kalandos kö-
rülmények között, végigpo-
roszkált a Balkánon, de he-
teken keresztül tartó uta-
zásai során, lova nyergében 
eljutott Spanyolországba, 
sőt Svédországba is. Olyan 
sokatmondó című könyvek 
kerültek ki tollából, mint a 
“Lakásunk volt paripánknak 
háta”, a “Vetett ágyunk, ke-
mény nyeregkápa” és az 
“Ettünk és aludtunk vér-
mocskolta nyergen”. – Egy-
szerű utazó vagyok, aki már 
tudja, hogy miért jó Ma-
gyarországon élni- vallotta 
magáról kérdésünkre a vár-
palotai hagyományőrző. – A 
„rosszul megválasztott 
könyvek olvasása” taszított 
a hagyományőrzés világába, 
amely szerencsére  Magyar-
országon mára egyfajta si-
kertörténetté vált. Az én szí-
vemhez történetesen Thury 
György, Gyulaffy László vi-
tézi tettekben bővelkedő vi-

lága áll a legközelebb. Ha-
sonló gondolkodású hagyo-
mányőrzők, Németh Gyula, 
Hangodi László és  dr. Dé-
csey Sándor barátsága köt 
leginkább Tapolcához, a  vi-
dékehez- mondta el lapunk-
nak Csepin Péter a Bakonyi 
Poroszkálók Hagyomány-
őrző és Sportegyesület osz-
lopos tagja. A kalandvágyó 
hagyományőrző talán legna-
gyobb, ugyanakkor negatív 
médiafigyelmet kiváltó uta-
zása a svédországi volt. Ak-
kor, egy feljelentés után, lo-
vai állapotát tévesen megí-
télve, állatkínzással vádol-
ták meg a svéd hatóságok. 
Akkor, ártatlansága tisztázá-
sáig, két napot rács mögött 
töltött. A  megpróbáltatá-
sokkal és kalandokkal teli 
vállalások sora a jövőben is 
folytatódik- tudtuk meg. 
Mostanában szentpétervári 
útja foglalkoztatja legjob-
ban az idén 46 éves Csepin 
Pétert. Ígéri, ahogy eddig is 
minden vállalkozásáról egy 
könyv született, az orosz út 
esetében sem lesz lesz más-
képpen. 
A könyvtár olvasótermében 
dr. Décsey Sándor igazgató 
köszöntőjét követően, Han-
godi László történész barát-
ként méltatta és mutatta be a 
közönségnek a nem minden-
napi humoráról is ismert ha-
gyományőrzőt, írót, szabad-
egyetemi tanárt, aki diavetí-
téssel színesítve beszélt úti 
élményeiről, tapasztalatai-
ról.                                       (tl)

Milyen színű a medve szőre?
Jó ötletnek bizonyult  Be-
recz András meghívása 
Tapolcára. Teltház és a 
hálás közönség neveté-
se, visszatapsolása járt a 
magyar szavak avatott 
mesterének a Magyar 
Kultúra Napján, a Tamási 
művelődési központban.

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 
szőre? (Ezt kérte az előadá-
son a közönségtől) - Ha a vá-
lasz a „feteke" 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" elmondó-
ját és azok mondanivalóját 
megunni képtelenség. Ked-
velni őt,  pedig korántsem 
elhatározás kérdése, sokkal 
inkább magyarságunk kö-
vetkezménye.                   (tl)

Berecz András nagy sikert
aratott Tapolcán      Fotó:tl.

Technikai okok miatt hibásan jelent meg előző lapszámunkban Berecz András tapolcai 
fellépéséről szóló tudósítás. Ezért újra közöljük az írást, a kellemetlenségért elnézést kérünk!

n A HÁZASSÁG HETE 
alkalmából Molnár Csaba 
Bertalan református lelkész 
tart előadást A házasság a 
Bibliában címmel. Utána dr. 
Fodor János devecseri ró-
mai katolikus plébános, csa-
ládpasztorációs referens be-
szél a II. Vatikáni Zsinat ta-
nításáról és a családról. Az 
érdekesnek ígérkező  prog-
ramot a Tapolcai Protestáns 
Templomban tartják február 
12-én (pénteken) 17 órától a 
Tapolca és Vidéke Refor-
mátus Társegyház-község 
Presbitériuma szervezésé-
ben.                                  (szj)

Rövid hírek n TÚRA - A szombati 
(2016.02.06.) túra útvonala: 
Lesenceistvánd-Csengő-
Puszta-mezői-szőlőhegy-
Szebike-völgy-Uzsa-Vasu-
tastelep (körülbelül 18 km). 
Találkozó a tapolcai autó-
busz-pályaudvaron szom-
baton reggel 7.25-kor, a busz 
7.35-kor indul. Az utazási 
költség teljes áron Lesence-
istvándig 250 Ft, Uzsáról Ta-
polcára 370 Ft.                 (szj)

n A WASS ALBERT 
Könyvtár és Múzeum e havi 
rendezvényei: február 6. 
(szombat), 9-12 óra között 
családi társasjáték délelőtt. 
Helyszín: Tapolca, Batsányi 

u. 1., II. emelet. Február 9. 
(kedd), 17 órakor Lapidári-
umi esték – Hangodi László 
előadássorozata. Téma: A 
hegyesdi vár XIV-XV. szá-
zadi története, helyszín: Ta-
polca, Templom-domb 8. 
Február 19. (péntek), 16 óra: 
Kézműves foglalkozás, 
helyszín: Tapolca, Batsányi 
u. 1., II. emelet. Február 26. 
(péntek): Wass Albert meg-
emlékezés. 17 órától koszo-
rúzás, irodalmi műsor,18-24 
óra között Wass Albert 
felolvasóest. Helyszín: Ta-
polca, Batsányi u. 1., I. eme-
let. A felsorolt könyvtári 
rendezvények látogatása 
ingyenes.                         (szj)



           2016. FEBRUÁR 5.SZOLGÁLTATÁS6 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Örömforrások
 Tapolcai Újság ha-Asábjai sok fontos és  
szép írással tükrö-

zik vissza Tapolca és kör-
nyéke értékeit. 
Havonta megjelenő soroza-
tunkban szeretnénk mi is be-
kapcsolódni ebbe a szimfó-
niába, s hírt adni plébániánk 
életéről, különböző prog-
ramjainkról vagy egyházi 
aktualitásokról. Ebben az 
írásunkban mindenekelőtt 
néhány örömforrásra szeret-
nénk felhívni a kedves Ol-
vasók figyelmét. E forráso-
kat gyakran az idő hoz ne-
künk. Persze sokszor ver-
senyt futunk az idővel, ám 
ha egy-egy pillanatra megál-
lunk, felismerhetjük azt a 
páratlan kincset, amelyet az 
idő állít elénk. Ilyen kincset 
ajándékoz nekünk az Irgal-
mas Szentéve, amelyet Fe-
renc pápa nyitott meg de-
cember 8-án, s amely egé-
szen november 20-ig tart. 
Ebben az időszakban felfe-
dezhetjük a Teremtő kö-
zelségét, együttérzését em-
beri sorsunkkal, nehézsége-
inkkel. Gyakran azért nem 
figyelünk Rá, mert nem old-

ja meg nehézségeinket egy-
egy isteni varázslattal vagy 
csodával. Ez nem azt jelenti, 
hogy megfeledkezett ró-
lunk, hanem azt, hogy teret 
ad nekünk a növekedéshez, 
hogy mindig felajánlott se-
gítségével saját lábunkra áll-
va tegyük meg a szükséges 
lépéseket. S Ő mindig elkí-
sér, mutatja a megfelelő utat. 
Ha pedig elbukunk, ő segít 
felkelni, s ad erőt az út foly-
tatásához. 
Még néhány napot tartogat 
számunkra az idei rövid far-
sangi időszak. Ez a mulatás, 
a felszabadultság ideje. Mi-
lyen jó egy-egy délutánra, 
estére kilépni a hétköznapok 
sodrából, esetleg jelmezbe 
öltözve belebújni valaki más 
bőrébe, hogy más szempont-
ból szemléljük egymást és 
saját életünket is! Valóban 
nagy öröm megtapasztalni, 
hogy az élet nemcsak mun-
kából, teljesítményből áll, 
hanem ünneplésből is!
A farsangot lezáró hamvazó-
szerda a maga komorságával 

úgy tűnik, mintha igazi ün-
nep- és örömrontó lenne, va-
lójában a közelgő nagyböjt a 
farsangi öröm elmélyítésére 
hívogat bennünket. A mú-
landó örömökről lemondva 
találhatjuk meg a maradan-
dó örömöt, amely elkísér ak-
kor is, amikor helyzetünk, 
állapotunk, egészségünk, 
körülményeink nem éppen 
örömteliek. Jézus közelsége 
hozhatja el e nehéz pillana-
tokba is az örömteli békét. 
Ráadásul amikor nagyböjt-
ben szembenézünk életünk 
sötét oldalával, Jézus gyújt 
fényt ott, ahol mi már egé-
szen elkomorodtunk, elsöté-
tedtünk. Egyik legnagyobb 
örömforrás, amikor találko-
zunk Jézus fényével és meg-
bocsátásával. 
Micsoda örömforrások: A 
Teremtő kíséri botladozó 
lépteinket, segít kilépni a 
hétköznapokból, megtanít 
ünnepelni és megújítja éle-
tünket!

            Péter és Balázs atya

A kerékpározás ma már nem 
szorítkozik a melegebb év-
szakokra. Akár fagyban, hó-
ban is nyeregbe szállhatunk, 
de azért nem árt óvatosnak 
lenni.
Nem az a baj a mínuszokban 
biciklizéssel, hogy fázunk, 
hanem pont az ellentéte, 
azaz hamarosan kimeleg-
szünk, megizzadunk, ami a 
hidegben bizony kellemet-
len betegséget ígér.  Éppen 
ezért nem mindegy, hogy 
mennyi és milyen öltözéket 
veszünk magunkra.  A felső-
testet elég egy jól szellőző 
téli bringás-dzsekivel, alatta 
két-három réteg sportpóló, 
vékony pulcsi) védeni, és ha 
melegünk van, egy réteget 
levenni. Alul felvehetünk, 
hagyományos  kerékpáros 
alá-öltözeteket, de egy  pa-
mut alsó, vagy harisnya is 
megfelelő védelmet nyújt a 

Télen is két keréken

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Február 4 - 10. 

csütörtök – Szerda

4 – 10. csütörtök - szerda  
14:00  1000,-Ft

6 – 10. szombat - szerda 
18:00                              

Saul fia  
Színes, magyar film

Hossz: 107 perc 
Rendező: Nemes Jeles 

László

4 - 10. csütörtök - szerda 
16:00   1000,-Ft     

Alvin és a mókusok  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 86 perc 

Rendező: Walt Becker

4 - 5. csütörtök - szerda 
17:45  1200,-Ft         

Star Wars VII. – Az ébredő 
erő 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció-kaland 

Hossz: 136 perc 
Rendező: J. J. Abrams

4 - 10. csütörtök - szerda 
20:00 1000,-Ft                                

A fekete ötven árnyalata  
Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték

Rendező: Michael Tiddes   

www.tapolcaiujsag.hu 

nadrág alatt. A kéz, a fej, az 
arc és a torok védelme sem 
maradhat el a csípős hideg-
ben. Egy jó minőségű sísap-
ka, téli sportokhoz használt 
bukósisak, szemüveg, és 
egy, akár a száj elé is felhúz-
ható csősál, vagy maszk is 
megteszi. Bélelt téli cipő és 
legfőképpen meleg kesztyű 
nélkül pedig végképp ne in-
duljunk el, mert  rémálom-
má válik a kerekezés. Vész-
esetre, egy-két száraz holmi 
sem árt, ha van a hátizsák-
ban. Hasznos lehet a kerék-
párra egy tapadósabb terep-
gumi, az óvatosság, a ta-
pasztalat azonban nem vált-
ható ki vele.  Egyesek sze-
rint a lehető legjobb beruhá-
zás, ha szöges gumit te-
szünk a biciklire télen.  Bi-
zonyos esetekben nem szé-
gyen, sőt javasolt inkább tol-
ni a bringát!                        (tl)

tapolcaiplebania@gmail.com

06/87/412-289



Futballozó hölgyek
CSARNOK KUPA A tapolcai lányok most lecsúsztak a dobogóról
Nyolc csapat részvételé-
vel rendezték meg a 
Csarnok Kupa női terem-
labdarúgó tornát a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban.

A tapolcai lányok mellett a 
Bakonynána SE, a Devecser 
SE, a Győrszentiván SE, a 
Női Labdarúgó Club Ajka, a 
Csetény SE, a Kinizsi SK 
Gyenesdiás és Taliándörögd 
gárdája szállt harcba az 
aranyéremért. A megyei baj-
nokságban tavaly ezüstér-
met szerző TVSE-Honvéd 
női labdarúgói nagy lelkese-
déssel és elánnal várták a 
versenyt. Fellenbeck Mihály 
a tapolcaiak edzője elmond-
ta, hogy bár a felkészülés 
elején járnak, mindent meg-
tesznek annak érdekében, 
hogy a legjobb eredményt 
érjék el a bajnokság márciusi 
folytatásában. Első mérkő-
zésükön a taliándörögdi 
együttessel mérkőztek és 
arattak 5:0 arányú győzel-
met. A sikersorozat folytató-
dott, hiszen a megyei baj-
nokságban jobb pozíciót el-
foglaló devecserieket  múl-

ták felül két góllal (4:2). A 
csoportmérkőzések utolsó 
fordulójában a Bakonynána 
SE-től szoros mérkőzésen, 
1:2- re kaptak ki a tapolcai-
ak, azonban így is a közép-
döntőbe jutottak, ahol a jobb 
erőkkel fölálló Női Labda-
rúgó Club Ajka harcolta ki a 
döntőbe jutást, az eredmény 
itt is 2:1 lett. A vereséget 
követően rögtön pályára 
kellett lépni a TVSE-nek, 
hogy a harmadik helyet 
megszerezhesse, azonban 

talán a fáradtság és balsze-
rencse (az egyik gól bedo-
básból született) miatt ismét 
a pihentebb Bakonynána di-
adalmaskodott és szerezte 
meg a bronzérmet. A vég-
eredmény a következő lett: a 
dobogó legfelsőbb fokára a 
Csetény SE ért oda, második 
lett a Női Labdarúgó Club 
Ajka, harmadik a Bakony-
nána SE, őket követte a Ta-
polca VSE csapata. Ötödik 
helyen a Devecser SE zárt, a 
további sorrend, Kinizsi SK 

Gyenesdiás, Győrszentiván 
SE és Taliándörögd. 
Az első három csapat serleg 
és tárgyjutalomban része-
sült, a többiek oklevelet kap-
tak. 
Külön díjazták a legjobb 
mezőnyjátékost, aki a cseté-
nyi Szalai Andrea lett, a 
TVSE hálóőrét, Szalai 
Krisztinát, aki a legjobb ka-
pus címet érdemelte ki és a 
legtöbb gólt szerző Kuti 
Szilviát, aki a Győrszentiván 
játékosa.                        (hg)

Kemény asszók
Legjobb szezonbéli telje-
sítményét nyújtva, válto-
zatos mérkőzések után 
végül hetedik lett Rédli 
András a 310 indulós 
heidenheimi férfi párbaj-
tőr Világkupa-versenyen.

Sportága minden szépségét, 
örömét és bánatát végigél-
hette András a németországi 
versenyen. A Strasbourgban 
egyéni Európa-bajnoki cí-
met szerző párbajtőröző már 
a legjobb hatvannégy között 
rendkívüli asszót vívott. A 
kubaiból franciává lett vi-
lágklasszis Trevejo ugyanis 
7:1-re vezetett ellene az első 
három perc után. Ekkora há-
trányból, ebben a fegyver-
nemben ritkán egyenlítenek, 
fordítani szinte lehetetlen-
ség. „Ezredesünk” bebizo-
nyította, lehetetlen nem léte-
zik. Előbb egyenlített, majd 
a “hirtelen halálban” beszúr-
ta a döntő tust. Újabb francia 
sztár következett, Borel sze-
mélyében, akivel részben 

n KOSÁRLABDA - 
A Kazinczy Ferenc tag-
intézmény adott otthont 
az U9-es Körzeti Baj-
nokság első fordulójá-
nak. A legkisebb kosár-
labdázók életük első 
meccseit játszhatták. 
Bemutathatták az addig 
tanult technikai eleme-
ket, valamint azt a küz-
deniakarást, amire a ké-
sőbbiekben is nagy 
szükség lesz. A Tapolcai 
Mini Oroszlánok 14:25 
arányban meccseztek a 
Révfülöpi Mókusokkal, 
majd 35:28-at játszottak 
a Tapolcai Mini Szik-
lákkal. A másik hazai 
csapat 41:12 -re szenve-
dett vereséget a révfü-
löpi rágcsálóktól. Az 
U12-es lányok a Toro-
nyi Sólymok ellen, a 
fiúk a Soproni Akadé-
mia ellen remekeltek az 
Országos Gyermek Baj-
nokság ötödik forduló-
jában. Sopronban az 
Oroszlánok 52:27-re 
győztek a Sólymok el-
len, majd kikaptak a 
Soproni Darazsaktól. A 
Tapolcai Sziklák, hazai 
pályán kikaptak a Zala-
egerszegi TE KK-tól,   
legyőzték a soproni 
Akadémia csapatát. (hg)

A “legsimább” asszóját a 
nyolcaddöntőben vívta a 
tapolcai klasszis, ugyanis a 
végjáték utolsó pillanatai-
ban 5:3-ra verte az utóbbi 
időben jobbnál jobb 
eredményeket elérő japán 
Minobét. A negyeddöntőben 
egy újabb francia, Lucenay 
ellen vívott, ahol András 
három pontos hátránnyal 
nyitott, onnan viszont remek 
tusokkal 13:10-re átvette a 
vezetést, negyven másod-
perccel a befejezés előtt, 
csakhogy fordult a kocka. 
Lucenay egyenlített, majd a 
hosszabbításban bevitte a 
győztes tust, ezzel Rédli 
Andrásnak a hetedik hely 
jutott.                                (hg)

Labdarúgóknak öltöztek
Meghívásos teremlabda-
rúgó tornát rendeztek a 
csarnokban, melyre egy-
azon szakmát űző játé-
kosokból álló csapatokat 
vártak.

A farsang talán legjellem-
zőbb tulajdonsága, hogy az 
emberek maskarákba, jel-
mezekbe öltöznek. A sport-
kedvelő mentősök, rendő-
rök, hivatalnokok, öregfiúk, 
tanárok és polgárőrök foci-
mezt húztak, hogy egy jó 
hangulatú sportnapon mér-
jék össze tudásukat. Bár 
többen közülük rendszere-
sen összejárnak és rúgják a 
bőrt, voltak olyanok is akik 
csupán a csapatösszetartás 
és szórakozás kedvéért lép-
tek focicsukába. A rend őrei 
színvonalas, összeszedett, 
taktikus játékot ígértek, me-
lyet be is tartottak, hiszen 
egészen a döntőig menetel-
tek, ahol a Hivatal csapatá-
val csaptak össze. Velük a 
csoportmeccsek során már 

találkoztak, akkor döntetlent 
(3:3) játszottak. A párharc-
ból a Rendőrök kerültek ki 
győztesül és szerezték meg 
az első helyet. A harmadik, 
negyedik helyért a Tapolcai 
Öregfiúk FC és a Polgárőrök 
küzdöttek. Az összecsapást a 
fiatalokból álló járőrözők 
nyerték. A Tanárok és Men-
tősök is komoly erőfeszíté-
seket tettek a siker érdeké-

hasonló volt 
a forgató-
könyv, ám 
végül 13:12 
-re nyert az 
Sz-L Bau 
Balaton Ví-
vóklub tő-
rözője. 

ben, azonban ebben a sor-
rendben végeztek az ötödik 
és hatodik helyen. 
A tornán különdíjat kapott a 
legjobb mezőnyjátékos 
Göntér Gergely (Rendőrök), 
Hársfalvi József (Hivatal), 
mint legjobb kapus, és a gól-
király, ifjabb Berta Attila, 
aki ugyancsak a Hivatal csa-
patában játszott ezen a fo-
citornán.                         (hg)

Röviden
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A TVSE lányai (fehérben) mindent megtettek a sikerért                 Fotó: Havasi Gábor

Rédli András

A Tanárok (fehérben), Mentősök (kékben) felett ara-
tott győzelme az ötödik helyre volt elég   Fotó: Havasi G.



Gitárosok nyílt napja
ZENE A szólóalbum dalait is hallgathatták a meghívott zenészek 
Izgalmas, érdekes nyílt 
napot tartottak gitárosok-
nak a napokban Süme-
gen.

Bock Attila (ismertebb ne-
vén Márió a harmonikás) 
saját stúdiójában többek kö-
zött Ibanez gitárokat, vala-
mint a Roland és a Fender 
közös konstrukcióját, a G5 
VG Stratocastert, és még 
sok érdekességet láthattak, 
hallhattak a résztvevők. A 
gitárokat a nap vendége Lu-
kács Peta, a Bikini és a Eu-
ropean Mantra zenekarok 
gitárosa pengette virtuóz 
módon.
- Régi ismeretség köt össze 
minket Attilával, így amikor 
felvetette ennek a bemutató-
nak az ötletét, azonnal igent 
mondtam. Az Ibanez hiva-
talos endorsereként (hang-
szerek tesztelése, bemuta-
tása) elsősorban ezeket a 
modelleket állítom fókusz-
ba, úgy, hogy a Fonogram 
Magyar Zenei Díjjal elis-
mert szólólemezemről ját-
szom néhány dalt – mondta 

SZEM - PONT
Tapolca. Kossuth Lajos utca 60. Egy itt lakó kedves olva-
sónk keresett meg bennünket a közelmúltban és adott 
hangot jogos felháborodásának.
Elmondása szerint a szeméthalom, mintegy három hete, 
az éj leple alatt került oda. Az ilyen cselekedetekben nem 
igazán érdemes logikát keresni, mégis furcsa, hogy miért 
pont egy ilyen tömbházak által körülölelt helyre rakták le 
a szemetet, amikor néhány száz méterrel odébb már 
lakóépületek sem lettek volna. Ottjártamkor többen is 
hasonlóan vélekedtek és mélyen elítélték az elkövető(k) 
„művét”. Hab a tortán, nevezhetjük arcátlanságnak, 
gátlástalanságnak, hogy a főként földdel és építési tör-
melékkel megrakott zsákokat az utcában elhelyezett 
szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé szórták le. Így már 
harmadik hete kénytelenek szagolni a bűzt, amikor saját 
szemetüket helyezik a konténerekbe. Ugyanis a felsorol-
tak mellett ételmaradékok, rothadt gyümölcsök, háztar-
tási eszközök, szivacsok és egyéb tárgyak, anyagok is 
rontják az utcaképet, illetve okoznak kellemetlen pillana-
tokat az ott élőknek. 
- Öröm az ürömben, 
hogy a szélvihar vagy
a kóbor kutyák nem 
tépték szét a nejlonzsá-
kokat, de ez így nem 
maradhat. Bízunk a 
nyilvánosság erejében,
 talán felfigyelnek az 
illetékesek is - zárta 
beszélgetésünket egy 
nyugdíjas hölgy.  (di)

A Tapolcai Városi Televízió 
Sportmagazinjában a hónap 
második adásában új rovat 
indul, melynek címe, Sakk-
percek. A havonta jelentke-
ző adásrészben, izgalmas, 
rapid mérkőzéseket láthat-
nak a kedves nézők, szak-
kommentátorral. Az első 
partit, február 17-én láthat-
ják, amelyet Gaál Zsóka és 
Juhász Judit játszik.

n GARÁZSBA tört be   
egy 17 éves sümegi fiatalko-
rú 2015 őszén. A sümegi 
családi házhoz tartozó mel-
léképületből a tolvaj külön-
böző mezőgazdasági eszkö-
zöket tulajdonított el. Gya-
núsítottként történő kihall-
gatásakor elmondta, hogy 
bemászott az ingatlan keríté-
sén, majd kifeszítette a ga-
rázs ajtaját és a helyiségből 
fűkaszát, motorfűrészt és 
más szerszámgépeket vitt 
magával. A Tapolcai Ren-
dőrkapitányság Vizsgálati 
Osztálya a 17 éves fiatalko-
rúval szemben lopás vétség 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott nyo-
mozást a napokban lezárta, 
és az ügy iratait vádemelési 
javaslattal küldte meg az 
ügyészségnek - tájékoztatott 
Nagy Judit megelőzési főe-
lőadó.                                 (di) 

n BŰNMEGELŐZÉSI 
előadást tartott Rausz István 
alezredes, a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság vezetője a 
tapolcai Nők Klubja tagjai-
nak. A Wass Albert Könyvtár 
és Múzeumban megrende-
zett eseményen beszámolt a 
városban leggyakrabban 
előforduló jogsértésekről, il-
letve azok megelőzési lehe-
tőségeit ismertette a mintegy 
hatvan fős hallgatósággal. 
Az előadás végén a részt-
vevők feltehették kapcsoló-
dó kérdéseiket.                  (di) 

el lapunk érdeklődésére a 
villámkezű gitáros. 
Peta természetesen igencsak 
komolyan vette ezt a rend-
hagyó fellépést, mivel kö-
zönsége kizárólag gitáro-
sokból állt, akiket Márió 
hívott meg erre a különleges 
alkalomra. 
- Ez a mai nap az általam 
megálmodott és létrehozott 
stúdió vizsgája is egyben, 
hiszen itt egy kitűnő gitáros 
mutat be remek modelleket, 
hozzáértő zenészek szá-
mára. A hely szűkössége mi-
att most olyanokat hívtam 
meg, akikkel valamilyen 
módon már dolgoztam 
együtt. Azt már ebben a pil-
lanatban is biztosan állítha-
tom, hogy lesz folytatás, a 
mostani alkalom egy ne-
gyedévenként ismétlődő so-
rozat első állomása.  Érte-
lemszerűen minden alka-
lommal más hangszert mu-
tatunk majd be, amiről idő-
ben értesítem a zenészeket – 
tette hozzá Attila, aztán Peta 
mindenki örömére a húrok 
közé csapott.                    (szj) 
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Márió Lukács Petával, a Bikini és a European Mantra 
zenekarok gitárosával a bemutató előtt  Fotó: Szijártó J.

Hetek óta hízik a szeméthalom 
Kossuth utca 60-nál
                         Fotó: Dancs István

Sakkpercek

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 50/db
Burgonya: 200 Ft/kg
Sárgarépa: 280 Ft/kg
Zeller: 100 Ft/db
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Alma: 220-250 Ft/kg
Körte: 500 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Dió: 2000-2200 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2500 Ft/kg

Heti SÜTI

Krémes babapiskóta

Hozzávalók
Tészta: 40 db babapiskóta, 10 dkg 
tejcsokoládé,2.5 dl növényi tejszín 
(vagy sima + 1 csomag habfixáló), 
0.5 dl tej (mártogatáshoz), 2 teás-
kanál rum (mártogatáshoz, de el is 
maradhat). Tetejére: 3 dkg étcso-
koládé, 1 teáskanál napraforgó olaj
Elkészítés
Tészta: A tejcsokoládét vízgőz fe-
lett olvasszuk fel, majd hagyjuk 
egy kicsit hűlni. A tejszínt egy ma-
gasabb falú edényben kezdjük el 
felverni, és közben csorgassuk bele 
folyamatosan az olvasztott csoko-
ládét. Jó keményre készítsük el. A 
babapiskóták alját egy kicsit márt-
suk bele a rummal elkevert tejbe 
(ne áztassuk), és sorakoztassuk 
egy tálcára őket. 20 db-ot tegyünk 
egymás mellé, és habzsák segítsé-
gével nyomjuk rájuk a csokoládés 
habot. A csokihab tetejét fedjük be 
a másik 20 db piskótával. Tetszés 
szerint díszítsük a tetejét az ol-
vasztott étcsokoládéval. Tegyük 
egy pár órára a hűtőbe tálalás előtt.
Tetejére: Vízgőz felett olvasszuk 
fel az étcsokoládét és az olajat.

             Fehér Sándorné, Tapolca

Rendőrségi hírek

A városi mozi februárban 
vetíti „A nagy dobás” cí-
mű, 2016-ban számos Os-
car-jelölést kapott ameri-
kai filmet. A történet rövi-
den: néhány kívülálló ész-
reveszi azt, amit a nagy 
bankok, a média és a kor-
mány nem akart észreven-
ni, a gazdaság globális 
összeomlását. Támad egy 
ötletük: a  nagy dobás. Bá-
tor befektetésük a modern 
pénzügyi világ sötét bugy-
raiba viszi őket, ahol meg 
kell kérdőjelezniük min-
denkit és mindent. A film- 
Brad Pittel-  a Wall Street 
életébe enged betekintést 
és a nagy válság előjeleit is 
megismerhetjük belőle. A 
film a tapolcai városi mozi 
februári kínálatában az – 
újrázó- „A Saul fia”, a 
„Gondolj rám”-című Kern 
András film és „A dán 
lány” mellett tartalmas él-
ményt ígér a mozirajon-
góknak.  (tl)      

FILMAJÁNLÓ
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