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Irány Rio de Janeiro!
PÁRBAJTŐR Ott lesz az olimpián a válogatott, a két tapolcaival

Esélylatolgatás, találga-
tás, számolgatás előzte 
meg a Vancouverben ren-
dezett Világkupát, a 
Boczkó Gáborral és Rédli 
Andrással felálló váloga-
tott azonban nem bízta a 
véletlenre, megnyerték a 
versenyt.

Bár rengeteg tényezőnek 
kellett együtt állnia ahhoz, 
hogy az Imre Géza, Somfai 
Péter, Boczkó Gábor, Rédli 
András alkotta férfi párbaj-
tőr válogatott megszerezze 
az olimpiai kvalifikációt, si-
került. Sokan szinte lehetet-
lennek tartották, hogy azon 
feltételek mellett, melyek a 
heidenheimi Világkupa ver-
seny után kialakultak, a fiúk 
megválthatják repülőjegyü-
ket a brazil fővárosba, ők 
azonban hittek magukban és 
megnyerték az olimpiai kvó-
tát érő vancouveri versenyt. 
Az emlékezetes 2013-as bu-
dapesti vb arany óta először 
lógott a legjobbaknak járó 
érem nyakukban, mely most 
a biztos, megérdemelt kiju-
tást jelentette. A nagyszerű 

eredményig rögös út veze-
tett. Akiknek nem kellett 
vívniuk a legjobb tizenhat 
közé jutásért még csak me-
legítettek, amikor a mieink 
már izgulhattak, hiszen az 
afrikaiak legjobbja, Egyip-
tom vívott Japánnal. Ha az 
ázsiai párbajtőrözők legyő-
zik ellenfelüket, Egyiptom 

már nem kerülhet a világ-
ranglista első tizenhat he-
lyezettje közé az olimpiai 
kvalifikációs csapatlista va-
sárnapi zárásakor. Ezzel pe-
dig elvesztik a kontinensnek 
járó helyet, melyre éppen mi 
pályáztunk, “lucky loser”-
ként, azaz a világranglistán 
legelőrébb álló, más módon 

nem kvalifikáló csapatként. 
Parázs mérkőzésen, a hosz-
szabbítás után egy tussal 
26:25- re Japán nyert, ezzel 
az egyik pozitív tényező  tel-
jesült. Ezt követően került 
sor Andrásék nyitómeccsé-
re, ahol a csehekkel tőröz-
tek. (Folytatás a 7. oldalon 
„Kivívták...” címmel) .   (hg)

Az iskola utolsó szakasza

Kerek kilencven esztendő

A Széchenyi István Baptista 
Gimnázium és Szakiskola öt 
osztályt érintő szalagavató 
ünnepségének adott otthont  
pénteken a Csermák József 
Rendezvénycsarnok. Az 
eseményre természetesen 

több száz szülő, rokon érke-
zett, de részt vettek az ün-
nepségen a város vezetői, 
önkormányzati képviselői, 
intézményvezetői is. (Foly-
tatás a 2. oldalon „Szakem-
berekre...” címmel).          (tl)

Balinkó Gyuláné, szüle-
tett Bosa Anna néni korá-
hoz képest jó egészség-
nek örvend. 90 éves lett 
ez év február 11-én, így 
átvehette a kormány üd-
vözlő oklevelét és az elis-
merő dokumentummal já-
ró juttatást.   

Anna nénit otthonában a vá-
ros részéről Kozma Henrik 
alpolgármester és az ünne-
pelt lányai köszöntötték. A 
kedves idős nénit az alpol-
gármester fiatal, aktív évei-
ről is kifaggatta. Így meg-
tudhattuk, hogy a kilenc év-
tizednyi időt megélt hölgy, 
fiatal korában a Csobánc-he-
gyen lakott, ott is házasodott 
meg. Férjével földet, szőlőt 
műveltek, állatokat tartot-
tak. Az 50-es évek téeszesí-

tésekor  véget ért egy kor-
szak az életükben. Anna néni 
később a Badacsonyi Állami 
Gazdaságban kapott mun-
kát. Hamarosan család egy 
kis házat vett a tapolcai óvá-
ros Szent László utcájában, 
amit aztán saját erőből, 
összespórolt pénzükből és 

háztáji szőlő jövedelméből 
kibővítettek. 
A 90 éves néni láthatóan 
szellemileg friss, hallása és 
lába ugyan már nem régi, de 
ellátja magát, derűs szemé-
lyiség. Hozzátartozói szere-
tettel figyelnek rá, gondos-
kodnak róla.                     (tl)

Abból élni, 
ami nincs...

Lassan kihal az a ge-
neráció, akik még azt 
költötték el, amit ma-
guk előteremtettek. 
Megtermelt javaikból 
éltek, sőt még spórol-
ni is tudtak a nagyobb 
beruházásokra. Eb-
ből kaptak a gyere-
kek, unokák, és még 
a temetésükre is gon-
doltak, arra is tettek 
félre. Akik közülük 
már távoztak ebből a 
világból, többnyire 
nem adósságot hagy-
tak örökül. Csakhogy 
ez a generáció már 
„kifutó széria”. Mert a 
ma embere, elődeivel 
ellentétben, azt költi, 
ami nincs. Amit nem 
termelt meg, nem te-
remtett elő. De tudjuk, 
ahol a lehetőségek 
mérlegelése nélkül 
csak az igények kielé-
gítésére helyezték a 
hangsúlyt, ott bizo-
nyosan keserű az éb-
redés. Előbb-utóbb 
kopogtatnak az ajtón, 
de az nem a nagyi 
lesz kiskosárral.

          Szijártó János

Öt osztály tanulóinak tűzték fel a szalagot   Fotó:Töreky

A vancouveri férfi párbajtőrcsapat világkupaversenyen győztes, egyben riói olim-
piai kvalifikációt szerző magyar válogatott – két tapolcai vívóval. A képen Somfai 
Péter, Rédli András, Boczkó Gábor és Imre Géza             Fotó: Magyar Vívó Szövetség

Kozma Henrik alpolgármester (balra) köszöntötte a 
város nevében a 90 éves Balinkó Gyulánét           Fotó:tl.

50 éves város
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Szakemberekre mindig szükség lesz
beszéd után felkerültek a 
szalagok Szigeti Ildikó, 
Nagy László, Andáné He-
ring Mónika, Fekete Lajos 
és Mészáros Tímea osz-
tályfőnökök közreműködé-
sével (cukrászok, pincérek, 
szakácsok, szakközepesek, 
továbbá hűtő-és légtechni-
kai rendszerszerelők és az 
érettségi utáni szakképzés-
ben résztvevők) a diákok  öl-
tönyeire, blúzaira. 
A szalagfeltűzést követően 
Dobó Zoltán polgármester a 
város nevében szólt a vég-
zősökhöz.                         (tl)

Idei lehetőségek
ÜLÉS  A testület a 2016-os költségvetésről dönt
A 2016-os költségvetés is 
terítékre kerül a ma (pén-
teken) reggel kezdődő 
nyilvános képviselő-tes-
tületi ülésen.

A Tamási Áron Művelődési 
Központ második emeleti 
tanácstermében a polgár-
mester és az alpolgármeste-
rek fontosabb tárgyalásairól, 
valamint a képviselő-tes-
tület lejárt határidejű hatá-
rozatainak végrehajtásáról 
szóló beszámoló után fog-
lalkoznak a képviselők a vá-
ros középtávú tervével, és az 
idei költségvetéssel, annak 
végrehajtásának egyes sza-
bályaival. Az ülésen a tele-
pülési hulladékkal kapcso-
latos helyi közszolgáltatás-
ról szóló önkormányzati 
rendeletet is módosítják, 
csakúgy, mint a parkolás 
szabályozásáról és a várako-
zás igénybevételének rend-

Fontos döntések várhatók, többek között az idei költ-
ségvetésről is szavaznak                      Fotó: Szijártó János

jéről szóló rendeletet. Dön-
tenek még gyógyhelyfej-
lesztési stratégiáról, fejlesz-
tési pályázat benyújtásáról, 
a tapolcai víziközmű vagyon 
állami tulajdonba adásáról, 
és áttekintik az önkormány-
zati tulajdonú gazdasági tár-
saságok 2016-os üzleti ter-
veit. A nyilvános ülés továb-

bi részében az oroszországi 
Kopejszk és Tapolca testvér-
városi kapcsolatának elfo-
gadása, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzattal kö-
tendő együttműködési meg-
állapodás jóváhagyása vár-
ható, de lesz tájékoztató is 
TOP pályázatok kiírásáról, 
benyújtásáról.                 (szj)

(Folytatás az 1. oldalról)
A Széchenyi István Baptista 
Gimnázium és Szakiskola 
szalagavatójának szónokai 
igyekeztek olyan szóbeli út-
ravalóval ellátni a fiatalokat, 
amelynek kicsengése pozi-
tív, ugyanakkor a diákokat a 
jövőbeli nehézségekre és a 
felnőttléttel szükségszerűen 
együtt járó felelősségválla-
lásra figyelmeztetik.
Szollár Gyula igazgató rövi-
den köszöntve a jelenlévő-
ket, megfázásos betegségére 
hivatkozva  adta át a mikro-
font az iskola igazgatóhe-

lyettes asszonyának. Szi-
pőcs Csabáné beszédében 
megnyugtatta a végzősöket, 
hogy jó szakemberre min-
den körülmények között 
szüksége van és lesz a társa-
dalomnak, ám arra kérte a 
végzősöket, hogy életükben, 
munkájukban, szavaik, tet-
teik hitelességét őrizzék 
meg. Ugyanakkor tudásu-
kat, a megszerzett műveltsé-
get, személyiségüket ne 
csak önmaguk gyarapításá-
ra, hanem a haza és a honfi-
társak javára is fordítsák, 
vállalva a nehézségeket. A 

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 22. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Február 29. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

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

Buzás Gyula a 6. válasz-
tókerület képviselője, öt 
„Y”-ház, a Radnóti utca, 
a Juhász Gyula utca egy 
része, a Csokonai utca 
tartozik hozzá. Vélemé-
nye szerint a terület kis-
sé lemaradt a város töb-
bi részéhez képest, sze-
retné ezt a hátrányt mi-
előbb behozni. – A ját-
szótereket, járdákat, 
utakat, parkokat fontos 
lenne megújítani. Már 
egy éve, hogy nincs a 
Spar áruháznál bankau-
tomata, pedig a lakosság 
részéről ma is komoly 
igény mutatkozik erre. 
A bankkal és a kereske-
delmi vállalattal is fel-
vettem a kapcsolatot, és 
azt az ígéretet kaptam, 
hogy még ebben a hó-
napban telepítik a be-
rendezést a régi helyre. 
Területemet illetően 
kértem a rendőrséget, 
hogy kicsit nagyobb je-
lenlétet biztosítsanak, 
mert több nemkívánatos 
esemény is előfordult az 
elmúlt időszakban. A 
strand mindenkit érint 
Tapolcán, ezzel kapcso-
latban megjegyzem, 
hogy a jelenlegi állás 
szerint van esély arra, 
hogy az idei szezonban, 
még ha annak a végén is, 
kipróbálhassuk az új lé-
tesítményt. Szintén a 
teljes települést érinti a 
várossá nyilvánítás öt-
ven éves évfordulója, 
amelynek méltó megün-
neplése céljából külön 
bizottságot hoztunk lét-
re. Tartalmas és szép 
programokra számíthat 
mindenki.                (szj)

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Buzás Gyula

Hirdetés

http://www.tapolca.hu


A házasság hetében
 házasság és a család Afontosságára hívja  
fel a figyelmet,  je-

lenleg négy kontinens, 21 
országában ünneplik. Idén-
től Tapolcán is. Molnár Ber-
talan Csaba jogi szakokle-
veles református lelkésszel, 
grafológussal beszélgettünk 
a házasság hete kapcsán há-
zasságról, válásról és arról, 
hogy miben segítheti a háza-
sulandókat a grafológia. 

- Máté evangelista Jézus 
szavait tolmácsolja, eszerint 
a házasság Isten által rendelt 
életközösség, amely egy fér-
fi és egy nő között köttetik. 
Amit pedig Isten összekö-
tött, ember szét ne válassza! 
Ez utóbbi gondolat ugyan-
akkor nem merev dogma, 
vannak igazolható esetek.

- Melyek az igazolható ese-
tek?

Egyházunk, ahogy a katoli-
kusok is, a felbonthatatlan-
ság elvéből indul ki, ám a ka-
tolikus kánonjog dogmati-
kusabb megközelítése nél-
kül. Ha Isten törvénye közül 
kettő szemben áll egymás-

n - NYÍLT napokat 
rendeznek a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola Székhelyintéz-
ményében február 23-
24-én 7.40-12.00-ig a 
leendő első osztályo-
soknak és szüleiknek. A 
programon matemati-
ka-, magyar-, ének-, 
testnevelés-, néptánc-, 
angol- és németórákat 
tekinthetnek meg az ér-
deklődők.  Délelőtt ját-
szóházi foglalkozást 
tartanak a gyerekeknek. 
Mindkét nap zárásaként 
Gál Attila igazgatóhe-
lyettes válaszol az in-
tézménnyel kapcsolatos 
kérdésekre.             (szj)

n  KÉMÉNY - Feb-
ruár 22. és április 8. kö-
zött a kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgál-
tatási munkákat végzi a 
Veszprémi Közüzemi 
Szolgáltató Zrt. Ké-
ményseprési csoportja. 
A szolgáltató kéri, hogy 
a törvényben meghatá-
rozottak alapján min-
denki biztosítsa az el-
lenőrzés, tisztítás felté-
teleit, vagyis az ingat-
lanba való bejutást. (szj)

Rövid hírek
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Molnár Bertalan Csaba 
református lelkész, 
grafológus

Nem pusztulhat tovább!

A ruha tiszta marad, a pénz 
pedig zsebben marad. Egy 
képzeletbeli reklámszlo-
gennel élve, röviden  így 
jellemezhetnénk azt a spó-
rolási ötletet amit Nagy 
Szilvia olvasónk osztott 
meg velünk. - Sok ismerős 
kipróbálta már, működik, 
nem is rosszul. Az áruhá-
zak, boltok polcain óriási 
választékban vásárolha-
tunk ma már folyékony és 
egyéb mosószereket. Van-
nak olcsók, ezért gyengéb-
bek, de a jobbak bizony 
több ezer forintjába is ke-
rülhetnek a családnak ha-
vonta. Filléres ötlet, hogy 
készíthetünk mosószap-
panból, remek illatú és ha-
tásfokú mosószert. Íme a 
recept, hogy kipróbálhas-
suk kicsiben; három liter 
vízben oldjunk fel 50 
grammnyi mosószappant 
állandó melegítés és rend-
szeres keverés mellett. A 

művelet, gázlángon, vagy 
villanyrezsón körülbelül 
fél-, háromnegyed óráig 
tart. Ezután hagyjuk ki-
hűlni az ekkor még megle-
hetősen híg, fehér folya-
dékot, majd botmixerrel 
alaposan keverjük el. És 
akármilyen hihetetlen, 
kész is a kitűnő, nagyjából 
2.8 liternyi, sűrű, de mégis 
folyékony állagú mosó-
szer. Adagolása 1-1.5 de-
ciliter egy-egy töltethez, a 
vízkeménység és a ruha-
mennyiség függvényében. 
Fehéreknél célszerű külön 
egy kis mosószódát is be-
lekeverni a házi mosószer-
be, a sötéteknél még erre 
sincs szükség - tudtuk 
meg. 
A mosószerünk ára pedig 
önmagáért beszél, hiszen 
az energiával együtt a kö-
zel három liternyi mennyi-
ség még egy százasba sem 
kerül. 

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaNagy Szilvia Komoly változáson ment 

át az elmúlt hetekben, hó-
napokban a hajdan szebb 
napokat megélt Dobó lak-
tanya. Több, mint hat hek-
tárnyi területet és szá-
mos, szinte már horror ar-
cát mutató épületet hoz-
tak normál, megtekinthe-
tő állapotba a város köz-
munkásai.

Hosszú évekig ebek harmin-
cadján tengődtek, így lassan 
egyre áldatlanabb állapoto-
kat mutatva lepusztultak a 
tapolcai laktanya épületei. A 
területet kezdte visszavenni 
az őstermészet, felverte a 
gaz, elindult a bozótosodás, 
az épületek beáztak, üveg-
ablakaik betörtek, rengeteg 
érték eltűnt, helyette hulla-
dékhegyek maradtak. A vá-
ros vezetése úgy gondolta, 
hogy véget vet a kialakult 
helyzetnek és olyan állapo-
tot igyekszik létrehozni, 
amely a terület gondozott-
ságát mutatja az eddigi gaz-
dátlanság helyett. A munká-

latok a már az ősszel meg-
kezdődtek, mára számos 
épület és több, mint hat hek-
tárnyi terület tisztítása elké-
szült. 
-  A Tapolcán folyó közmun-
ka programban összességé-
ben 35 fő vesz részt, itt a lak-
tanyában 13 emberrel dolgo-
zunk. Célunk az épületek ál-
lagmegóvása, illetve a külső 
részek karbantartása, fák fel-
vágása, bozótirtás, fűnyírás, 

egyfajta előkészület a tava-
szi könnyebb munkákhoz- 
mondták el lapunknak a 
munkálatok irányítói, veze-
tői, Sági Ferenc és Csák Zol-
tán. Megtudtuk, az épületek 
beázásából fakadó károk 
enyhítéséről is gondoskod-
tak, hogy ne pusztuljanak to-
vább az épületek, a szeme-
tet, építési törmeléket konté-
nerekbe gyűjtötték, teherau-
tókkal elszállították.         (tl)

Zajlik a laktanyai épületek karbantartása Fotó: Töreky

sal, mint az „élet szentségé-
nek alapelve" és a „szeretet 
mindenek felett elve", akkor 
indokolható a házasság fel-
bontása. Például az élet ve-
szélyeztetése egy agresszív 
fél által, már alapos indok le-
het, ahogy  nyilván az elha-
gyott fél sem kényszeríthető 
örök házasságra a vétkes el-
hagyóval. 

- Mit tehet egy ember, mit te-
hetnek a házastársak azért, 
hogy ne válással végződjön 
a házasság?

- Valóban sok a buktató. Azt 
tudom mondani, hogy a há-
zassági eskü komolyan véte-
le, a nehézségeken való túl-
lendülés, a közös erő és 
imádság által, a legfonto-
sabb feladat. Kell, hogy le-
gyen időnk egymásra egész-
ségben, betegségben, bol-
dogságban és boldogtalan-
ságban is. Jézus korában 
nem a szigorú elválasztha-
tatlanságot hirdették a rab-
bik, egy odakozmált vacsora 
már elég válóok volt. A „vét-
kességi elvvel” szemben, az 
úgynevezett  „feldúltsági el-
vet" vallották. Leginkább er-

re a bizonyos szempontból 
liberális gyakorlatra emlé-
keztet a mai emberek egy ré-
szének házassághoz történő 
hozzáállása. 

- Ön grafológusi képzett-
séggel is rendelkezik. Segít-
heti ez az egyházi szolgála-
tot?

- A grafológust hasonlóan a 
lelkészi hivatáshoz, segítő 
szándék mozgatja, a jogi és 
etikai alapelvek betartása 
kell, hogy jellemezze és 
titoktartás köti. Fel szoktam 
ajánlani a házasulandóknak, 
hogy készítek egy elemzést 
írásuk alapján, amelyet az-
tán őszintén megosztok ve-
lük. A grafológiai elemzés 
segít felszínre hozni, tudato-
sítani, mélyebben rávilágí-
tani bizonyos személyiségi 
vonásokra. Kiderül,  mi az 
amit össze kell hangolni, mi 
az, amiben változtatni kell. 
A grafológia  párkapcsolati 
összeillőségi vizsgálatra is 
alkalmas eszköz.  

- Milyen módon kívánják a 
házasság hetét megünnepel-
ni idén?

- Az elmúlt években nem 
volt megemlékezés Tapol-
cán, mi most hagyományte-
remtő szándékkal elindítjuk. 
Tervezzük, hogy testvéregy-
házakkal összefogva, kö-
zösen egy-két alkalommal a 
héten interaktív, vetítéssel is 
színesített előadással csat-
lakozunk a házasság heté-
hez. Idén dr. Fodor János 
devecseri római katolikus 
plébánost, hajdani iskola-
társamat, családpasztorációs 
referenst hívtuk meg ven-
dégelőadónak, hogy ossza 
meg velünk a II. Vatikáni 
Zsinat családról szóló taní-
tásait.                            (tl)



A megújuló energia 
NAP Nem füstöl, nem mérgez, csak hasznosítja az égitest erejét
Érvek sokasága sorakoz-
tatható fel a napelemes 
rendszerek háztartási al-
kalmazása mellett, illetve 
ellene is. Egy tapolcai,  
kertvárosi családi ház 
gazdája, nem bánta meg, 
hogy a napenergia hasz-
nosítása mellett döntött 
három éve, de nyitott kér-
dés jelenleg a megté-
rülés.

A családi otthonom tetőzeté-
re, mintegy két és fél millió 
forint értékben került fel 21 
darab, összesen öt kilowatt 
áram előállítására alkalmas 
napcella három évvel ezelőtt 
tavasszal - mondta el lapunk 
kérdéseire válaszolva Bö-
röcz Zsolt tulajdonos. - Az 
ötlet akkor jött, amikor a ké-
ményből visszafolyó kon-
denzvíz miatt tönkrement a 
kombi, azaz meleg víz előál-
lítására is alkalmas gázkazá-
nom. Ekkor olyan kazánt ke-
restem, ami kizárólag fűt, a 
meleg víz előállítását  ha-
gyományos bojlerre bíztam. 
Mivel ettől fogva a meleg 
víz, a sütés-főzés és a nyári a 
légkondicionálás is elektro-
mos árammal történt, ezért 
döntöttem a napelemek fel-
szerelése mellett. A teljes en-
gedélyezési, tervezési, kivi-
telezési folyamatot egy, a té-
mában tapasztalt vállalkozó 
elektromérnökre bíztam, így 
„csak" a viszonylag magas 

bekerülési költség, a fizetés 
gondja érintett.
A rendszer által termelt vil-
lamos áram mennyiségét 
egy külön digitális óra jelzi, 
ahogy a fogyasztott  meny-
nyiséget egy másik, A kettő 
különbözetét kell figyelni- 
mondta el lapunknak Böröcz 
Zsolt, aki szerint nem éri 
meg a megtakarított meny-
nyiséget eladni a jelenlegi 
alacsony vételi áron a szol-
gáltatónak, hiszen ha azt fű-
tésre fordítjuk, nagyobb 
megtakarítást érhetünk el.  - 
Tapasztalataim szerint, 1400 
-1500 Kw/h óra plusz ener-

giát termel a rendszerem egy 
évben. Egy szakértő taná-
csára ezt a mennyiséget a 
meglévő légkondicionáló 
berendezéseimmel haszná-
lom el, úgy, hogy fűtök ve-
lük. Tudni kell, hogy a lég-
kondi, működési elvénél 
fogva 3,6-szoros  hatékony-
ságú egy olajradiátorhoz ké-
pest, (ezt tudományosabban 
a COP érték írja le) ezért is 
éri meg az áram alkalmazása 
ez esetben. Jelenleg ezzel a 
napelemek által termelt 
energiával működő fűtéssel 
egészítem ki a fa, illetve gáz-
tüzelésemet- tette hozzá a 

tulajdonos. Böröcz Zsoltot, 
aki eredeti végzettségére 
nézve erdészmérnök, azon-
ban nem csak a pénzben 
számszerűsíthető megtaka-
rítás motiválja. - A jelenlegi 
energia árak mellett, lassan 
megtérülő beruházás a nape-
lem, de számomra az is na-
gyon fontos, hogy valamit 
tegyek a környezetemért. A 
működés három éve alatt 17 
Megawattórányi energiát 
nem szénerőművek, a paksi 
atomerőmű, hanem  a Nap 
termelt meg nekem, ami na-
gyon jó érzéssel tölt el- 
fogalmazott.                   (tl)

21 darab, összesen 5 Kw/h-os napelemmel évente 1500 Kw/h-nyi villamos energiát 
termelnek ebben a kertvárosi házban a normál elhasznált mennyiségen felül. Nem 
mindegy, hogyan hasznosítjuk a megmaradt mennyiséget              Fotó: Töreky László

A korona kialakítása a legfontosabb az almánál
A koronát alkotó egyes 
ágak életkorától függ, 
hogy mennyi termőrész 
fejlődik rajtuk, azaz mi-
lyen virágzásra számítha-
tunk. A korona helyes kia-
lakítása tehát elsődleges 
szempont, ha bő termést 
szeretnénk, de a helyes 
metszéssel a fa élete is 
meghosszabbítható.

Sokszor halljuk a panaszt, 
"egyik évben terem, a má-
sikban nem", "túlságosan 
felnyúlott", "vízágai mint a 
dzsungel", "bőséges, de kis 
méretű a termés". Szóval a 
metszést aligha kerülhetjük 
el, ha gondozott, jó termő al-
mafát szeretnénk látni 

veselkedünk az egyik leg-
fontosabb tavaszi munká-
nak. Ugyanakkor  korona-
alakító metszésre van szük-
ség, legalábbis addig, amíg a 
fiatal gyümölcsfa koronája 
elkészül (5-8 év), azaz el-
nyeri végleges alakját, szer-
kezetét. Mielőtt nekiállunk, 
el kell döntenünk, hogyan 
nézzen ki a fa öt vagy hat év 
múlva. A gyümölcstermesz-
téssel foglalkozó szakiroda-
lom szerint, első feladatunk, 
hogy eltávolítsunk minden 
vesszőt, amely a sudárral 
vagy a vázágakkal verseng. 
Ennek érdekében vágjuk le 
az ágak oldalának felsőré-
széről induló és függőlege-
sen felfelé törő vessző-

Első feladatunk az almánál, hogy eltávolítsunk minden 
olyan ágat, ami a sudárral és a vázágakkal verseng   Fotó:tl. 

www.tapolcaiujsag.hu 

Átminősíthető
mostantól 
a zártkert

Egy, a közelmúltban kelt 
törvénymódosításnak kö-
szönhetően, 2016. decem-
ber 31. napjáig kérhető  a 
zártkertként nyilvántartott 
ingatlan művelési ágának 
művelés alól kivett terület-
ként történő átvezetése.
A művelési ágból való ki-
vonás azért fontos, mert 
amennyiben az megtörté-
nik, úgy a zártkerti ingat-
lanok értékesítésekor már 
nem lesz szükség azokra a 
több hónapos engedélyezési 
eljárásokra, amik az eddi-
giekben sok ügyletet meg-
hiúsítottak, vagy jelentősen 
elnehezítettek. Egy adás-
vétel során minden résztve-
vő fél számára lényeges, 
hogy az ügylet belátható 
időn belül befejeződjön, a 
vételár teljes egészében ki 
legyen fizetve és a birtok-
átadás is megtörténhessen. 
Mindezek akadályba ütköz-
nek, amíg maga a szerződés 
hatálybalépése is bizony-
talan, hiszen ahhoz külön-
böző engedélyek beszer-
zése szükséges. Vigyázat, 
ez a zártkert tulajdonosok 
számára jelentős változás 
csak az év végéig tehető 
meg.                               (tl)

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM

ket,valamint a korona bel-
seje felé növőket. Ha túl sű-
rűn nőnek az oldalvesszők, 
akkor ritkítsuk is meg, meg-
hagyva a virágképző rövid-
hajtásokat. 
Fontos, hogy  mindig tőből 
vágjuk ki a vesszőket, de a 
párnaszerűen megvastago-
dott gyűrűt hagyjuk meg a 
tövüknél, mert ebből fejlő-
dik majd ki a sebet lezáró 
szövet.  Ne hagyjunk cson-
kot, mivel ezekből a követ-
kező évben vagy két új haj-
tás nő ki, vagy  visszaszá-
radnak, és korhadni kezd a 
fa. A sudarat ne túl magasan 
vágjuk vissza. Ha túl ma-
gasra hagyjuk nőni, kevés 
oldalágat nevel a fa.           (tl)

kiskertünkben.  Aranysza-
bály, a korona külső részein 
növő, fiatalabb ágrészek 
mindig termékenyebbek az 
időseknél, így a törzshöz kö-
zeledve fokozatosan egyre 

kisebb mértékű termésho-
zamra számíthatunk. Ezt a 
megállapítást mint vezérel-
vet kell követnünk, ha met-
szőollóval a kezünkben és 
létrával a hónunk alatt neki-
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Hirdetés

Nagy sikert aratott a Toldi Tapolcán        Fotó: Töreky L.

Vándorfi László társulata 
a Pannon Várszínház,  a 
látványos és fülbemászó 
Toldi című musical-költe-
ményt adta elő a VOKE 
Batsányi művelődési köz-
pontban csütörtökön.

A több, mint kétszáz fős  kö-
zönséget láthatóan korosz-
tálytól függetlenül megérin-
tette az előadás, hosszan 
szólt a  vastaps a remek tel-

Egy nemes vitéz küzdelmei 

jesítményt nyújtó  fiatal mű-
vészeknek. A színpadon 
gyakran 20-25   színész is 
mozgott, énekelt egyszerre, 
méghozzá látványos pro-
fizmussal.  A mű drámai 
csúcspontjai kellő hangsúly-
lyal jelentek meg, a díszletek 
ötletesek voltak, hangula-
tukban is remekül idézték a 
musical-köntösbe öltöztetett 
középkori cselekményt.
Az előadás közben a szék-
sorok mellett sétáló, a pro-
dukciót árgus szemekkel fi-
gyelő Vándorfi László is 
elégedett volt harminc fős 
társulata teljesítményével. 
– Régen nem játszottuk már 
a darabot, ezért most külö-
nösen elégedett vagyok.  
Beugróink is voltak, de ők is 
nagyon ügyesen oldották 
meg a feladatot - mondta el 

lapunknak az éppen   15 éve 
bejegyzett társulat vezetője. 
Megtudtuk, a Toldit azért 
tűzték korábban műsorra, 
mert az a mai fiatalságnak is 
képes értéket közvetíteni. 
- Végeredményben a hős ön-
magát keresi a műben. Arról 
szól, hogy nincsenek elve-
szett emberek, a sorssal 
szembe kell nézni és hősi-
esen küzdeni érte. A Toldi-
ban fontosak a szent kötelé-
kek,  az anya-gyerek kap-
csolat, vagy a testvérkapcso-
lat, amelyben akkor sem 
folyhat vér, ha az egyik test-
vér elvetemült és elárulja, 
vagy kifosztja a másikat. 
Ugyanakkor nem csak egy 
ember életének küzdelmei-
ről van szó, hanem egy nem-
zet sorsáról is szól Arany 
János zseniális műve, hiszen 

a cseh vitézzel szemben meg 
kell védeni a hazát, a ma-
gyarok becsületét.
A mondanivaló, hogy „légy 
nemes vitéze hitednek, s a 
hazának!” a király utolsó in-
telme, és a mű fontos üze-
nete is egyben - vélte Ván-
dorfi László.  Elmondta, az 
eredeti verssorokhoz hoz-
zárendelt Szarka Gyula - 
Ghymes zene, hangzásvilág, 
amelyben népi, modern, kö-
zépkori, liturgikus motívu-
mok keverednek, nagyon 
szép kiegészítője a költe-
ménynek. Megtudtuk, a tár-
sulat Füstös Zsuzsannával, a 
VOKE vezetőjével  együtt-
működésről is tárgyalt, így 
remélhetőleg láthatunk még 
hasonló, remek előadásokat 
Tapolcán a Pannon Várszín-
ház csapatától.                   (tl)

www.tapolcaiujsag.hu 

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

A Tapolcai Városi Televízió minden hétfőn 19 órától élő adással jelentkezik. Minden héten más jellegű 
témák kerülnek terítékre, amelyekhez a műsorvezetők várják a nézők reflexióit, kérdéseit, véleményét, 
adás közben. Szijártó János várospolitikai, gazdasági kérdésekkel foglalkozik, Kovács Melinda az 
egészségügy, és a kultúra területén tevékenykedik. Töreky László a mezőgazdaságot és a turizmust 
hozza a képernyőre, míg Havasi Gábor a sportot, illetve megosztva a kultúrát. A műsorok a felsorolás 
sorrendjében követik egymást.

MÁRCIUS 7-TŐL!

Jó estét Tapolca! 

Élő, interaktív magazinműsor

Minden héten, hétfőn, hétkor! 
Hívjon minket 

a  telefonszámon!06/87/687-347

TVT
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Emlékezzünk 
az elődökre!

Még egyszer a városrészről
  Tisztelt Horváth Gábor,
  Tisztelt Elnök Úr!
A nekem címzett cikkére kény-
telen vagyok reagálni, tekintet-
tel arra, hogy számos megfo-
galmazással nem értek egyet, 
illetve  tényszerűen nem úgy 
állnak a dolgok, ahogyan Ön 
azt közölte. Szeretném leszö-
gezni, hogy a Dobó lakótelep 
képviselője csak 2010 óta va-
gyok, így olyan dolgokat is tő-
lem számon kérni, amelyek 
időben előtte történtek nem egy 
tisztességes dolog.
Az általam megfogalmazott 
gondolatokban egy szó sincs a 
politikáról, mivel ezt Ön vetette 
fel cikke elején, Ön sugallja be-
le a politikát, amelyre még a 
cikke végén is utalást tesz.
Ahogy Ön is tette, én is sorba 
veszem a kérdéseket, próbálok  
röviden reagálni, annak ellené-
re, hogy ezekről a témákról kul-
turáltan, nem vádaskodva, sze-
mélyesen is lehetne véleményt 
cserélni.
A laktanyák közművesítéséről 
nyilatkoztam, mint megvalósí-
tandó fejlesztésről. Az átvett 
ingatlanokon a laktanyák igé-
nyeinek megfelelően volt kié-
pítve a víz, csatorna és elek-
tromos hálózat, az akkori köve-
telményeknek megfelelően 
(vezetékek nyomvonala, ke-
resztmetszete, anyaga az átadás 
időpontjában is elavult volt).
Mint azt Ön is bizonyára tudja, 
egy egységben lévő ingatlan 
meglévő közművei teljesen al-

kalmatlanok az időközben szá-
mos területre megosztott ingat-
lanok ellátására. A részben ki-
épített közművek nyomvonala, 
a keresztmetszete, anyaga nem 
felel meg az új kialakított telek-
és tulajdonviszonyok ellátásá-
ra, ezért a teljes terület új rend-
szer kiépítését igényli, s nem 
azért mert tönkre tettük. Mind-
két laktanya teljes közművei-
nek tervezésére (áram, víz, csa-
torna, gáz) az előző képviselő-
testület adott megbízást és biz-
tosított hozzá több millió forint 
költségvetési forrást. Megjegy-
ezem, hogy az átadás idején a 
területen lévő méretlen elektro-
mos hálózatot az áramszolgál-
tató nem volt hajlandó átvenni 
annak műszaki elavultsága mi-
att. A Dobó lakótelep infra-
struktúráját annak idején a hon-
védség alakította ki, amely még 
jelenleg üzembiztosan műkö-
dik, de gondoskodni kell az ela-
vult rendszer cseréjéről is.
Észrevételéből számomra kide-
rül, hogy nincs tisztában (nem 
is az Ön feladata, de akkor ha-
mis állításokat ne nyilatkoz-
zon) az ide vonatkozó Vízi-
közművekről szóló törvény 
rendelkezéseiről. Ez részben 
rendelkezik a közművek pótlá-
sának módjáról, csak az nem 
mindegy, hogy ez mikor és mi-
lyen ütemezésben kerül meg-
valósításra. Ezúton szeretném 

jelezni, hogy a városban, de ta-
lán az egész szolgáltatási terü-
leten egyedül itt van olyan mű-
szaki megoldás, hogy a kom-
munális szennyvíz és a csapa-
dékvíz egy rendszerbe van köt-
ve, amely teljesen elfogadha-
tatlan. Fentiekből adódik, hogy 
a városi szennyvíztisztító a Do-
bó lakótelep csapadékvizét is 
tisztítja. Nagyjából ennyit a 
„kiváló minőségben" átvett 
közművekről.
Ha már szóba hozta a „lakó-
telep" megnevezést, kérem ve-
gye figyelembe az ott élők 
megnyilatkozásait, hiszen 
majdnem mindenki ezt a fo-
galmat használja. Egyben  ké-
rem tekintse át az Ön által szer-
kesztett internetes honlapjukat, 
ahol Ön is több helyen a la-
kótelep megnevezést használ-
ja. Erre szokták mondani „vihar 
egy pohár vízben".
A  „sportkombináttal" kapcso-
latban tájékoztatom, hogy az 
Ön által említett terület értéke-
sítését a képviselő-testület egy-
hangú szavazással döntötte el. 
Önnek, mint katonának illik 
tudnia, hogy a döntés tartalmi 
elemein kívül, még legalább  
két fontos információt tartal-
maz az ilyen jellegű határozat. 
A döntés végrehajtásáért fele-
lős személy megnevezését és a 
határidőt. A szerződést valóban 
én írtam alá azon oknál fogva, 

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Február 18 - 24. 

csütörtök – Szerda

 18 - 24.  csütörtök - szerda 
14:30  1000,-Ft 

Firenze – Uffizi Képtár 2D
Színes, szinkronizált olasz 

dokumentumfilm
Hossz: 95 perc 

Rendező: Luca Viotto

18 - 24.  csütörtök - szerda  
16:15 1200,-Ft 

Firenze – Uffizi Képtár 3D  
Színes, szinkronizált olasz 

dokumentumfilm
Hossz: 95 perc 

Rendező: Luca Viotto

18  - 24.  csütörtök - szerda 
18:00 1000,-Ft

Hogyan legyünk szinglik?  
Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték

Hossz: 108 perc 
Rendező: Christian Ditter

18 - 24.  csütörtök - szerda 
20:00 1000,-Ft 
A nagy dobás  

Színes, szinkronizált 
amerikai fim

Hossz: 130 perc 
Rendező: Adam Mckay  

A kórház területét járva, ta-
pasztaltam, hogy a szépen kia-
lakított kertészeti terület mel-
lett, éktelenkedik a főbejárat 
előtti elhanyagolt terület. Deák 
Jenő többet érdemelne. 
Mindig a múlt emlékeit idéz-
zük, akkor miért nem láthatom 
a régi sebészet falán azok emlé-
két akik létre hozták a régmúlt-
ban az igazi kórházat. Azok ön-
zetlenül, nagy összefogással al-
kottak valamit. Ha nem kerül 
vissza a falra akkor azt  emlék-
gyalázásnak tartom. Tisztelt 
kórházi vezetés, remélem nyi-
tott fülekre talál a felvetésem.

        Benedek László, Tapolca 06/87/412-289

hogy  Ács János polgármester 
úr időközben elhunyt és az új 
választásokig a Szervezeti és 
Működési Szabályzatnak meg-
felelően én láttam el a polgár-
mesteri teendőket. A sportpálya 
természetesen rendelkezésre 
áll mindenki számára, akár 
egyéni, akár közösségi célokra.
A civil szervezetekkel való 
kapcsolatot mindig fontosnak 
tartottam és pozitívan álltam a 
kezdeményezésükhöz. Itt ismét 
Ön keveri bele a politikát azzal, 
hogy azt állítja, „politikai meg-
győződés" alapján álltam a ci-
vil szervezetekhez. Vallom, 
hogy a civil szervezetek politi-
kamentesek. Vagy Ön tud olya-
nokról, amelyeket a politika be-
folyásol? Szeretném, ha emlé-
kezetében vissza menne azok-
ba  az időkbe, amikor számta-
lanszor fordult hozzám, mint 
segíteni kész képviselőhöz. Ké-
réseit, észrevételeit, a város te-
herbíró képességeit is figye-
lembe véve  teljesítettük, az Ön 
megelégedésére. A város a la-
kótelepen működő civil szerve-
zeteknek évtizedek óta bizto-
sítja  a működéshez szükséges 
ingatlanokat, amelyért - na-
gyon helyesen - bérleti díjat 
nem számol, a közüzemi díja-
kat az önkormányzat fizeti. A 
városban működő számtalan 
civil szervezet nagyságrenddel 
kisebb  támogatásban részesül.

Úgy gondolom, hogy mióta 
képviselője vagyok a város-
résznek kiemelten foglalkoz-
tam az ott tevékenykedő szer-
vezetekkel, segítettem műkö-
dési feltételeik bizotsítását.
A cikkben nevesített személy 
meghívásának - karácsonyi 
rendezvény - egyszer nem tud-
tam eleget tenni családi elfog-
laltságom miatt, többször pedig 
nem keresett. 
Személyemtől messze áll a di-
csekvés természete, de talán je-
lent valamit a civil szervezetek-
hez való hozzáállásomhoz az a 
tény, hogy az elmúlt ciklusban 
számomra igen megtisztelő 
elismeréseket kaptam: a Bajtár-
si Egyesületek Országos Szö-
vetségének Emlékérmét, vala-
mint az IPA Magyar Szekció 
Elnökségének Arany Diplomá-
ját adományozták részemre ko-
moly civil és szakmai múlttal 
rendelkező országos szerveze-
tek. Mindezeken túl a legna-
gyobb elismerés számomra, 
hogy a munkámat értékelve, 
egyéni körzetben, ötször vá-
lasztottak meg képviselőnek. 
Részemről ezt az ügyet tovább 
nem kívánom a sajtó keretein 
belül folytatni, természetesen 
szívesen állok rendelkezésre -
képviselői eskümnek megfele-
lően - tisztességes keretek közt, 
bármilyen ügy megbeszélé-
sére.

                     Sólyom Károly
       önkormányzati képviselő

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!



Kivívták a nyári játékokat 
OLIMPIA   A magyar válogatott, két tapolcai vívóval, ott lesz Rio de Janeiroban
(Folytatás az 1. oldalról)
A magyar férfi párbajtőr 
válogatott, soraiban két 
Tapolcáról indult világ-
klasszissal, ott lesz Rio de 
Janeiroban, a XXXI. Nyári 
Olimpiai Játékokon.

A csehekkel vívott mérkőzés 
rémisztően kezdődött, hi-
szen a harmadik asszó után 
az eredmény 2:1-re állt, a 
csehek javára. Utána viszont 
beindult a magyar csapat és 
következő asszóját Boczkó, 
Imre és Rédli is két-két tus-
sal nyerte, igaz, hogy az 
utolsó menetben háromra 
zárkóztak fel a csehek, azon-
ban az „Ezredes” magabiz-
tosan zárta a meccset, 30:22 
lett a vége, javunkra. A má-
sik páston az észtek simán 
verték a koreaiakat (43:32), 
így Korea már nem kerülhe-
tett be a világranglista leg-
jobb négy együttese közé, a 
második kijutási feltételt is 
kipipálhatták Boczekék. Et-
től a pillanattól kezdve, már 
semmi és senki másra nem 
kellett figyelniük, „csak” 
magukra és arra, hogy meg-
verjenek mindenkit. A ne-
gyeddöntőben az a francia 
válogatott volt az ellenfél, 
mely a világranglistát to-
ronymagasan vezeti. Mivel 
már minden akadály elhárult 
a hőn áhított cél elérése előtt, 
a feladat adott volt, győzni 
kellett. A fiúk hihetetlen iz-
galmas, fordulatos vívást 

Tornával emlékeztek Novák Dezsőre
A legendás sportolóra és 
edzőre, Novák Dezsőre 
emlékeztek a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nokban a hétvégén.

Novák Dezső neve egybe-
forr a magyar foci történel-
mével, hiszen két olimpiai 
arany és egy bronz érmével 
az olimpiák legsikeresebb 
labdarúgója. Négyszeres 
magyar bajnok és egyszeres 
kupagyőztes, edzőként az 
1995-1996- os idényben a 
Bajnokok Ligája csoportkö-
réig vezényelte a Zöld Sa-
sokat. Két évvel ezelőtt be-
következett halála óta, má-
sodik alkalommal gyűltek 
össze a fiatal és idősebb 

csapata. A további sorrend: 
ZTE, Hévíz, Ajka, PASE, 
Tapolca. Novák Dezsőné Er-
zsike meghatottan mesélt 
férjéről. Elmondta, hogy na-
gyon szerette ezt a vidéket, a 
tapolcai medencét, rengeteg 
baráti kapcsolat és badacso-
nyi nyaralója kötötte ide. A 
rendezvényre számos illusz-
tris vendég is ellátogatott. 
Havasi Mihály a Fradi egy-
kori szakosztály-igazgatója, 
meghatottan mesélt barátjá-
ról, elért sikereiről. Elmon-
dása szerint  Novák Dezső 
rendkívül tudott örülni az 
elért eredményeknek, soha 
nem volt telhetetlen, mindig 
a kitűzött következő célért 
küzdött. A húsz évvel eze-

tak vagyunk. Elég hosszú 
volt az út, másrészt a ver-
seny nagyon sokat kivett be-
lőlünk. Főleg idegileg. Tu-
lajdonképpen háromszor ju-
tottunk ki az olimpiára, elő-
ször a franciákat vertük meg, 
azt hittük kint vagyunk. 
Utána az észteket, azt hittük 
kint vagyunk. Majd pedig 
ki-ki meccset játszottunk a 
kazahokkal. Horror nap volt. 
Azóta nem igazán pihen-
tünk. A verseny napján pél-
dául öt órakor aludtam el, na 
nem azért mert annyit fo-
gyasztottam, hanem egysze-
rűen ilyenkor az ember nem 
tud aludni, kavarognak a fe-
jében az események. Most 
eleget teszünk a kellemes 
felkéréseknek, gondolok itt 
a sajtómegkeresésekre, és 
jövő héttől visszaáll minden 
a normál kerékvágásba. 
Megnyugodhatunk egy ki-
csit, hiszen megvan a kvó-
tánk a riói olimpiára, melyre 
becsületesen fel fogunk ké-
szülni. A magyar ember az 
utolsó pillanatáig küzd, har-
col, megtesz mindent a sike-
rért és ha esetleg nem sike-
rülne, akkor is emelt fővel 
jönne le a pástról. Jó csapat 
vagyunk, éreztük, hogy ott a 
helyünk az olimpián. Helyén 
volt a szívünk, egy célért 
küzdöttünk ez volt a siker 
kulcsa. Köszönjük, hogy 
gondoltak ránk és drukkol-
tak, ez az érdem Magyaror-
szágé, Tapolcáé.            (hg)

mutattak be. Nem volt olyan 
váltás, hogy a különbség na-
gyobb lett volna két tusnál. 
Az elején az Udvarhelyi Gá-
bor szövetségi kapitány által 
dirigált csapat vezetett, az-
tán a franciák, majd Géza 
egyenlített, Boczek két pont-
tal visszaszerezte az előnyt 
(29:27) és átadta a stafétát 
Andrásnak. Ekkor elhang-
zott egy olyan mondat, mely 
örökre beírja magát a sport-
történelembe: „Tapolcai 
gyerek vagy..., megcsiná-
lod!”. Bandi pástra lépett, 
tartotta az előnyt, ám a vi-
lágklasszis Jerent 38:38-ra 
egyenlített. A sors utolsó 
próbatétele, filmvászonra il-
lő igazi drámát tartogatott. 
Hirtelen halál, Rédli András 
pedig betalált, ezzel Ma-
gyarország a legjobb négy 
közé jutott. Bár a mieinkre 
veszélyes németek búcsúz-
tak az ukránoktól elszenve-
dett vereséget követően, eb-
ben a helyzetben született 
két esélyes Észtország és 
Kazahsztán, akik ha meg-
nyerik a versenyt megelőzik 
csapatunkat és a legjobb 
négy közé jutnak a ranglis-
tán. Andrisék az észtekkel 
kerültek össze, akikkel óri-
ási taktikai csatát vívtak és 
újabb hosszabbításban be-
vitt találattal léptek túl raj-
tuk, 15:14 arányban. A döntő 
következett, Kazahsztánnal. 
Aki ezt a mérkőzést nyeri az 
utazik a szamba fellegvárá-

ba. A csörte felénél néggyel 
is vezettek a kazahok, de az 
utolsó körre 25:24-es ma-
gyar előnnyel fordultak. Im-
re Géza és Boczkó Gábor 
megőrizte az előnyt, Rédli 
András pedig két passzív 
asszó után, egy tusról indult 
a mindent eldöntő utolsó há-
rom percnek. Itt ellenfelé-
nek, a kazah Alimzsanovnak 
esélye sem volt Tapolca és 
az SZL-Bau Balaton Vívó-
klub büszkeségével szem-
ben, 42:36-ra győzött, meg-

nyerve a kanadai világkupát. 
A magyar férfi párbajtőr 
válogatott, soraiban két vá-
rosunkból indult világklasz-
szissal, ott lesz Rio de Jane-
iroban, a XXXI. Nyári 
Olimpiai Játékokon. 
Lapzártánk előtt pár órával 
landolt a vancouveri világ-
kupán aranyérmet szerző 
magyar férfi párbajtőr válo-
gatott repülőgépe Budapes-
ten. A földreszállás utáni el-
ső percekben Rédli András 
üzent haza: - Nagyon fárad-

lőtt, BL csoportmeccsekig 
jutó, zöld fehér csapat  kö-
zéppályása, Nyilas Elek „az 
edzőről” nyilatkozott: „- Ke-
mény, ugyanakkor reális el-
várásokat támasztó, játékos-
barát tréner volt, aki sikereit 
szívesen osztotta meg kör-
nyezetével. Örülne ha látná, 
hogy a róla elnevezett tornán 
fiatal lurkók rúgják a bőrt, 
hiszen az fantasztikus, hogy 
a gyerekek körében még 
mindig ilyen népszerű a fut-
ball, hogy van utánpótlás.” A 
nap végén a Tapolcai 
Öregfiúk gálamérkőzést 
játszottak az első félidőben a 
szombathelyi, a másodikban 
a fradista Novák All Stars 
ellen. Az utánpótlástornán 
több különdíjat is kiosztot-
tak, a legjobb tapolcai játé-
kos Hegedűs Márk lett.   (hg)

focisták, hogy leróják tiszte-
letüket a sportlegenda nagy-
sága előtt. Budai Máté, a 
szervező Tempó Fradi szóvi-
vője lapunknak elmondta, a 
tornára nagy múltú klubok 

U13-as utánpótlás csapatait 
hívták meg, ahol az első he-
lyen az Illés Akadémia vég-
zett, őket követte a dobogó 
második fokán a Ferencvá-
ros, harmadik lett Veszprém 
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„Horror nap” volt - mondta András hazaérkezésük 
után munkatársunknak, ugyanakkor végtelenül bol-
dog az elért fantasztikus eredmény okán

A kicsik után, az öregfiúk is pályára léptek       Fotó:hg.



Elűzték a telet
HAGYOMÁNY Régi népszokást elevenítettek fel

Jöjjön a tavasz, vesszen a 
tél! - skandálták a gyerekek 
a Bárdos Lajos Általános Is-
kolában kedden délután.
Az immár hagyományosan 
februárban megrendezett ta-
vaszváró, télűző népszokás 
felelevenítése során, az is-

kola udvarán egy felöltözte-
tett szalmabábut jártak kör-
be az alsósok, s amíg éne-
keltek, az intézmény gond-
noka meggyújtotta a bábut. 
Ezzel pillanatok alatt elé-
gettek minden rosszat, be-
tegséget, sőt, még a papír-

cetlikre írt, s a bábura agga-
tott egyéni problémákat, 
gondokat is. A régi hagyo-
mány felélesztése láthatóan 
élmény volt a gyerekeknek, 
akik pedagógusaik vezeté-
sével többször körbejárták a 
porrá égett bábut.            (szj) 

SZEM - PONT
„Ez a probléma hosszú évek óta fennáll, és úgy súlyos-
bodik napról-napra, ahogy romlik az út állapota, és 
ahogy romlik a közbiztonság."  Ezekkel az elkeseredett 
szavakkal élt az a Sümegi úton lakó édesanya, aki a 
garázssorok és a panelház közötti útszakaszon kénytelen 
esténként közlekedni. A kénytelen szó nem véletlen, ugya-
nis nőként ki járna szívesen egy olyan helyen, ahol nincs 
közvilágítás, ahol pocsolyákkal, mélyedésekkel, árkok-
kal teli az út, ahol garázstetőbontó, benzinleszívó 
„iparosok" használják ki a terület nem éppen XXI. századi 
adottságait. - Sötétedés után, amikor a garázssoron a la-
kásunk felé igyekszünk, én bevallom félek, a gyerekeim 
pedig esnek-kelnek, hiszen fény annyi van, amennyi az út 
végén álló  „Laposból", vagy ritkán egy-egy lépcsőházból  
kiszűrődik. A szemeteskukák környékén ijesztőek az elkó-
borolt kutyák, egy esetben még rókát is láttunk itt-pana-
szolta a hölgy, aki elárulta, több esetben jelezte már eze-
ket a problémákat az illeté-
kesek felé, ám érdemei in-
tézkedés mindössze annyi 
történt, hogy „ tavaly ősz-
szel foltozgatták a szóban 
forgó útszakaszt, de végül 
rosszabb lett, mint volt". 
Ideje lenne már hogy tör-
ténjen valami pozitív irá-
nyú változás ezen a terüle-
ten! - fogalmazta meg re-
ményét a nyilvánosság ere-
jében bízva a lapunkhoz 
forduló panaszos.           (tl)

Az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc ta-
polcai hőseinek emléké-
re, valamint a település 
újbóli várossá nyilvánítá-
sának ötvenedik évfordu-
lója alkalmára Kokárdák 
és koszorúk címmel 3 fel-
vonásos zenés színmű-
vet állított össze N. Hor-
váth Erzsébet és Szijártó 
János.

A jelenetek gyakorlása hó-
napok óta zajlik a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban, most szombaton pedig - 
első alkalommal - a zenekar-
ral együtt tartanak próbát a 
színjátszók. 
A darab forgatókönyvírója, 
rendezője N. Horváth Erzsé-
bet lapunknak úgy nyilatko-
zott, hogy különleges alka-
lom lesz a márciusi színházi 
bemutató abból a szempont-
ból is, hogy a volt tanítvá-
nya, az általa több mint 30 
éve vezetett gimnáziumi 
amatőr színjátszókör egyik 
meghatározó tagja, Szijártó 
János most a szerzőtársa lett. 
Ő írta a színdarabban el-
hangzó dalszövegeket és ze-
néket, illetve a nyolc tagból 
álló zenekart is ő szervezte 
egységbe. A színdarab egye-
diségét az is adja, hogy a 

Színmű Tapolca hőseiről
műben olyan tapolcai élet-
helyzetek, emberi sorsok 
bontakoznak ki, amelyek azt 
igazolják, hogy ez a kis du-
nántúli település a szülöttein 
keresztül nemcsak az orszá-
gos 1848/49-es események 
résztvevőjévé vált, de bizo-
nyos esetekben azok irányí-
tói közé is tartozott. A Tapol-
cáról indult Batsányi János 
látóként jövendölte meg a 
forradalom kitörését, Török 
Antal tapolcai tanító a ké-
sőbbi miniszterelnököt, gróf 
Batthyány Lajost gyermek-
korában tanította. Török Já-
nos mezőgazdász tanácsa-
dója, titkára, barátja volt 
gróf Széchenyi Istvánnak. 
Öccse, Antonius Flórián pe-
dig Perczel Mór hadseregtá-
bornok segédtisztjeként vett 
részt a szabadságharcban.
A dallamos rockzenével ele-
gyített színmű történéseit a 
tapolcai amatőr színjátszók 
hitelesen tolmácsolják a kö-
zönség felé, amit a Batsányi 
Táncegyüttes tagjai még sa-
ját koreográfiával egészíte-
nek ki.  A közönség március 
14-15-16-17-én láthatja első 
ízben a maga nemében egye-
di produkciót a házban, 
majd májusban a VOKE 
Batsányi János Művelődési 
és Oktatási Központban is.
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A gyerekek a kiszebábbal elégettek minden rosszat, már jöhet a tavasz       Fotó:szj.

Probléma az út állapota 
és a közvilágítás     Fotó:tl.

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 50/db
Burgonya: 200 Ft/kg
Sárgarépa: 280 Ft/kg
Gyökér: 800 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
F.hagyma:1200-2000 Ft/kg
V. zöldség: 300-400 Ft/kg
Karalábé: 300 Ft/kg
Cékla: 280 Ft/kg
Torma: 1200 Ft/kg
Körte: 500 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Dió: 2000-2500 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
Bab: 1000-1200 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2500 Ft/kg

Heti SÜTI

Házi sajtos ropi

Hozzávalók: Tészta - 15 dkg szi-
tált finomliszt, 2 csipet só (nagy 
csipet), 12 dkg reszelt sajt (ha van, 
lehet füstölt is), 9 dkg puha vaj (le-
het margarin is), 2 teáskanál füstölt 
pirospaprika (lehet sima is), 3 ek 
növényi tejszín (lehet sima is).
Kenés-szórás - 1 db tojás, 1 ek sze-
zámmag, 1 ek köménymag. 
Elkészítés - Minden hozzávalót, 
kivéve a tejszínt, egy tálban mor-
zsalékosra dolgozunk. Hozzáadjuk 
a tejszínt, és gyors mozdulatokkal 
összegyúrjuk. A tésztát egy gom-
bóccá, majd téglává formázzuk, és 
kinyújtjuk 34x26-os téglalappá. 
Éles késsel középen elvágjuk 
(34×13), és 0,5 cm-es csíkokat vá-
gunk belőle. A csíkokat enyhén 
megsodorjuk, és sűrűn egymás 
mellé fektetjük őket, sütőpapírral 
bélelt sütőlemezre/tepsire. Meg-
kenjük őket a felvert tojással, és 
megszórunk egy sütő-lemeznyit/ 
tepsinyit enyhén átpirított kö-
ménymaggal, egy sütőlemeznyit/ 
tepsinyit enyhén átpirított sze-
zámmaggal. 180 C fokra előmele-
gített sütőben 15 percig sütjük. 
Óvatosan tálcára szedve hagyjuk 
teljesen kihűlni. Sütési hőfok: 
180°C, sütési mód: alul-felül sütés, 
költség:400 Ft.

             Fehér Sándorné, Tapolca

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

A Tapolcai Téltemető, 
amelyről előző számunk-
ban beszámoltunk, bővel-
kedett a jó műsorokban. 
Azonban a maskarák fel-
vonulásán túl több ver-
senyt is rendeztek. A kuli-
náris versengés résztvevői 
is kitettek magukért, hi-
szen a megfelelő ízvilág 
elérése mellett, a komoly 
taktikai és technikai elő-
készületeket igénylő szél-
lel is meg kellett küzdeni-
ük. A borok versenyében 
22 baráti társaság vett 
részt, közülük a zalaszán-
tói fiúk bizonyultak a 
legjobbnak, őket követték 
a Ivókák és a Tanúhegyek 
csapata. A zsűri szerint a 
legfinomabb töpörtyűt, a 
26-os mezőnyből az Ivó-
kák sütötték, megelőzve az 
„Enni vagy nem enni” és a 
Bor klub alakulatát.
Fellépett az Acro Dance 
SE, a Csobánc Népdalkör, 
a Batsányi Táncegyüttes, a 
Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Iskola Ma-
zsorett és Zászlóforgató 
csoportja, a Kinizsi Tánc-
együttes és az Életlehető-
ség Nappali Intézmény 
csoportja is.                 (hg)      

Versengők
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