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Téltemető karnevál
MASKARÁDÉ   Megtelt a városközpont a vasárnapi eseményre

Hatalmas érdeklődés 
mellett rendezték meg a 
hagyományos Tapolcai 
Téltemető – Télbanyaűző 
Maskarádét vasárnap Ta-
polcán.

Az idei program is a mas-
karák felvonulásával vette 
kezdetét. A Hotel Peliontól 
induló menet szinte teljes 
hosszában elfoglalta az Ady 
Endre utcát. Az oszlop eleje 
már a Bárdos iskola felé járt, 
amikor a vége még a kór-
házat sem érte el. A zajos, ám 
mindenek felett vidám fel-
vonulás a Hősök terénél for-
dult vissza és a Fő térig vo-
nult. A parádén természete-
sen most is kiválasztották a 
legjobbnak ítélt egyéni és 
csoportos jelmezeket. A jel-
mezverseny felnőtt csopor-
tos kategória díjazottjai: 
Shrek és családja, Dominó, 
Frédiek. Felnőtt egyéni: Ki-
rály, Banya, Szörnyella, kü-
löndíj: Cowgirl. Gyermek 
csoport: Pop-corn, Csiga-bi-
ga, Tóti rózsák és kertészek, 
különdíj: Demona és barátai. 
Gyermek egyéni: Gólya, 

Aranyhaj, Gombóc Artúr, 
különdíj: Vasorrú bába, Ró-
ka és Kisherceg.
A karneváli móka közben ki-
sültek az esemény legfino-
mabb töpörtyűi, és vele pár-
huzamosan elkészültek a 
legízletesebb forralt borok 
is. A töpörtyűsütő verseny 
helyezettjei: 1. Karmacsi 
Pörcölők, 2. Dobó lakótelep 
családjaiért egyesület, 3. Ta-
polcai Öregfiúk, különdíj: 
MÁV 1 és az ÉFOÉSZ. A 

forralt bor főzőverseny dí-
jazottjai: 1. Zalaszántói bor-
barátok, 2. Tanúhegyek, 3. 
Karmacsi Pörcölők, külön-
díjasok: Tapolcai RK, 
ÉFOÉSZ, Finnbarátok, 
Öregfiúk. A Télbanyaűző 
maskarádé tetőpontja az esti 
máglyagyújtás volt, ahol a 
régi népszokást felelevenít-
ve kiszebáb-égetéssel, a tűz 
körbe táncolásával búcsúz-
tatták a telet. A rendezvényt 
a helyi művészeti csoportok 

produkciói is színesítették. 
A téltemető a résztvevők je-
lentős száma és a programok 
sikere alapján egyértelműen 
sikeresnek nevezhető, így 
joggal bízhatunk abban, 
hogy a telet sikerült végre 
elkergetni. A rendezvényt a 
tapolcai önkormányzat tá-
mogatásával a Városért Egye-
sület, a Tanúhegyek Egyesü-
lete, a Tamási Áron Művelő-
dési Központ és a VSZE Nő-
klub szervezte.                (szj)

Újabb épület szépül meg

Kőbe vésett emlékezet

Felállványozták az egykori 
Keravill épületét a napok-
ban, így itt is megkezdődhet 
végre a várt, illetve ígért 
homlokzatfelújítás. A belvá-
rosi épülethomlokzatok fel-
újításának folytatásáról is 
beszélt a város polgármes-
tere újévi köszöntőjében, il-

letve lapunk érdeklődése 
nyomán. Dobó Zoltán né-
hány hete azt nyilatkozta, 
hogy az idei évben a régi Ke-
ravill épületét tervezik meg-
újítani, külső források bevo-
násával. (Folytatás az 5. ol-
dalon „Vannak még lehető-
ségek”.. címmel)             (szj)

Huszonkét tapolcai lakost 
hurcoltak el a Szovjetuni-
óba 1945-ben, rájuk em-
lékeztek pénteken.  

Délelőtt a Városi Moziban 
előadásokkal emlékeztek 
meg a Gulág büntetőtábo-
rokba hurcolt magyarokról, 
köztük a tapolcaiakról Han-
godi László történész közre-
működésével.
Kora délután a Szomorú tör-
ténelmünk emlékmű falán 
avattak márványtáblát, 
amelyre az ártatlanul szen-
vedő huszonkét tapolcai ne-
vét is rávésték. A Szovjet-
unióba erőszakkal elszállí-
tott politikai foglyokról és 
kényszermunkásokról Lé-
nárt László színművész 
megrázó felolvasása után 
Dobó Zoltán polgármester 

szólt. Úgy fogalmazott, saj-
nos túlzottan sok emlék-
táblát kényszerült állítani az 
utókor elődeink szenvedései 
okán. Hozzátette, szinte 
nincs Magyarországon 
olyan család, akit ne érintene 
ez a kérdés, és nem szabad, 
hogy hasonló tragédia bár-

mikor később előfordulhas-
son.  Hangodi László az 
1945 márciusában Tapolcát 
is érintő harcokról beszélt, 
visszarepítve az érdeklődő-
ket a háborús időkbe.
(Folytatás az 5. oldalon 
„Megbocsátani lehet, de fe-
ledni soha!” címmel)      (szj)

Gyűjtünk is, 
meg nem is

Nagyjából egy éve, 
hogy a „házhoz me-
nő” szelektív hulla-
dékgyűjtést bevezet-
te az NHSZ Tapolca 
Nonprofit Kft. A koráb-
bi, szigeteken történő 
gyűjtés nem igazán 
vált be, hiszen az oda 
kihelyezett szemét 
válogathatósága nem 
érte el a „házhoz me-
nő” eljárás szintjét, 
ami ebben a megkö-
zelítésben 90-95 szá-
zalékos. A lakosság 
jelentős része megér-
tette a szelektálás 
fontosságát. Csak-
hogy a havonta egy 
alkalommal történő 
összegyűjtés kevés-
nek tűnik. Szinte min-
denhol „kibuggyan” a 
sárga kukákból a tar-
talom, sok családnál 
egy hét után tele van 
az e célra biztosított 
edény. Ha a szolgál-
tatónak ez üzlet is 
egyben, akkor nem 
értem, miért nem le-
het sűríteni a begyűj-
tést?

          Szijártó János

Az ígért homlokzat-felújítási munkálatok megkezdőd-
tek az egykori Keravill épületénél                       Fotó: szj.

Ellepték a belvárost a telet űzők vasárnap az idei vidám maskarádé alkalmából.  
Kiderült, tényleg sokan várják már a tavaszt                                  Fotó: Szijártó János

Hangodi László történész idézte fel a háború utáni 
időket, a szovjet megszállók tevékenységét       Fotó: szj.
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A szerzetes emlékére

Megkoszorúzták P. Ács 
Ferenc István tapolcai 
születésű pálos szerze-
tes emléktábláját a Nagy-
boldogasszony Római 
Katolikus Templomban a 
szombat esti szentmise 
előtt.

A kommunizmus áldozatára 
Rig Lajos országgyűlési 
képviselő és Dobó Zoltán 
polgármester, majd az egy-
ház nevében Péter atya, 
Balázs atya és Csontosné dr. 
Király Beáta, a Boldog 
Özséb Alapítvány képvise-
letében pedig Szabó Csaba 
emlékezett koszorúzással és 
néma főhajtással.
Az emléktáblát 2012-ben 
avatta fel a Bátor Botond a 
Pálos Rend magyarországi 
tartományfőnöke a Boldog 
Özséb Alapítvány közremű-
ködése mellett. Az akkor 
kiadott, életrajzi adatokat is 
tartalmazó közlemény sze-
rint P. Ács Ferenc István, pá-
los szerzetes, Tapolcán szü-
letett 1912. május 9-én. Ele-
mi iskoláit Tapolcán végez-

Rig Lajos és Dobó Zoltán koszorút helyez el P. Ács Fe-
renc István emléktábláján                 Fotó: Szijártó János

Évkönyvben szerepelnek 

Kiemelkedő eredményei el-
ismeréséül, az év legsikere-
sebb fiatal sportolói között 
Gaál Zsóka sakkozó, vala-
mint Siklósi Gergely párbaj-
tőrvívó, továbbá az Sz-L 
Bau Balaton Vívóklub is he-
lyet kapott az Utánpótlás 
Sport 2016, korosztályos 
sport első évkönyvében. (m.)

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
- Dobó Zoltán polgármester
Március 6. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Március 13. 14.00-16.00
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87/510-354

Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2. 
Tel: 112, 87/412-322
       Gyepmester (elhullott 
állatok): 36 70/373-4090

INFORMÁCIÓ

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

A 7-es számú választókörzetben sajnos vannak olyan meg-
oldásra váró feladatok, amelyekre nincs keret az idei a költ-
ségvetésben. Mégis bízom abban, hogy valahonnan talán 
lehet év közben is forrást szerezni a problémák megol-
dására. Tavaly is jeleztem már az önkormányzat felé, hogy 
az Egry utcai járdát az új játszótér környékén a fák gyö-
kerei tönkre tették, sétálásra szinte teljesen alkalmatlan ez 
a szakasz. Aztán a Bem utca és a Berzsenyi utca sarkán is 
meg kellene végre oldani a biztonságos gyalogos átjárást. 
Rengeteg gyerek közlekedik ott az iskolába, illetve az is-
kolából haza, ide mindenképpen indokolt lenne egy gya-
logátkelőhely kialakítása. Nem szabad megvárni, amíg ba-
leset történik. Az Egry utca Zalahaláp felőli része nagyon 
rossz állapotban van, ha lenne erre valamilyen forrás, szük-
séges lenne a felújítás. Régi álom, sokak vágya a Kazinczy 
téren, az Y-házak mögött lévő parkolók portalanítása. Az a 
probléma itt, hogy jó időben nagy a por, rossz időben meg a 
sár. A Kazinczy tér 15. és 17. között viszont sikerült meg-
valósítani a járdaépítést, aminek velem együtt sokan örül-
nek. Nagyon komoly gond az új Barackos lakópark hely-
zete. Az ott élőknek az önkormányzattal közösen fej-
lesztési tervet kellene létrehozni, egyrészt a közvilágítás 
hiányosságainak megoldására, másrészt az utak állapotá-
nak javítására. Tény, hogy amikor ez a projekt elindult, az 
akkori önkormányzat nem ígért közműveket, utakat, de az 
is igaz, hogy ez a lakóövezet is a város része, az itt élő csa-
ládok is tapolcaiak. Nehezíti az előrelépést az is, hogy vi-
szonylag nagy területen helyezkednek el a lakóházak.
A parkfenntartásról is meg kell jegyeznem, hogy a mostani 
cég munkája alacsony színvonalú, nem hasonlítható össze 
a korábbi vállalkozással. Nem rossz gondolat a városveze-
tés részéről, hogy olyanokkal akarják elvégeztetni a mun-
kálatokat, akik számon kérhetők. A kérdés csak az, hogy 
mennyibe kerül ez majd nekünk? Ne feledjük, hogy itt 
azért vannak személyi, eszközbeli feltételek, amelyeket 
biztosítani kell.
Meg kell jegyeznem, hogy városi szinten a pályázatokkal 
kapcsolatban szkeptikus vagyok. Hiába van ötmilliárd fo-
rintnyi beadott pályázatunk, ha abból nem semmit sem pro-
fitálunk. Lobbizni kell azokon a helyeken, ahol a források 
elosztásáról döntenek. Ha nincs más, kompromisszumokat 
kell kötnie a városvezetésnek, mert kiszolgáltatott helyzet-
ben vagyunk. Ami viszont kimondottan tetszik, az a belvá-
rosi ingatlanok megszépítése. Ez a turizmus szempontjá-
ból kiemelten fontos, és nagyon jó gondolat volt, kár, hogy 
nekünk a korábbi ciklusban ez nem jutott eszünkbe, illetve 
nem találtuk meg hozzá a forrást.
A kórház Ady utcai szakaszára néző két épülettel is kellene 
valamit kezdeni, mert nem nyújtanak szép látványt, továb-
bá ezen az útszakaszon a parkolásra vonatkozó szabályo-
kat is tisztázni kellene.

 KÉPVISELŐI    Platform

Marton József
Tapolca 7. sz. választókerület

2017-es terveim, elképzeléseim

te, majd Keszthelyen a Pre-
montrei rendi katolikus re-
álgimnáziumban tanult, ahol 
1932-ben fejezte be tanul-
mányait. Először Gazdasági 
akadémiára járt, majd a 
veszprémi szemináriumba 
lépett be és onnan a Pálos 
rendbe. 1938. szeptember 8-
án tett fogadalmat. Pécsett 
szentelték pappá 1941. au-
gusztus 31-én. Pálosszent-
kúton,  Budapesten a Szikla-
templomban, majd Pécsett 
szolgált. 1950 június 9-én a 
pálosokat az ÁVÓ elhurcol-
ta Pécsről Vácra, de István 
atyát nem vitték el, mert nem 
találták a rendházban. Ké-
sőbb aztán nagy erőkkel ke-
resték őt is, ezért mene-
külnie kellett Pécsről. 1951. 
április 1-én holtan találták a 
cserkúti vasútállomás előtti 
kanyarban a vonat egyik ko-
csija alatt.  Testén lőtt sebek 
voltak. Valószínű, hogy ül-
dözői a nyomára akadtak és 
lelőtték, majd a sínekre dob-
ták. Pécsett temették el a pá-
losok kriptájában, de Tapol-
cán sem feledik nevét.    (szj)

06/87/412-289

http://www.tapolca.hu


A lakosság érdekében
EGÉSZSÉGÜGY  Sürgősségi fogadóhely kialakítása is indokolt lenne Tapolcán

 városban mindannyi-Aunk számára fontos té-
ma a kórház ügye. A kórhá-
zé, amit nagyapáink és déda-
páink építettek, de az elmúlt 
években sajnos egyre inkább 
elvesznek tőlünk: sorban ve-
szíti el funkcióit, osztályait. 
Lesznek-e újra aktív ágyak? 
Érkezik-e CT? Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő aktu-
ális tájékoztatója írásunk-
ban. 
- Az elmúlt hetekben lehe-
tőséget kaptunk arra, hogy a 
televízió kamerái előtt üt-
köztethessük érveinket a 
kórház ügyéről Császár 
Lászlóval, a Deák Jenő Kór-
ház gazdasági igazgatójával. 
Sajnáltam, hogy nem történ-
hetett meg a beszélgetés, 
mert elmondása szerint a fel-
vétel idejéig nem kapta meg 
a szerepléséhez szükséges 
engedélyt a fenntartójától. 
Azt gondolom, hogy a város 
és a térség lakossága megér-
demelte volna, hogy alapo-
san körüljárjuk a témát. 
Számomra különösen fontos 
a kórház sorsa, hiszen fél 
életemet ott töltöttem a falai 
között. 

- Hiába gyűlt össze tizenkét-
ezer aláírás napokon belül, a 
Semmelweis terv kórház-
csonkoló tervét nem tudtuk 
megakadályozni. Sok más 
város kis kórháza, ahol szin-
tén struktúraváltásra készül-
tek, az önkormányzat, az or-
szággyűlési képviselő ered-
ményes lobbitevékenysége 
folytán megtarthatta profil-
ját. Tapolcán ez nem sike-
rült.
- Örömteli fejlesztések való-
sultak meg az elmúlt öt év-
ben, de ezek sajnos nem vál-
tották be a hozzájuk fűzött 
reményeket – továbbra is 
veszteséget termeltek a kór-
házak. Nagy reményekkel 

kecsegtetett az egynapos se-
bészet, amely létezett Ta-
polcán már a struktúraváltás 
előtt is, azóta azonban nagy 
fejlődés ezen a téren nem 
történt. Ha a hét minden nap-
ján lehetne operálni, ha 
maximális kihasználtsággal 
működnének a műtők, az 
gazdaságilag nagy előrelé-
pést jelentene Tapolcának. A 
lakosságnak jogos igénye, 
hogy legalább olyan ellátás-
ban részesülhessen a város-
ban, mint 2012 előtt, amikor 
aktív ágyas belgyógyászata 
és sebészete volt. Ekkor már 
nem lenne kérdés senki szá-
mára egy MR vagy CT be-
rendezés létjogosultsága 
sem. Amikor 2015-ben meg-
keresett egy orosz üzletem-
ber, hogy a közreműködésé-
vel egy MR gép kerülhetne a 
tapolcai kórházba, sokan 
örültek a lehetőségnek, hi-
szen ismeretes, hogy meny-
nyit kell várni egy ilyen 
vizsgálatra. Az egymillió 
eurós vételárat a kórház a 
vizsgálatokért kapott OEP 
finanszírozásból fizette vol-
na vissza. A tárgyalások so-
rán szó volt arról is, hogy az 
MR helyett CT gép beszer-
zésére is van lehetőség. In-
nen már a továbblépés a kór-
ház menedzsmentje kezében 
volt, meg kellett volna kez-
deni az egyeztetéseket az 
Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal. Az üzletember 
saját  beval lása szerint 
szkeptikus lett, amikor igen 
hűvös tárgyalási stílust ta-

pasztalt a kórház vezetése 
részéről. Nehezményezte, 
hogy a találkozóról sem 
jegyzőkönyv, sem feljegy-
zés nem készült. Bízom ben-
ne, hogy ez a hajó nem 
úszott el végleg, és nem kell 
majd a jövőben Ajkára utaz-
ni egy CT vizsgálat miatt, 
ahol a tapolcai aktív ágyak 
megszűnése óta hatalmas le-
terheltség tapasztalható.
- Közel két éve, annak, hogy 
a Fidesz nagy erőkkel el-
kezdte a kampányt a tapolcai 
időközi választások kap-
csán, melynek során kulcs-
kérdéssé vált a tapolcai kór-
ház aktív ágyainak visszaál-
lítása is. A kampány során 
számos ígéret hangzott el, 
melyben a lakosságot afelől 
biztosították, hogy a tapol-
cai kórház ismét aktív 
ágyakkal működhet. Nem 
véletlenül, hiszen tudják, 
hogy nagy volt az ellenállás 
a megszüntetésük kapcsán, 
és majdnem minden érintett 
azóta is visszasírja a kór-
házcsonkolás előtti időket. 
Fenyvesi Zoltán, a Fidesz je-
löltje személyes ígéretet ka-
pott Orbán Viktor miniszter-
elnöktől arra, hogy a tapol-
cai aktív ágyak, az aktív sür-
gősségi és belgyógyászati 
ellátás a legmodernebb esz-
közökkel felszerelve meg-
valósulhatnak. Rétvári Ben-
ce államtitkár a sürgősségi 
ellátás megerősítését, kis 
ágyszámú aktív sebészetet 
és belgyógyászatot ígért. 
"Újra lesz egynapos sebé-

szeti ellátás és belgyógyá-
szat húsz aktív ággyal a ta-
polcai kórházban" - ezt Zom-
bor Gábor egészségügyi ál-
lamtitkár jelentette be a vá-
rosban a kampány alatt. De 
nemcsak ezt mondta, hanem 
azt is, hogy „minden korábbi 
döntést az igazol, hogy egy 
adott helyen a változtatások 
a gyakorlatban hogyan mű-
ködnek, a betegek bizton-
ságban érzik-e az ellátásu-
kat. Ha nem, akkor újra vál-
toztatni kell. Az egészség-
ügyi ellátás nem statikus, 
hanem dinamikusan változó 
rendszer." Úgy érzem régen 
megérett az idő a változta-
tásra. Mióta a választók bi-
zalmából a Parlamentben 
képviselhetem érdekeiket, 
ezeket az ígéreteket kérem 
folyamatosan számon fel-
szólalásaimban. A napokban 
folytattam igen előremutató 
tárgyalásokat Ónodi-Szűcs 
Zoltán államtitkár úrral, 
azért, hogy az aktív ágyak 
felé vezető úton előrelép-
jünk, és első lépésként egy 
sürgősségi fogadóhelyet 
alakítsunk ki a kórházban. 
Ez lehetővé tenné, hogy Ta-
polcára szállítsanak be olyan 
24 órán belül megoldható 
eseteket, amiket eddig Aj-
kán láttak el. Egyszerű ese-
tek ezek, mint például a ki-
ugró magas vérnyomás, 
vagy a vércukorszint csök-
kenése. Ezeket a betegeket 
megfelelő ellátás után haza 
is engedik Ajkáról, ahová 
sokszor kalandosan, 40-es 
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Rig Lajos országgyűlési képviselő továbbra is elkötelezett a kórház ügyében

A kórház
minden 
itt élőnek 
fontos
kérdés

sebességhatárt jelölő táblák-
kal sűrűn ellátott úton ara-
szolni kényszerülő mentő-
vel kell megtenni a minősít-
hetetlen útviszonyokon. Ha 
ilyen sürgősségi fogadóhely 
létrejöhetne Tapolcán, akkor 
a sokszor idős, egyedül élő 
betegek hazajutásával nem 
lenne probléma, hiszen a 
mentő Tapolcára szállítaná 
őket. Államtitkár úr megér-
tette a problémát, rövidesen 
újra egyeztetünk, addig 
szakértők vizsgálják a té-
mát, mert egy ilyen lehető-
ség nemcsak Tapolcán, de az 
ország más, hasonló cipőben 
járó kórházaiban is jó meg-
oldás lehet. 
A probléma alátámasztása 
érdekében közérdekű adat-
igényléssel fordultam az aj-
kai Magyar Imre Kórházhoz 
ez ügyben. Összehasonlítás-
képp 2011 és 2016 júliusi és 
augusztusi betegszámok fe-
lől érdeklődtem. Az adatok 
jól mutatják, hogy a beteg-
számok legalább másfélsze-
resére növekedtek. Beszéde-
sek azok az adatok is, me-
lyek a Tapolca és Sümeg já-
rásból érkező betegeket mu-
tatják, míg a traumatológia 
osztályra 2011-ben 103 ta-
polcai és 148 sümegi, addig 
2016-ban 154 és 150 fő, a 
sürgősségin a 2011-es ada-
tok szerint 17 és 26 fő helyett 
112 és 93 fő érkezett. Közér-
dekű adatigényléssel fordul-
tam az Országos Magyar 
Mentőszolgálathoz is. Arról 
érdeklődtem, hogy mennyi 
volt 2011-ben, illetve 2016-
ban a Tapolca Mentőállomás 
három mentőkocsijának és 
konténerszolgálatának fu-
tásteljesítménye. A válasz-
ból kiderült, hogy míg 2011 
júliusában és augusztusában 
a Tapolcai Mentőállomás 
járműveinek és a konténer-
szolgálatának futásteljesít-
ménye 29 104 km, addig ez a 
szám 2016 július-augusztus 
tekintetében 43 811 km volt, 
azzal a különbséggel, hogy 
az egyik 12 órás mentőkocsi 
24 órás szolgálatot látott el, 
amely a másfélszeres növe-
kedést nem indokolja.
- Bízom benne, hogy a kór-
házunk sorsa hamarosan 
jobbra fordul, hiszen ez a la-
kosság és az egész körzet ér-
deke!



Három dimenzióban
PADLÓBURKOLAT Talpunk alatt a déltengerek élővilága terül el
A kerámia járólap és a la-
minált parketta ma a leg-
elterjedtebb padlóburkoló 
eszközök, amelyek levál-
tották a régi panelek, tár-
sasházi lakások erősen 
avítt kinézetű és állagú, 
joggal lesajnált olcsó li-
nóleum burkolatát.

Pedig érdemes számításba 
venni a különböző műpadló 
megoldásokat is, mint racio-
nális, pénztárcakímélő, de 
nem feltétlenül olcsó hatást 
keltő alternatívát a lakásfel-
újítás során.
A műanyag padló mellett 
számos érvet és ellenérvet 
fel lehet sorakoztatni, ám a 
valóság az, hogy szinte min-
den a divattól, a többség által 
követett trendektől, és a fel-
használók valós és pénzü-
gyileg is megvalósítható 
igényeitől függ. Egy azon-
ban biztos, a műanyag pad-
lók igényesebb darabjait ma 
már nem érdemes kihagyni a 
mérlegelésből. Komoly érv-

A különleges műgyanta padlóburkolatok háromdimenziós, 
élethű tengeri világot, vagy egyéb illúziót keltő hatást 
varázsolhatnak az otthonokba               Fotó: smstroy.com

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

A KSH felmérése szerint, a 
magyar lakástulajdonosok 
13 százaléka elégedetlen a 
lakáskörülményeivel, tehát 
újra, másra, jobbra vágyik. 
A használt lakások piacán 
az ingatlanok állapota to-
vábbra is jelentősen befo-
lyásolhatja a végösszeget -
derült ki az ingatlan.com 
elemzéséből. Eszerint,  a 
nagyvárosokban értékesí-
tett lakások országos átlagai 
alapján, a felújított téglala-
kások ára 26 százalékkal ha-
ladta meg a felújítandó tár-
saik átlagát. A felújított pa-
neleket pedig 8 százalékkal 
drágábban lehetett az elmúlt 
időszakban eladni, mint a 
felújítandókat. A felméré-
sekből az is kiderült, hogy a 
vidéki kisvárosokban vala-
mivel kisebbek ezek az ár-
különbségek, de az itteni 
vevők is inkább a jó állapotú 
ingatlant helyezik előtérbe. 
Mindezek mellett, gyorsab-
ban is kelnek el a felújításra 
szoruló, tehát kevesebb kez-
dő befektetést igénylő in-
gatlanok.                         (tl)

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

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további 
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére 
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS 
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD 
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi 
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft 
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft 
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk,  referenciafilmek készítése, rendezvények, kon-
ferenciák programjának rögzítése, (akár több kamerával is)

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne 
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már 
nem lesz eszköz, amely lejátszaná! 
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek, 
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

ként hozható fel a műpadló 
mellett, hogy viszonylag ol-
csó, méretre szabja a keres-
kedő, házilag ragasztással 
lerakható, tehát porral-zaj-
jal, számos egyéb költséggel 
járó építőipari szakmunkát 
nem igényel. Ráadásul - a 
változatosság gyönyörköd-
tet alapon-, akár néhány év 
múltán, mondjuk egy lakás-
festéssel összekötve ked-
vünkre felszedhetjük, és egy 
délután kicserélhetjük az 
előszoba, a fürdőszoba és a 
konyha burkolatát is. A járó-

lapok, szalagparketták, ha-
jópadlók színét, erezetét 
gyakran megdöbbentően hi-
telesen utánzó műpadló sem 
új keletű találmány, de an-
nak 3D-s, számos esetben 
művészi, gyakran megdöb-
bentő hatást keltő változatai 
már igen. A belső terek vizu-
ális élményének fokozása 
már nem csak a forgalmas, 
monumentális építmények-
ben dívik, hanem az ottho-
nok belső terében is. Külö-
nösen igaz ez a gazdagabb 
nyugaton, ahol már évek óta 

használják a 3D-s hatást a 
műanyag padló-, műgyanta 
burkolatok, padlótapéták vi-
lágában. A különleges meg-
oldásnak köszönhetően a 
talpunk alatt a déltengerek 
élővilága terülhet el, színes 
halak, teknősök, delfinek 
úszkálhatnak fürdőszobánk-
ban. Az egyedi technikával 
készült műgyanta padló-
burkolatok háromdimenzi-
ós, élethű tengeri világot, 
vagy egyéb illúziót keltő ha-
tást varázsolhatnak az ottho-
nokba. A lakberendezési és 
dekorációs ötleteknek ma 
már szinte semmi, legfeljebb 
pénztárcánk szabhat határt. 
Ahogy a háromdimenziós 
hatású fali poszterek elter-
jedtek, a  3D-s fürdőszobai, 
konyhai padlókból is szá-
mos ötletes variáció készült 
már, érdemes fontolóra ven-
ni, utána nézni, ha egyedi, 
meglepő, de legfőképpen 
egzotikus, luxust idéző, vi-
dám hangulatú lakásbelsőre 
vágyunk.             (Töreky L.)
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Megbocsátni lehet, 
de feledni soha!

A régi Keravill épület udvarában is van egy lakóépü-
let. Hosszabb távon érdemes lenne kiválatani   Fotó:szj.

(Folytatás az 1. oldalról)
- A szovjet erők ugyan “fel-
szabadítóként és “ideigle-
nesen” érkeztek hozzánk, 
mégis sok szenvedést okoz-
tak a civil, büntelen lakos-
ságnak. Letartóztatások kez-
dődtek, és hazánkból soka-
kat hurcoltak el kényszer-
munkára. Tapolcáról akkor 
huszonkét embert vittek a tá-
voli földre, s közülük sem 
tért haza élve mindenki. A 
történész kiemelte, hogy 
hosszú idő telt el amíg végre 
ki lehetett mondani róluk, 
hogy ártatlan áldozatai vol-
tak az akkori világnak. - 
Megbocsátani lehet, de fe-
ledni soha – mondta Han-
godi László.

A beszéd után Rig Lajos 
országgyűlési képviselő és 
Dobó Zoltán polgármester 
leplezték le az emléktáblát, 
majd egyházi szolgálattétel 
zárta a rendezvényt.        (szj)

A programot az önkormány-
zat tavaly őszi nyertes pá-
lyázata részeként rendezték 
meg: Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő, és a 
támoga-tás tényét – GUL-
16_D-2016-00032.                  

A Gulág tapolcai foglyai
A  Szovjetunióba hurcolt 
tapolcai politikai foglyokra 
és kényszermunkásokra 
emlékezve tartottak tör-
ténelmi-, helytörténeti 
előadást a Városi Mozi-
ban pénteken, a kora dé-
lutáni emlékmű avatást 
megelőzően.

A Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága  munkatársa, Ga-
lambos István történész a 
„Proletárdiktatúra igazi arca 
a Gulág” címmel tartotta 
meg előadását a korszakról, 
majd Hangodi László törté-
nész, főmuzeológus a „ “Vae 
victis”Jaj a legyőzöttnek, 
Tapolcaiak a Gulág büntető 
táboraiban” címmel, a tra-
gikus történések helytör-
téneti vonatkozásairól be-
szélt a város középiskolásai, 

illetve számos tapolcai meg-
emlékező előtt.
Galambos István a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága nevé-
ben üdvözölte a város fia-
taljait és előrebocsátotta, 
hogy előadásának címe ( A 
proletárdiktatúra igazi arca a 
Gulág) korántsem véletlen. -
1917 november hetedikén 
megjelent a világtörténelem 
színpadán egy új erő, amely 
az addig létező baloldali 
mozgalmaknak is egyfajta 
“bal variánsa” volt. Ez az erő  
a fennálló alkotmányos ren-
det nem tisztelte, erőszakkal 
igyekezett megragadni a ha-
talmat, ahogy azt a marxista 
alaptételek elő is írták szá-
mára. A Szovjetunió munka-
táboraiba – egyes becslések 
szerint, hat-hétszázezer em-
bert vittek el hadifogoly-

ként, melyből négyszázez-
ren térhettek csak vissza- 
derült ki az előadásból.
Hangodi László a Wass 
Albert Könyvtár és Múzeum 
főmuzeológusa, a tapolcai  
elítéltekről összegyűjtött ku-
tatásait osztotta meg a kö-
zönséggel, miután az elhur-
coltak neveit Kovács Me-
linda a Tapolca Városi Te-
levízió főszerkesztője felol-
vasta; „ Ács László, Bárka 
József, Borsai Andor, Buzás 
László, Csede Vince, Cser 
László, Csuba Antal, Deák 
Kálmán, Gál Lajos, Gángó 
László, Gelencsér József, 
Gubián László, Holczbauer 
Kálmán, Hobok József, Dr. 
Köves István, Majer József, 
Németh Jenő, Somogyi 
László, Szeitl László, 
Táncsics László, Tarjáni 

Minden egyes tapolcai, szovjet munkatábort megjárt 
áldozatról megemlékeztek  a Városi Moziban pénte-
ken, az emlékmű avatást megelőzően       Fotó: Töreky L.

Vannak még lehetőségek

Először az elsők a tapolcaiak

Jelölőmezben a tapolcai diákok. Megküzdöttek az 
aranyéremért                                                 Fotó: Májer Edit

Több mint húsz éve ren-
dezik meg, minden febru-
árban Tapolcán, a Cso-
bánc Teremlabdarúgó 
Tornát, a megyében élő 
értelmileg és tanulásban 
akadályozott diákok ré-
szére.

A hónap utolsó szerdáján 
szervezte meg a Fogyaték-
kal élők Veszprém Megyei 
Sport Egyesülete, valamint a 
Szász Márton Általános Is-
kola, akiken kívül még Aj-
káról, Pápáról, Várpalotáról, 
és Veszprémből érkeztek 
diákok. A tornát a rendező, 
helyi iskola képviseletében 
Stolár Mihály intézményve-
zető nyitotta meg.
Idén először a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok-
ban szervezték meg a tornát. 
Kiss Katalin testnevelő tanár 
az iskola nevében is köszö-
netét fejezte ki a Tapolca 
Kft. vezetésének, amiért biz-
tosították a kulturált, magas 
színvonalú pályát a torna le-

bonyolításához. Összesen 
nyolc csapat, ötvenhárom 
diákkal vett részt a rendez-
vényen, két kategóriában, a 
verseny kezdete óta először 
pedig Tapolca állhatott a 
képzeletbeli dobogó első fo-
kára, a tanulásban akadályo-
zott diákok közül. Második 
az ajkai Molnár Gábor Ál-
talános Iskola, harmadik a 
pápai Vajda Márta Általános 
Iskola, negyedik a várpalo-
tai Bartos Sándor Általános 
Iskola, ötödik a veszprémi 
Bárczi Gusztáv Általános Is-

László, Virág József.” 
A felsorolt 22 tapolcai név 
azoké, akiket 1945-től kez-
dődően, különböző időpon-
tokban tartóztattak le és in-
ternáltak a Gulág kényszer-
munkatáboraiba. A huszon-
kettőből – akik közül négy-
nek nem adatott meg, hogy 
végül hazatérhessen-  meg-
lepően nagy számban voltak 
huszonéves fiatalok, akik a 
megelőző rendszer által élet-
re hívott levente mozgalom-
ban vettek részt.                 (tl)

(Folytatás az 1. oldalról)
Megkezdődött a rekon-
strukció a régi Keravill 
épületének külső homlok-
zatán. A szakemberek a 
hét elején állványozták fel 
a munkaterületet.

Fazekas Róbert közös kép-
viselő kérdésünkre elmond-
ta, hogy az eredeti állapot 
visszaállítására nagy hang-
súlyt helyeznek. Igyekeznek 
minden régi, rendelkezésre 
álló képi forrást felkutatni 
ennek érdekében. Nem árt 
tudni, hogy a külső homlok-
zat megújítása azonban nem 
csak a vakolat helyreállítását 
jelenti, hanem tetőfelújítást, 
cserepezést is. A beruházás 
várhatóan mintegy 18,5 mil-
lió forintba kerül. Részben 
az önkormányzat a tulajdo-
nos, de van magánszemély, 
és gazdasági társaság is eb-
ben a körben. Azonban nem 

csupán a homlokzat, de az 
ingatlan más részei, így a 
belső udvar is megérett egy 
komolyabb beavatkozásra. 
Fazekas Róbert úgy fogal-
mazott, hogy az udvarban 
pillanatnyilag egy lakóépü-
let is található, amelyet hosz-
szabb távon mindenképpen 
ki kellene váltani. 
- Az udvart rendbe lehetne 
tenni, ha a magántulajdono-
soktól megvásárolná az ön-
kormányzat a középen húzó-
dó épületet. Utána parkosí-
tással, parkolók kialakításá-
val lehetne az udvar presz-
tízsét emelni. A földszinti 
helyiségekben üzletek, illet-
ve értékes lakások kialakítá-
sára nyílna lehetőség, sőt a 
fejlesztés nyomán a kórház 
és a városközpont közötti át-
járás, közlekedés is az elvár-
ható színvonalon valósulna 
meg. Ehhez persze sok pénz, 
pályázati forrás kellene.  szj)

kola csapata. Az aranyérme-
sek nagy büszkeséggel vet-
ték át most először a vándor-
serleget, ami egyébként ak-
kor talál végleges gazdára, 
ha valamely csapat három-
szor elnyeri azt.
Az értelmileg akadályozot-
tak közül első Várpalota, 
második Pápa, harmadik Ta-
polca csapata. A tornát 
Frang Vivien intézményve-
zető-helyettes zárta és 
akasztotta a legjobbak nya-
kába a méltán megérdemelt 
érmeket.                           (me)
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

TAPOLCA EXPÓ - Hírek

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Március 2 - 8. 

csütörtök – Szerda

4 - 5. szombat – vasárnap  
14:00 1000,-Ft

Lego Batman – A film 2D 
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 90 perc

...
2 – 3.  csütörtök – péntek, 5 
– 8. vasárnap - szerda 16:00 

1000,-Ft
A sötét ötven árnyalata                                                          

Színes, szinkronizált 
amerikai romantikus film

Hossz: 115 perc 
...

2 - 8. csütörtök – szerda 
18:00 1000,-Ft  

JOHN Wick: Második 
felvonás                                                      

Színes, szinkronizált 
amerikai akció-thriller

Hossz: 122 perc 
...

2 - 5. csütörtök – vasárnap, 
8. szerda 20:00 1000,-Ft  

Kaliforniai álom    
Színes, szinkronizált 

amerikai zenés filmvígjáték 
Hossz: 126 perc

...
6 - 7. hétfő – kedd  20:00 

1000,-Ft  
A Lovasíjász  

Színes, magyar film 
Hossz: 115 perc 

2017. MÁRCIUS 31. - ÁPRILIS 1-2.
TAPOLCA EXPO -
MINDEN,  AMI TAPOLCA!
Miért érdemes eljönni a Ta-
polca Expora? 
Mert ez egy termelői és kéz-
műves vásár, ahol a láto-
gatók megtekinthetik a helyi 
és környékbeli kiállítók mi-
nőségi és széles körű ter-
mékei t / szolgál ta tása i t . 
Közel 50 kiállító jelentke-
zett a rendezvényre, akik kö-
zött van borászat, csipketo-
jás-készítő, csokoládé ma-
nufaktúra, faesztergályos, 
fazekas, gyertyakészítő, 
húsipari terméket gyártó, 
iparművész, kézműves textil 
készítő, kézműves sör ké-
szítő, pálinkaház, sajtkészítő 
és szappankészítő is.
A vásár megtekintése mel-
lett színes kiegészítő progra-
mokon is részt vehetnek a lá-
togatók. A családosokat elő-

térbe helyezve létrehozunk 
egy úgynevezett „gyermek-
sarkot”, ahol a gyerekek 
Húsvétra készülnek az óvo-
dapedagógusokkal és kéz-
műves programokon vehet-
nek részt. A „gyermeksarok” 
gyermekmegőrzőként is 
funkcionál, míg a szülők a 
kiállítást látogatják, gyer-
mekeik is játszva, szórakoz-
va kikapcsolódnak. Emellett 
állatsimogató, fa játékok és 
több kiállító meglepetés-
programmal várja a gyer-
mekeket. Mindenkit sok 
szeretettel várunk! Ne fe-
ledjék március 31-április 2. 
Tapolca Expo a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok-
ban. Kövessék a Tapolca 
Expo hivatalos Facebook ol-
dalát, ahol folyamatos tájé-
koztatást kapnak a rendez-
vényről, programokról!

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!



Országos döntőben
Két csapat vett részt Ta-
polcáról, a Magyar Diák-
sport Szövetség által 
szervezett, az idén jubile-
umi, harmincadik Diák-
olimpia asztalitenisz or-
szágos döntőjén.

Február harmadik hétvégé-
jén Karcagra utaztak a Ta-
polcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola diákjai, ahol a 
Városi Sportcsarnokban ti-
zenöt résztvevő csapattal 
versengtek.
I-II. korcsoportban a Balta 
Gergő (4. osztály), Kolom-
pár Balázs (5. osztály), va-
lamint Morauszki Krisztián 
Milán (2. osztály) összeállí-
tású csapat a hatodik helyen 
zárt. Mindhárman a Bárdos 
Lajos Intézményegység di-
ákjai, felkészítőjük Gyar-
mati Zoltánné.
III-IV. korcsoportban az 
ötödik helyre küzdötte fel 

Dupla tornagyőzelem
Február második vasár-
napján a Tapolca VSE Ko-
sárlabda Szakosztályá-
nak serdülő csapata a 
Székesfehérvári Dávid 
Kornél Kosárlabda Aka-
démia, a Győri Kosárlab-
da Club és a Szombat-
helyi Kosárlabda Akadé-
mia játékosait látta ven-
dégül az U14-es Fiú Re-
gionális Bajnokságon, a 
Kazinczy Ferenc Tagin-
tézményben.

Az első negyedben Tapolca 
csapata összehangolt csapat-
védekezéssel, kiemelkedő 
egyéni és összjátékkal kez-
dett, majd a második ne-
gyedben kiegyenlített játé-
kot produkált, a harmadik, 
majd negyedik negyedben 
pedig leszámítva a kis visz-
szaesést, ismét rákapcsoltak 
a helyiek, és felülkerekedtek 

az ellenfélen. Dávid Kornél 
KA- Tapolcai Sziklák 53:74.
A döntő első negyedét ki-
mért előnnyel zárták a he-
lyeik, a második negyedben 
már rákapcsoltak, majd har-
madik negyed újra kiegyen-
lített játékot hozott. A ne-
gyedik negyedben további 
bravúros előnyt kiharcolva, 
a tapolcaiak végül tornagyő-
zelmet arattak, Győri KC-
Tapolcai Sziklák 50:84.
Második helyen a győriek, 
harmadik helyen a székesfe-
hérváriak, negyedik helyen 
pedig a szombathelyiek vé-
geztek. Edzőjük Molnár 
Lajos.
A következő hétvégén, a 
soproni Novomatic Aréná-
ban, az Országos Gyermek 
(U12) Bajnokság – VI. for-
dulójában a Tapolca VSE 
Kosárlabda Szakosztály 
Tigrisek csapata mérette 

„Pici-foci” a csarnokban 

Óvodáskorú gyerekeknek 
rendeztek labdarúgó tor-
nát vasárnap a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nokban, melyen a 2010, 
vagy az után születettek 
vehettek részt.

A körmérkőzéses lebonyolí-
tás után a győzelmet Veszp-
rém USE csapata szerezte 
meg, veretlenül, tizenöt 
ponttal. Második Tapolca A 
csapata, tizenkét ponttal, 
harmadik Pápa hét ponttal, 

negyedik Tapolca B csapata 
öt ponttal, ötödik Tapolca C 
csapata kettő ponttal, ha-
todik Zalahaláp egy ponttal. 
A torna végén minden csapat 
legjobb játékosát elismerés-
ben részesítették a rendezők. 
A helyi A csapatból Takács 
Ákost, a B csapatból Egyed 
Rolandot, a C csapatból 
Czeglédi Dávidot, Pápáról 
Zsédényi Marcellt, Veszp-
rémből Lévai Ádámot, Za-
lahalápról pedig Csoma 
Eliotot.                             (me)

gyerekek szakmai felkészí-
tésében további segítséget 
nyújtott még Szollár Csaba.
Balázs és Levente egyéb-
ként egyéniben is remekelt 
tavaly év végén- a megyei 
döntőn a dobogó második 
fokára állhattak.
Az idei három napos, Jász-
Nagykun-Szolnok megyei 
versenyről szép eredmé-
nyekkel tértek haza.      (me)

magát a Farkas Adrián (8. 
osztály), Farkas Gergő (8. 
osztály), és Nagy Tamás Le-
vente (7. osztály) trió. Előb-
biek a Kazinczy Ferenc Tag-
intézmény diákjai, felkészí-
tőik Lakos Dezső és Virág 
Károly, míg utóbbi a Bat-
sányi János Magyar – Angol 
Két Tanítási Nyelvű Tag-
intézmény tanulója, felké-
szítője Kamondi Szilvia. A 

meg magát. 
A kezdő mérkőzésen a fel-
lelkesült házigazdák ellen 
kellett felvenni a kesztyűt. A 
jól szervezett csapatmunká-
ból mindenki kivette a ré-
szét, hiszen a sikeres táma-
dásokkal és az összehangolt 
csapatvédekezéssel, 39 pon-
tos győzelmet arattak, így 
Tapolca VSE/Tigrisek – 
Soproni Darazsak Akadémia 
59:20 lett a végeredmény.
A második mérkőzésen 
ugyan a szombathelyiek az 
elején komoly ellenállást ta-
núsítottak, azonban ezt lé-
pésről lépésre az összehan-
golt védekezésüknek és tá-
madásaiknak köszönhetően 
sikerült gyorsan felőrölni a 
tapolcai ifjaknak. A mérkő-
zés Szombathelyi Ifjú Sóly-
mok - Tapolca VSE/Tigrisek 
42:61 eredménnyel zárult.
A tornán elsöprő sikert arat-
va első helyezett lett a Ta-
polca VSE/Tigrisek csapat, 
második helyre a sopronia-
kat, harmadikra helyre pedig 
a szombathelyieket vissza-
szorítva. A tapolcai kosár-
labda csapat eredményes 
felkészítését Molnár Lajos 
edző végezte, aki február 
elején vehette át munká-
jának elismeréséül a Ta-
polcai Testnevelés és Sport 
kitüntetést a tizedik Sport-
gálán.                             (me)

Hajrá Tapolca!
Hajrá Tapolca! Már a par-
kolóból ezt hallhatta az, 
aki két héttel ezelőtt a 
Csermák József Ren-
dezvénycsarnok közelé-
ben járt vasárnap este.

Az „elkövetők" pedig a helyi 
kézilabdások szurkolói vol-
tak, akik nem halkuló, fo-
lyamatos biztatással erősí-
tették a csapatot, kitűnve a 
közel százhetven néző kö-
zül. A lelkesítők vezér egyé-
nisége, Horgos Richárd la-
punknak elárulta, hogy nem-
rég kezdték el szervezetten a 
szurkolás összefogását, je-
lenleg tízen vannak, de fo-
lyamatosan várják a csatla-
kozni vágyókat.
A felnőtt csapatot izgalmas, 
fordulatokban gazdag mér-
kőzésen ezúttal maga mögé 
szorította ellenfele, a vége-
redmény Tapolca VSE – Re-

solute – Bajnok DSE Ne-
mesvámos 19:46. Edzőjük 
Gátvölgyi Balázs.
Őket követte a junior csapat, 
akik hatalmas lendülettel in-
dultak neki az estének, ez vi-
szont a győzelemhez nem 
volt elég, a vendégcsapat is-
mét győzedelmeskedett, és 
majdnem azonos végered-
ménnyel zárult az összecsa-
pás, 19:45. Edző Kapcsándi 
Zsolt. Aznap délelőtt a Gyer-
mek-bajnokság Tóth László 
Régió Alsó házban indulva 
dupláztak, azaz két mérkő-
zésen is elsöprő győzelmet 
arattak az U11-es lányok. 
Előbb a helyiek felett győze-
delmeskedtek, TVSE- Reso-
lute – Celldömölk VSE 
19:13-ra, majd a Dr Lupo 
Büki TK csapatát rohanták 
le 2:21-re. Jelenleg a tabella 
első helyén állnak. Edző 
Antal Lászlóné.              (me)
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A III-IV. korcsportos, ötödik helyezett csapat: Farkas 
Gergő, Nagy Tamás Levente, Farkas Adrián (balról 
jobbra)                                                             Fotó: Farkas G.

A tornagyőztes Tapolca VSE/Sziklák csapata, edző-
jükkel                                                             Fotó: TVSE KSZ

A tornán résztvevő büszke tapolcai gyerekek, középen 
edzőjük, Krachun Éva                         Fotó: Takács Gábor

Sötét mezben a helyi felnőtt csapat. Derekasan küzdöttek                   

Fotó: Májer Edit



Vesszen már a tél!
TAVASZVÁRÁS   A gyerekek elégették a rosszat a kiszebábbal
Több éves hagyománya 
van már a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Isko-
la Székhelyintézményé-
ben a tavaszváró, télűző 
népszokások felelevení-
tésének.

Az idén sem maradt el a „ki-
szézés”, az alsósok ezúttal is 
körbe járták az iskola udva-
rán felállított, felöltöztetett 
szalmabábut, amit közben 
természetesen meggyújtott 
az iskola gondnoka. Ezzel 
elégettek minden rosszat, 
betegséget, sőt, még a papír-
lapokra írt, s a bábura agga-
tott egyéni problémákat, 
gondokat is. A régi hagyo-
mány felélesztése, szemmel 
láthatóan élmény volt a gye-
rekeknek. „Haj ki kisze haj! 
Gyűjj be sódar, gömböce! 
Kivisszük a betegséget, be-
hozzuk az egészséget! - 
hangzott az udvaron, majd a 
Jöjjön a tavasz, vesszen a 
tél! - kívánság hangzott fel 
többször a gyerekek szájá-
ból a Bárdos udvarán rende-
zett tavaszváró, télűző nép-

szokás felelevenítése során. 
Az alsósok felkészítését, il-
letve a program előkészí-
tését, lebonyolítását Varjas 
Gabriella és Fodorné Sar-
mon Emília tanítónők vé-
gezték. A tavaszvárás, vagy 

inkább a téltemetés gyökerei 
egészen az ókori rómaiakig 
nyúlik vissza. Ők mulato-
zással próbálták elűzni a 
telet, de számos más régi 
népszokás is kapcsolódik 
ehhez az időszakhoz. A leg-

népszerűbb, legismertebb 
mindenképpen a kiszézés és 
bábégetés, de a bolondos fel-
vonulás, az adományok 
gyűjtése, vagy éppen a tü-
zeskerék gurítása is ebbe a 
körbe sorolható.              (szj) 

SZEM - PONT
Aki a park felől közelíti meg a vasútállomást, annak már 
hosszú évek óta egy meglehetősen rossz állapotú alul-
járón kell áthaladnia. Pontosabban kellene, hiszen so-
kan inkább kikerülik valahogy. Kinek van kedve lemenni 
oda? Keveseknek. A tapolcai és a vendég utas közönség 
egy része számára a kerülőút lett a népszerűbb megol-
dás, a szinte állandóan elhanyagolt, rossz hangulatot su-
gárzó földfelszín alatti egyenes helyett. Különösen igaz 
ez nagyobb esőzések idején, amikor valóságos tó hul-
lámzik az aluljáró legmélyebben fekvő részén. Jó hír, 
hogy idén megújulhat a hely, amely az illetékesek szerint, 
egyelőre több sebből is vérzik. Azt mondják, hogy az épít-
mény vizesedés ellen nem megfelelően szigetelt, rossz a 
gépészete, szivattyúrendszere, és ami feltűnő, a kerámia 
burkolatai is sérültek, sok helyen lemállanak.  Egyszóval 
a város egyik kellemetlen kinézetű, és részben funkcióját 
vesztett objektumává vált. Reménykedhetünk, hogy a kö-
zeljövőben megújuló vasútállomásra már nem egy föld-
alatti romhalmazon keresztül vezet majd az út!            (tl)

A Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar idén is megtartja ha-
gyományos, hosszú évek óta 
teltházas koncertjét, 3 in1: 
Farsangbúcsúztató, Tavasz-
köszöntő, „Újévi" Hangver-
senyre átkeresztelt estjét. 
Március negyedikén 18.00 
órától a Csermák József 
Rendezvénycsarnok ad ott-
hont a zenészeknek és az ér-
deklődőknek. Jegyvásárlás-
ra már csak a helyszínen lesz 
lehetőség aznap 17.00 órá-
tól, 700 -, illetve 1000 forin-
tos áron. A fiatal és új ta-
gokkal felfrissült zenekar 
idén is igényes, élvezhető 
műsorral készül. Vezényel 
Péni Béla karnagy.

n SAKK - A nemzeti csa-
patbajnokság NB-I/B osz-
tály hetedik fordulójában a 
Tapolca Rockwool VSE, 
szoros mérkőzésen, egy 
pontos vereséget szenvedett 
a Komlói BKK csapatától 
(5,5:6,5). A minimális vere-
séggel a tapolcai csapat 
megőrizte helyét az osztály-
ban, a középmezőny elején. 
A forduló után a helyi csapat 
41,5 ponttal az ötödik he-
lyen áll a bajnokságban. Ma-
gabiztos fölényes győzelmet 
aratott pápán NB-II kilence-
dik fordulóban a Tarr-Ta-
polca VSE a helyi Pápai Sz. 
SE csapata fölött (3,5:8,5), 
így a forduló után a nyolca-
dik helyen állnak a bajnok-
ságban.                            (me)
 

n NŐI FOCI - Február 
utolsó előtti szombatján a 
TVSE-Honvéd női labdarú-
gó csapata az ajkai Farsangi 
Kupán mérette meg magát. 
Fellenbeck Mihály edző la-
punknak elmondta, hogy a 
lányok már jobb teljesít-
ményt nyújtottak, mint a ja-
nuári tornákon. Két győze-
lemmel, egy döntetlennel, 
két vereséggel zárták a tor-
nát, egy ponttal lemaradva a 
dobogóról. Kiélezett, ke-
mény mérkőzéseket játszot-
tak. Az elmúlt időszak ku-
darcai után jól helyt álltak. A 
nap góllövői Varga Dóra (2), 
valamint Schultz Athina (2) 
voltak. Varga Dóra csapat-
kapitány úgy nyilatkozott, 
végre érezi, hogy egyben 
van a csapat, mindenki ott 
van, és együtt küzdenek. 
Sajnos lecsúsztak a dobogó-
ról, de büszke a lányokra.(m)

n TÚRA - A Tapolca VSE 
Természetjáró szakosztály 
szombaton a kb. 16 km távú 
Pula- Kinizsi-forrás- Vi-
gántpetend- Király-kő- Ka-
polcs útvonalat teszi meg. 
Találkozó március 4-én a ta-
polcai autóbusz-pályaudva-
ron reggel 7.35-kor, a busz 
7.45-kor indul. Az utazási 
költség teljes áron a haza-
úttal együtt 835 Ft. A rész-
vétel ingyenes.                (me) 

n VÍVÁS -  A térdsérülése 
miatt négy hónapos szünet 
után visszatérő Rédli András 
először február harmadik 
hétvégéjén lépett pástra a 
vancouveri férfi párbajtőr 
Világkupán. 165 indulóból a 
legjobb 64 közé került, de a 
legjobb harminckettőbe ju-
tás már nem sikerült.
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Télűzés a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményében. Az alsó-
sok éppen körbe  táncolják a kiszebábot, annak meggyújtása előtt                Fotó: szj.

Idén megújulhat az elhanyagolt aluljáró         Fotó: tl.

Fúvóskoncert

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 40 - 45/db
Sárgarépa: 250 Ft/kg
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
F.hagyma:1600-1900 Ft/kg
Vegyes zöldség: 500 Ft/kg
Fejes káposzta: 100 Ft/kg
Torma: 200 Ft/kg

Heti SÜTI

Dán kuglóf

Hozzávalók: 5 db tojás, 25 dkg cu-
kor, 25 dkg liszt , 1 dl étolaj, 1 dl víz
½ csg sütőpor, mazsola, darabolt 
dió, darabolt csokoládé, vaj a ke-
néshez, liszt a szóráshoz, 1 evő-
kanál kakaó 
Elkészítése: A cukrot a tojással 
együtt összekeverjük, utána bele-
tesszük az olajat, majd a vizet és a 
lisztet, amibe beleforgattuk a ma-
zsolát, a diót és a csokoládét. Egy 
keveset hagyunk a tálban, amihez 
hozzáadjuk a kakaót. A kakaós 
masszát belecsorgatjuk a sárgába 
és így sütjük meg. Kivajazott, 
lisztezett kuglófsütőbe sütjük meg. 
180 fokra előmelegített sütőben 
sütjük.

           Kovács Pálné, Hegymagas

Sport, szabadidő

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 
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