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A forradalom üzenete
1848 Főhajtás a hősök előtt - Koszorúzás, felvonulás, ünnepi műsor

Nemzeti egységre, ösz-
szefogásra lenne szük-
ség ma hazánkban – 
hangsúlyozta beszédé-
ben Dobó Zoltán polgár-
mester március 15-én a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban rendezett 
ünnepségen.

Az 1848-49-es forradalomra 
és szabadságharcra való em-
lékezés szentmisével kezdő-
dött Tapolcán, majd a hagyo-
mányőrző lovas felvonulás-
sal folytatódott. A részt-
vevők a Kossuth-dombormű 
és a Petőfi-szobor előtt ko-
szorúval rótták le kegye-
letüket. A muzsikát a Nyi-
rettyű Népzenei együttes 
biztosította.  A program a 
Régi temetőben Miltényi Jó-
zsef 48-as huszárkapitány 
sírjánál folytatódott, ahol az 
önkormányzat, a pártok, ci-
vil szervezetek képviselői 
helyezték el koszorúikat. 
Félórával később már az Al-
só-tóparton Török János 
honvéd alezredes és Török 
Antonius Flórián honvéd 
százados emléktáblája előtt 

tisztelegtek a közélet szerep-
lői. Ágyúlövés, díszsortűz, a 
fáklyák meggyújtása, és a 
Tapolcai Ifjúsági Fúvósze-
nekar muzsikája emelte az 
ünnep nívóját. Innen indult a 
fáklyás felvonulás rendőri 
felvezetéssel és a zenekar 
aktív közreműködésével a 

Batsányi utcán keresztül 
egészen a Tamási Áron Mű-
velődési Központig. A ház-
ban Dobó Zoltán polgármes-
ter köszöntötte az érdeklő-
dőket. Beszédében az 1848-
as Magyarország erényeit 
emelte ki, többek között az 
akkor megvalósuló egysé-

get, a közös cél érdekében 
létrejövő összefogást, s a 
nemzet ebből fakadó hatal-
mas erejét. Úgy vélte a ma 
embere, társadalma merít-
hetne az akkori példából, s 
profitálhatna is abból.
(Folytatás az 5. oldalon 
„Ünnepi...” címmel)      (szj)

Sándor-napi bormustra

Debütált a színjátszó klub

Idén az olaszrizlinget, mint a 
Balaton borrégió egyik leg-
fontosabb fajtáját helyezték 
fókuszba a Sándor-napi Bor-
mustra szervezői. A szakmai 
rendezvény helyszíne ha-
gyományosan a Tamási 
Áron Művelődési Központ 
aulája volt pénteken. A Le-
sence Zrt. Balatoni Viognier 

nevű beköszönő borának 
kóstolását követően, több, 
mint negyven rizling került a 
poharakba a Balaton borré-
gió borászainak, borainak 
2017-es tavaszköszöntő 
szakmai seregszemléjén. 
(Folytatás a 3. oldalon „A 
legjobb nedűket kóstolták” 
címmel)                               (tl)

Két vidám estét szerzett 
az érdeklődőknek a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ Színjátszó Klub-
ja vasárnap és hétfőn. A 
most első ízben színre 
lépő csapat két rövid bo-
hózatot mutatott be Kéri 
Ferenctől.   

Mindegyik mű könnyed, hu-
moros hangvételű, amit a 
szereplők kellő átéléssel, és 
a műfajhoz szükséges ké-
pességgel, az elengedhetet-
len humorérzékkel tolmá-
csoltak a publikum felé. Az 
először bemutatott „Helén, s 
a tehén, avagy gyalog, mint 
Balogh” egy félreértésen 
alapuló történet, ahol az ela-
dósorban lévő leány és az 
eladó tehén körül adódnak 
félreértések. (Szereplők: 

Kocsor Kitti, Baracskai 
László, Dominek Ilona, Fi-
am Kristóf, Papp Botond 
Bendegúz, Szabó Csaba).
A színpad átrendezése köz-
ben Hajdú Péter Sáti és Ban-
dája szórakoztatta a néző-
ket. A második, az előzőnél 

hosszabb időtartamú bohó-
zat a Rideg Sándor Indul a 
bakterház című művének 
helyszínét és szereplőit va-
rázsolta a színpadra. Poé-
nokban, tapsban itt sem volt 
hiány. (Folytatás az 5. olda-
lon „Újra...” címmel)     (szj)

Csatatér az
ünnepen?!

Jó lenne pár stabil 
pont, mindenki által 
elfogadott alapként, 
napjaink társadalmá-
ban. Például nemzeti 
ünnepeink tisztelete, 
s azokon a méltóság-
teljes emlékezés le-
hetősége. Őseink felé 
megnyilvánuló há-
lánk, megbecsülé-
sünk kifejezése, egy-
más köpködése nél-
kül. Ha csak március 
15-ére gondolunk, 
1848-ban éppen a 
nemzeti egység, az 
összefogás mutatta 
meg hihetetlen erejét 
egész Európának. A 
legutóbbi március 15. 
viszont egészen más-
ról szólt. Sajnos. Bel-
politikai hadszíntéré 
vált az ünnep több he-
lyen, tettlegességig 
fajuló mocskolódás-
sal. A politikai véle-
mény nyilvánítására 
az év szinte bármely 
napján lenne alkalom. 
De március 15. más, 
gyönyörű jelképe a 
kokárda. Nem a síp.

          Szijártó János

Terítéken a Balatoni borrégió minőségi borai    Fotó: tl.

A Tamási Áron Művelődési Központban a Batsányi Tagintézmény 5-6. osztályos 
diákjai adtak elő remek műsort az ünnep alkalmából                     Fotó: Szijártó János

A bakter, Bendegúz és a két csendőr a „Meghalsz, Ba-
nya!” egyik mulatságos jelenetében         Fotó: Szijártó J.
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Komposztálási és 
égetési felhívás

Felhívom Tapolca város la-
kosságának figyelmét, hogy 
a kerti hulladék ártalmat-
lanítására, égetésére vonat-
kozó legfontosabb rendelke-
zések a következők:
Az ártalmatlanítás történhet 
a szervezett szemétszállítás 
keretében történő elszállí-
tással is. A közszolgáltatás 
keretében elszállított kerti 
hulladék csak engedéllyel 
rendelkező kezelőnek adha-
tó át. Az NHSZ Tapolca 
Nonprofit Kft. 2016. szep-
tember 1-vel megkezdte a 
zöldhulladék begyűjtését. A 
kerti hulladékot kizárólag 
tisztán, mindenféle ipari 
szennyeződéstől mentesen, 
a nyitvatartási idő alatt vihe-
tik be a társaság Hulladék-
gyűjtő udvarába (8308 Za-
lahaláp, 010/42 hrsz, Regi-
onális Hulladékkezelő Köz-
pont mellett található), ahol 
azt külön térítési díj nélkül 
veszik át.
A Hulladékgyűjtő udvar 
nyitva tartása: hétfőtől pén-
tekig: 7:00-től – 15:00-ig. 
A lehullott falevelek össze-
gyűjtésekor, fűnyíráskor is 
fontos, hogy odafigyeljünk a 
környezettudatosságra, és a 
zöldhulladék-gyűjtést vá-
lasszuk! Ugyanis az így be-
gyűjtésre kerülő zöldhulla-
dék (fa- és bokornyesedék, 
nyírt fű,), ahelyett, hogy el-
égetnék vagy lerakóra ke-
rülne, komposztálás után új-
ra visszakerül a természetes 
körforgásba.
A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 4 
§. (7) pontja alapján, mivel a 
Közszolgáltató a fentiek 
szerint biztosítja a zöldhul-
ladék begyűjtését, a vegyes 
hulladék céljára szolgáló 
gyűjtőedényben zöldhulla-
dékot elhelyezni nem lehet!
A környezetvédelem helyi 

A komposztálás a legjobb megoldás, de bizonyos felté-
telek mellett égetni is lehet                               Fotó: Archív

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 27. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Április 2. 14.00-16.00
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

A Fidesz-KDNP listás képviselőjeként nem csak egy kör-
zetet, hanem a város egészét kísérem figyelemmel. Ennek 
szellemében hasonlítottam össze a 2016-os és a 2017-es 
költségvetést most, nagyjából a választási ciklus felénél. A 
2016-os tényszámokat összevetve az idei tervekkel az lát-
szik, hogy gyakorlatilag nincs túl nagy változás a kettő kö-
zött és a struktúra is szinte ugyanaz maradt. Ha abból indu-
lunk ki, hogy mi  2014 őszén egymilliárd forinttal adtuk át 
a kassza kulcsát, amiben volt bőven fejlesztési forrás, ak-
kor most azt tapasztaljuk, hogy túlnyomó részt az akkor fo-
lyamatban lévő beruházások, felújítások valósultak meg az 
átadott fejlesztési forrásokból. Az elmúlt két évben az álta-
lunk megkezdett beruházások folytatódtak, fejeződtek be, 
azon kívül néhány tízmilliós értékben történt új fejlesztés, 
ami a mostani városvezetés „érdeme”. Nem azt akarom ez-
zel mondani, hogy sokkal többet és jobbat tettünk, mint a 
mostani városvezetés, csak a 2014 őszén velünk szemben 
megfogalmazott kritikára utalok. Ami szerint mi, azaz a 
Fidesz, Tapolcán 16 éven keresztül csak rombolt és nem 
épített semmit. Érdekes momentum, hogy tavaly a várossá 
nyilvánítás ötvenedik évfordulóján tartott ünnepségen a 
polgármester úr „arany ötven év”-nek nevezte azt a fél év-
századot, amelyből tizenhat évet mi „vittünk”. Az idei évre 
visszatérve viszont kijelenthető, hogy a 2016-oshoz hason-
lóan a mostani sem kitörés év lesz. A nagyságrendek, a szá-
mok hasonlóak. 2017-ben 143 millió forint jut felújításra, 
tavaly 118 millió volt az erre fordítható összeg, a mintegy 3 
milliárd forintos költségvetési főösszegen belül. Mindkét 
tétel nagyobb része a 2013-ban megnyert norvég alapos 
pályázat hozadéka. Ugyanez igaz a beruházásokra is. Idén 
151 millió, tavaly 207 millió volt, amelynek több mint fele 
ingatlan vásárlás. A 2017-es beruházásokra fordítható ke-
ret egy jelentősebb részét ráadásul a Városgazdálkodási 
Kft. törzstőke emelése teszi ki, ami a tavalyi strand beru-
házás többletköltsége, illetve működési veszteségének 
pótlása. Ez nem nevezhető klasszikus beruházásnak. Ösz-
szességében kijelenthető, hogy az „ígéretek” ellenére sok 
előrelépés nem történt, a struktúra nem változott, a szá-
mokban is csak kis eltérések láthatók, a város vegetál. A vá-
rosüzemeltetés tekintetében sem látom azt a 100 milliós 
megtakarítást, amelyről Kozma alpolgármester úr több-
ször is nyilatkozott. A munka és a feladat is adott, ami a 
költségvetés szerint szinte ugyanannyi pénzbe kerül, mint 
korábban, igaz néhány feladatot saját emberrel és eszköz-
zel próbál megoldani az önkormányzat. Remélem, hogy ez 
nem jár további színvonal csökkenéssel, amivel az elmúlt 
két évben sajnos számos területen találkoztunk. A város 
gazdálkodása és fejlődés tekintetében összességében nem 
látom a korábban beígért hatalmas előrelépés lehetőségét, 
bár az is igaz, hogy van számos beadott pályázatunk, de a 
nyolc, tízszeres túljelentkezés alapján túlzott reményeink, 
elvárásaink nem nagyon lehetnek. A következő két- három 
évben lesz mit tenni a város vezetésének, hogy az ígéretek, 
elképzelések ne csak álmok maradjanak.

 KÉPVISELŐI    Platform

Császár László
Tapolca - Fidesz-KDNP lista

2017-es terveim, elképzeléseim

szabályairól szóló 22/2011. 
(XII. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. §-a szerint az 
avar és kerti hulladék ége-
tésének legfontosabb szabá-
lyai a következők:
A kerti hulladék égetése 18. 
életévét betöltött cselekvő-
képes személy által, vagy fe-
lügyelete mellett végezhető 
a hatályos Országos Tűz-
védelmi Szabályzatban fog-
laltak betartásával. Tilos az 
égetés a hatóságilag elren-
delt általános tűzgyújtási ti-
lalom és a füstköd-riadó idő-
tartama alatt.
Kerti hulladékot a város bel-
területén: - február 15. és 
március 31. közötti időszak-
ban hétköznap 9 és 17 óra 
között,
- április 1. és május 31. kö-
zötti időszakban hétköznap 
9 és 20 óra között, 
- szombatonként 9 és 15 óra 
között 
lehet égetni.
Avart és kerti hulladékot 
magánszemélyek csak saját 
telkükön égethetnek. Tilos 
az égetés az egyházi és val-
lási rendeltetésű ingatlanok 
100 méteres körzetében az 
egyházi szertartások, ren-
dezvények ideje alatt.
Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy aki a ren-
deletben meghatározottakat, 
mint a közösségi együttélés 
alapvető szabályait megsze-
gi, vagy megsérti, így betar-
tását elmulasztja, legfeljebb 
150.000 forintos közigaz-
gatási bírsággal sújtható. 
Tűzgyújtási tilalom idősza-
kában irányított égetés nem 
engedélyezhető!
Az észlelt tüzet késedelem 
nélkül a 105-ös vagy a 112-
es (ingyenes) segélyhívó 
számon jelezni kell a tűz-
oltóságnak!
Tapolca, 2017. március 9.
                   Dobó Zoltán
                   polgármester sk.

Nyilvános testületi ülés

Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2017. már-
cius 24-én (péntek) 8.00 órai 
kezdettel nyilvános ülést tart a 
Tamási Áron Művelődési Köz-
pont II. emeleti tanácstermé-
ben. A napirenden többek kö-
zött névhasználatról, a szociális 
rendeletről, a közbeszerzési 
tervről és alapítványi támoga-
tásokról tárgyalnak. 

http://www.tapolca.hu


A nagy vetélkedés
Idén is népszerű volt a könyvtár olvasópályázati vetélkedője

A Wass Albert könyvtár 
gyermekrészlegének ol-
vasópályázati vetélke-
dője előhívta a fiatalok 
versenyszellemét, kreati-
vitását, miközben szóra-
koztató formában köze-
lebb hozta a helyi diáksá-
got a könyvtárhoz, a kor-
osztályt érintő könyvek-
hez, irodalomhoz.

Az olvasás, a könyvtárba já-
rás népszerűsítése, élmény-
szerűvé tétele az egyik leg-
fontosabb feladata a városi 
könyvtárnak. Vasáros Fe-
rencné gyermekkönyvtáros 
lapunk érdeklődésére el-
mondta, hogy az utóbbi 
években  a könyvtárral ha-
gyományosan jól együttmű-
ködő pedagógusok mellett, 
számos tapolcai családdal is 
kiváló kapcsolatot ápol az 
intézmény. Az érdekesebb 
témák, előadások különösen 
sok szülőt és gyermeket 
vonzanak.  
Többek között  ilyen ér-
dekes rendezvénysorozat a 
hagyományos olvasópá-
lyázati vetélkedő is, amelyet 
márciusban négy alkalom-
mal rendezett meg a kultu-
rális intézmény, külön napo-
kon a másodikos-, a harma-
dikos-, a negyedikes-, majd 
utoljára a felső tagozatos di-
ákok számára. A vetélkedő 
némi felkészülést is igényelt 
a gyerekek, illetve segítőik 
részéről. Ezúttal otthoni fe-
ladatként mesehősöket kel-
lett  a szó szellemi értelmé-
ben életre kelteniük, olva-
sást népszerűsítő kabalafi-
gurákat gyártani, vagy ép-
pen a távoli jövő könyvtá-
ráról leírni, majd előadni 
fantasztikusabbnál-fantasz-
tikusabb elképzeléseiket. A 

vetélkedőn  a gyerekek ki-
sebb csoportokban dolgoz-
tak, egy-egy könyv, folyó-
irat vagy lexikon után ku-
tattak a könyvtári rengeteg-
ben. Ugyanakkor számos 
irodalmi, műveltségi kér-
désre is tudniuk kellet a vá-
laszt,  a jó megoldásokért ér-
tékes pontok jártak. A ta-
nulók munkáját  szakértő 
zsűri értékelte.  Legutóbb a 
felsősök vetélkedőjére Ker-
tész Károlyt és Nagy Eörsné 
Magdolnát, a könyvtár ma 
már nyugdíjba vonult igaz-
gatóit kérték fel a szervezők. 
Március 8-án, a másodiko-
sok versenyét rendezték 
meg. Itt  Dénes Márk és Illés 
Botond, az „Ezeréves Sóly-
mok” csapata végzett az 
élen, minkét fiú a Batsányi  
Tagintézmény tanulója. A 
„Lázadók”, Molnár Csaba 
és Süle Gergely mindössze 
egy ponttal lemaradva má-
sodikok lettek, ők a Bárdos 
iskola diákjai. A harmadik 
helyet a Szigliget Általános 
iskola két tanulója, Bogár 
Lili Hanna és Mezey Anna 
Júlia szerezte meg a tizen-
egy csapat részvételével el-
indult mezőnyben. Március 
10-én a harmadikosok mér-
ték össze tudásukat. A nyol-
cas mezőnyben Egerváry 
Zsombor László és Haga 
Bálint, a Bárdos iskolából 
érkezett „Aranylabda” csa-
pat tagjai szerezték meg az 
első helyet. Őket a „Cica-
lányok”, a Kazinczy iskola 
tanulói, Lutár Eszter és Sab-
ján Szonja követte a máso-
dik helyen. A harmadik he-
lyezést Farkas Gergő és 
Szabó Norbert szerezte meg 
, ők „Malom-tói fiúk” néven 
indultak és a Bárdos isko-
lából érkeztek. Március 13-

án rendezték meg a negye-
dikesek versenyét, ahol Bi-
csérdi Csongor és Rieger 
Richárd, a kazinczys 
„Könyvmolyok” nyerték 
meg a vetélkedőt a nyolc 
csapattal induló mezőnyben. 
Ezen a  vetélkedőn a Bár-
dosból érkezett „Betűfalók”, 
Molnár Lili és Szabó Panka 
mindössze egy ponttal le-
maradva vehette át a má-
sodik helyért járó elisme-
rést. A csoportban harmadi-
kok lettek a Batsányis „Vö-
rös rókák”, személy szerint, 
Albrecht Martin és Illés 
Hunor. Március 21-én került 
sor a felsősök összevont ver-
senyére, ahol az 5-6. osztá-
lyosok és a 7-8. osztályosok 
mérethették meg irodalmi, 
könyvtári ismereteiket. Az 
5-6. osztályosoknál a „Tit-
kos fogócska” csapat, azaz 
Bognár-Vida Borbála és Fe-
hér Zita a Bárdos iskola ta-
nulói nyertek. A második 
helyet a „No Name” csapat,  
Csongrádi Flóra (Nagybol-
dogasszony iskola) és Czipri 
Gergő Bertalan (Batsányi 
Tagintézmény) szerezte 
meg. A harmadik hely az el-
ért pontszámok alapján a 
„Zsivány 2” csapatot, Hor-
váth Benjamint és Vetsey 
Zalánt illette, ők mindketten 
a Kazinczy iskola tanulói. A 
7-8. osztályosok versenyé-
ben mindössze két csapat in-
dult, ugyanakkor komoly 
mennyiségű pontot gyűjtött 
össze mindkét formáció. Az 
első helyet, 133 pont be-
gyűjtésével a  „Két kétna-
pos” csapat, Benedek Ildikó 
Julianna és Haga Réka sze-
rezte meg, a 118 pontos 
„Bárdos” csapat, névszerint 
Benedek Enikő és Varga Esz-
ter előtt.                    (Töreky)
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Az olvasás, a könyvtárba járás népszerűsítése, élményszerűvé tétele az egyik leg-
fontosabb feladata a városi könyvtárnak                                             Fotó: Töreky László

A legjobb nedűket kóstolták

Jön a tavasz ha tehetjük tölt-
sük időnket a természetben! 
Kisvárosi emberként nem is 
gondoljuk, hogy ez egy 
nagyvárosi, például buda-
pesti embernek milyen nagy-
szerű  és különleges dolog!
Ha kimegyünk a szabadba 
pár dologra oda kell figyel-
nünk: rétegesen öltözköd-
jünk, megfelelő lábbelit vi-
seljünk (egy lábat feltörő ba-
kancs nagyon beárnyékolhat 
egy szuper kirándulást is) de 
az UV sugárzásról sem feled-
kezhetünk meg.  A kirándu-
lás vagy akár hobbikertben 
töltött idő  kikapcsol ben-
nünket a hétköznapi  otthoni-
munkahelyi „robot"-ból elő-
segíti egészségünk megőrzé-
sét de a természetből egész-
ségünkre veszélyes apró 
élősködőket gyüjthetük be 
akaratunk ellenére. A kullan-
csok  mára úgy elterjedtek, 
hogy nemcsak erdőben és 
mezőn, hanem akár a városi 
ház udvarán a fűben is elő-
fordulhatnak. A kullancsok 
vérrel táplálkoznak,  érzékel-
ve a bőr bizonyon kémiai 
összetevőjét  a fűből ránk 
mászhatnak, vagy fáról bo-
korról ránk pottyanhatnak. 
Nem csak emberre hanem 
minden melegvérő állatra ve-
szélyes lehet. Előszeretettel 
foglalnak helyet a bőrünk 
hajlataiban (hónalj, ágyék). 
Ahogy megszívják magukat 
vérrel egyre nagyobb lesz a 
potroh részük (a fő fertőzés-
veszély a potrohban levő 
vér).  Ha észre vesszük ma-
gunkon akkor valamilyen  
csipesszel (lehetőleg nem a 
potrohnál) megfogva  csava-
ró jellegű mozdulattal eltá-
volítjuk. Ha a fullánkja a bőr-
be szakad az már később ma-
gától kilökődik. Eltávolítás 

után valamilyen fertőtlenítő-
szerrel  bekenjük a helyét.
A kullancsok  többféle be-
tegség kórokozóját terjeszt-
hetik (de nem minden kul-
lancs fertőzött!). Emberre 
legveszélyesebb az agyvelő-
gyulladás (kullancscsípés 
után 1-2 héttel láz, hányás, 
fejfájás a leggyakoribb pana-
szok) mely pedig megelőz-
hető: 2 féle vényköteles vé-
dőoltás is van rá jelentős ár-
különbséggel. A védettség 
eléréséhez 3 oltásra van 
szükség majd 3-5 évente 1 
emlékeztető oltás kell.  Az 
immunizálás megkezdésé-
nek ideális ideje a tavasz. A 
másik legismertebb a Lyme 
betegség  ami ellen az előbbi  
védőoltás nem ad védettsé-
get. Ha a kullanccsipés he-
lyén 1-2 héttel  gyulladásos 
egyre növekvő méretű gyűrű 
alakul ki gondolnunk kell rá, 
később szívpanaszok majd 
idegrendszeri zavarok le-
hetnek. A Lyme betegség jól 
kezelhető gyógyszerrel. Le-
hetőleg időben forduljunk 
orvoshoz!
A babeziózis  kutyák és 
macskák betegsége, míg a 
tularémia a vadnyulak be-
tegsége melyet ember is 
elkaphat.
Ha lehet előzzük meg a kul-
lancs által közvetített beteg-
ségeket.  Miután a túráról, 
szabadból haza megyünk 
nézzük át magunkat illetve 
egymást kullancsot keresve. 
Árulnak bizonyos kullancs 
riasztó szereket is kereske-
delmi forgalomban. Előnyös 
lehet, ha a nadrágot betürjük 
a zokni alá, illetve  ha világos 
sapkát viselünk. Az erős il-
latú készítményeket  állító-
lag nem kedvelik a kul-
lancsok.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaDr. Tompos József

        üzemorvos

(Folytatás az 1. oldalról)
A tapolcai Sándor-napi Bor-
mustrát a Badacsonyi Bor-
barát Asztaltársaság, Kulka 
Gábor borász, Mezőssy Zol-
tán borász-gasztronómus és 
Győrffy Árpád újságíró in-
dította el 2003-ban. 
Az évente megrendezett 
program a Balatoni borrégió 
minőségi borainak a  térség 
legjelentősebb tavaszi bo-
rászati szakmai találkozójá-
vá vált az évek alatt. A kós-
tolás nyilvánosan zajlik, a 
balatoni régió termelőinek 
előző évben készített, vagy 
korábbi boraival ismerked-
nek a jelenlévők. A résztve-

vőket dr. Décsey Sándor 
könyvtárigazgató, önkor-
mányzati képviselő köszön-
tötte, majd kihirdette a Ta-
polca Város Bora cím idei 
birtokosainak és boraik ne-
veit. Ez alapján, 2017-ben a 
Borbély családi pincészet 
2015-ös Bács-hegyi olasz-
rizlingje és a Varga Pincé-
szet töppedt szőlőből ké-
szült, 2015-ös évjáratú szür-
kebarát bora vívta ki a város 
elismerését. A kóstolásokat, 
értékeléseket megelőző be-
vezető szakmai előadást dr.  
Májer János a NAIK Sző-
lészeti- Borászati Kutatóin-
tézet igazgatója tartotta.    (tl)



Háromnapos vásár
EXPO Remek programok, nívós kínálat a rendezvénycsarnokban
Tapolcán van hagyomá-
nya a kereskedelmi kiállí-
tásnak, vásárnak. A Ta-
polca Expo, mint ilyen, tíz 
éven át biztosított remek 
bemutatkozási lehetősé-
get a város minden kis- és 
középvállalkozása szá-
mára. Ezt a hagyományt 
éleszti újra idén a Tapolca 
Kft. március 31. és április 
2. között.

Az esemény “gazdája” szer-
vezési oldalról a Böröndy 
Tamás vezette Tourinform 
Iroda, míg a szervezői fela-
datok összehangolásával, a 
lebonyolítással Slang Hen-
riettát bízta meg az ügyve-
zetés. Érdeklődésünkre Bö-
röndy Tamás elmondta, 
hogy az idei Tapolca Expo 
némileg más koncepció 
alapján épül fel, mint a ko-
rábbiak. 
- Próbáltunk a helyi kister-
melőkre, iparművészekre 
koncentrálni, s ezáltal sike-
rült közel hatvan kiállítót a 
rendezvényre csábítani. 

Slang Henrietta szintén a he-
lyi termelők, borászok meg-
jelenését emelte ki. - Már az 
elrendezés, a látvány piaci, 
vásári jelleget kölcsönöz az 
eseménynek. A Csermék Jó-
zsef Rendezvénycsarnok 
küzdőterén a standokat U-
alakban alakítjuk ki, közép-
re egy színpadot helyezünk 
el, a hozzá kapcsolt produk-

ciókkal, látványosságokkal. 
Természetesen elsősorban 
tapolcai és környékbeli láto-
gatókra számítunk, de a kis-
sé tágabb régióból, Keszt-
helyről és térségéből, illetve 
a megye más részeiről is vár-
juk a vendégeket.
Böröndy Tamás hozzáfűzte, 
hogy a húsvét közelsége a 
termékkínálatban és a prog-

ramokban is érezhető, érzé-
kelhető lesz. A húsvétra han-
golódást segíti a katolikus 
óvoda, és lesz egy gyermek-
kuckó is. De nem csupán a 
gyerekek, hanem az egész 
család számára biztosított a 
kellemes kikapcsolódás le-
hetősége. 
A Tapolca Expo ideje alatt a 
szervezők szeretnének be-

A Tapolca Expo szervezői: Slang Henrietta és Böröndy Tamás                       Fotó: szj.

www.tapolcaiujsag.hu 
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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

2017. 
MÁRCIUS 31.
ÁPRILIS 1.
ÁPRILIS 2.

pillantást nyújtani az elfe-
lejtett ételekbe, többek kö-
zött a Szent György-hegy 
palacsinta, az Elfelejtett Ta-
polcai palacsintával töltött 
rétes, a Tapolcai borítós és a 
Tapolcai sütőtök krémleves 
is megjelenik a vásáron. 
Ezeket a böjti időszakra való 
tekintettel vegetáriánus vál-
tozatban készíti el a Tapolca 
TV-ből jól ismert Szarka 
Zsófi gasztroblogger. Őt 
Szőke András segíti a mun-
kában.
További érdekesség, hogy a 
kiállításon bemutatott elek-
tromos autókat előzetes re-
gisztráció útján ki is lehet 
próbálni.
Pénteken 14 órakor nyitja 
meg kapuit a vásár, az ün-
nepélyes megnyitó 15.30-
kor, a zárás 18 órakor lesz. 
Szombaton tíz órától várják 
az érdeklődőket, szintén 18 
óráig, míg vasárnap 10 és 17 
óra között. Szombaton 10 és 
13 órakor a Helikon Rádió 
Roadshow-val jelentkezik. 
A rendezvényre való belépés 
14 éves kor alatt ingyenes, a 
diákoknak diákigazolvány 
bemutatása mellett 300 fo-
rintba, felnőtteknek 500 fo-
rintba kerül az egy napra 
szóló jegy.                    (szj)
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Bakterház újratöltve

Élvezte, szerette, s vastapssal jutalmazta a tapolcai kö-
zönség Horgas Eszter fuvolaművész és a Talamba 
együttes hangversenyét                                          Fotó: szj.

Carmen tragikus szerel-
me, illetve könnyed fran-
ciás dallamok is szerepel-
tek az ismert fuvolamű-
vésznő, Horgas Eszter és 
a Talamba Ütőegyüttes 
tapolcai műsorában. 

A Filharmónia Magyaror-
szág a zenekedvelő közön-
séget ezúttal is remek 
estével ajándékozta meg a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban.A Filharmónia 
Magyarország idei évadá-
nak utolsó tapolcai koncertje 
igazi kuriózumnak számí-
tott, amelyben Horgas Esz-
ter, a különleges tehetségű, 
nemzetközileg is elismert 
fuvolaművésznő és a Talam-
ba Ütőegyüttes Francia sze-
relem című közös produk-
cióját mutatta be. A virtuóz 
elemekkel gazdagon ellátott 
hangversenyen népszerű 
francia zeneszerzők, Ravel, 
Bizet, Debussy dallamai a 
fuvola és az ütőhangszerek 
izgalmas párosításában szó-

laltak meg. Bizet Carmenjét, 
a gyönyörű, de egyben ke-
gyetlen és könnyelmű ci-
gánylány szerelmi történetét 
a fuvola és több száz ütő-
hangszer elevenítette meg. 
Ezzel együtt olyan közön-
ség-kedvenc művek is fel-
csendültek, mint a francia, 
kultikus Jean-Pierre Jeunet  
film, az Amelie csodálatos 
élete zenéje, valamint a fe-
lejthetetlen Édith Piaf Pa-
dam padam című szenvedé-
lyes sanzonja. Az est nem 
kevésbé érdekes része volt a 
Talamba együttes két saját 
művének bemutatása. Az 
egyik produkció Afrikába, a 
másik Polinéziába repítette a 
közönséget. Mindkét zene-
mű óriási sikert aratott, mint 
ahogy a hangverseny egésze 
is megérdemelten vívta ki a 
nagyérdemű elismerését. A 
vastaps hosszú percekig 
zúgott, a tudás, a tehetség, a 
virtuozitás és a remekül fel-
épített koncert elismerése-
ként.                                 (szj)

Ünnepi pillanatok Tapolcán

Az ünnepi megemlékezés 
néhány pillanata. Koszo-
rúzások, felvonulás és a 
Szász Márton Iskola szép 
ünnepi műsora   Fotók: szj.

Vannak még szabad üzletek

Vastaps Horgas Eszternek 
és a virtuóz ütősöknek

A városi piaccsarnok üze-
meltetője azon dolgozik, 
hogy a megújult épületen 
belül, kulturált körülmé-
nyek között történjen 
majd az árusítás, még-
hozzá elsősorban helyi és 
környékbeli árukkal és 
árusokkal. A csarnokon 
kívüli mozgóárusokat a 
jövőben nem preferálja a 
piac vezetése.

Jelenleg zajlanak a munká-
latok, március végére a ter-
vek szerint elkészül a csar-
nok- ígérik az illetékesek.  
Rédli Károly ügyvezető 
igazgatótól és Róth László 
piacfelügyelőtől megtudtuk, 
hogy elsősorban az újonnan 
kialakított üzleteket szeret-
nék kiadni és fellendíteni, 
hiszen hosszabb távon az a 
cél, hogy a két napos piacot 

további nyitvatartási napok-
kal bővítve, a korábbinál lá-
togatottabbá tegyék. Cél, 
hogy a városközponti piac-
csarnok szervesebb része le-
gyen Tapolca gazdasági, ke-
reskedelmi vérkeringésé-
nek. Nyilván nem mindenki 
örül a változásoknak, egy, a 
csarnokon kívül, kocsiból 
árusító mozgóárussal példá-
ul április elsejével felbontot-
ták a szerződést. Megtudtuk, 
a felmondás oka, hogy az 
üzemeltető legfőképpen he-
lyi termelőkben gondolko-
dik, akik részben hagyomá-
nyos formában a piaci asz-
talokról, részben az igénye-
sen kialakított üzletekből 
kínálják portékáikat. Még 
négy, jelenleg építés alatt ál-
ló üzlet vár bérlőre.  Az épít-
kezés mielőbbi befejezése 
mellett, ezeknek a helyek-

(Folytatás az 1. oldalról)
Ünnepi beszédében Dobó 
Zoltán kiemelte, a világ leg-
erősebb hadseregének segít-
ségével tudták csak legyőzni 
a magyar sereget a császári 
erők 1849-ben. Az összefo-
gás csodálatos eredménye-
ket produkálhat, s erre nap-
jainkban is nagyon nagy 
szükség lenne.
Az ünnepi beszéd után a Bat-
sányi Tagintézmény 5-6. 
osztályos diákjai adtak elő 
szép műsort, a színpadon 
megvillantva az 1848-49-es 
történelmi események legje-

lentősebb részleteit. A gye-
rekeket  Kazinczy Beatrix, 
Antal Lászlóné és Juhász 
Márta készítette fel. A mű-
sor végén, a Szózat elhang-
zása után megszólaló taps 
nekik is megjárt.
Az ünnep előtt egy nappal 
mutatta be 1848-as műsorát 
a Szász Márton Általános 
Iskola a Tamási Áron Mű-
velődési Központban. Fel-
készítők: Maurer Àgnes és 

(Folytatás az 1. oldalról)
A sikerben nagy szerepe volt 
a Bendegúzt hitelesen alakí-
tó Szélessy Patriknak, de a 
bakter (Baracskai László) és 
a többi színjátszó is remekül 
adta vissza a vasúti-tanyai 
életből építkező történet iro-
nikus, humorral átszőtt vilá-
gát. (A Meghalsz, Banya! 
címmel bemutatott mű sze-
replői: Banya: Tóth Edit, 
Julcsa: Ali Éva, Bözsi: Ha-
rangozó Réka, Tihamér: 
Hatvani Mátyás, Csámpás 
Rozi: Dominek Ilona, Patás: 
Havasi Gábor, csendőrök: 
Fiam Kristóf és Havasi Mar-
cell, Juliska: Talabér Melá-
nia, Jancsi: Papp Botond 
Bendegúz.) Mindkét mű 
díszletről Horváth Magdol-

na gondoskodott, a rendező, 
a Tamási Áron Művelődési 
Központ Színjátszó Klubjá-
nak vezetője, Havasi Gábor.
A klub alakulásáról 2015 no-
vemberében írtunk lapunk-
ban, akkoriban kérte fel 
Barczáné Tóth Boglárka, a 
Tamási ÁMK igazgatója 
Havasi Gábort a színjátszó 
klub alakítására, vezetésére. 
Havasi Gábor időközben a 
VOKE igazgatója is lett, de 
ez nem akadályozta abban, 
hogy a Tamási színjátszó 
klubját tovább vezesse. 
Most pedig remek színházi 
bemutatkozással igazolta az 
előzetes várakozásokat, s 
adott számot társulatával a 
közel másfél éve megkez-
dett közös munkáról.      (szj)

nek a kiadása a legfontosabb 
feladat a piacvezetés számá-
ra az elkövetkező hetekben. 
A munkálatok egyébként je-
lenleg is intenzíven folynak, 
piaci nyitvatartási időszak-
ban ugyanakkor kevésbé, 
akkor a kivitelező a mege-
gyezések szerint nem zavar-
ja az árusítást. Az elkövetke-
ző napokban is számos lát-
ványos változást tapasztal-
hatnak majd a piac látogatói, 
hiszen hamarosan elkészül a 
már folyamatban lévő belső 
térkövezés és többek között, 
az üzletek is új műanyag 
nyílászárókat kapnak a régi 
vasajtók helyett.                (tl)
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Hirdetés

60 éves az európai integráció
 második világháború Aborzalmai és vesztesé-

gei után Európa nyugati or-
szágai rájöttek arra, hogy 
egyedül kevesek lesznek 
megfelelni a kor bonyolult 
gazdasági, politikai követel-
ményeinek. Ezért ez európai 
egység gondolata, az integrá-
ció folyamata egyre inkább 
előtérbe került.
1957. március 25-én Rómá-
ban 6 külügyminiszter aláírta 
az Európai Gazdasági Közös-
séget., az EGK-t. Az EGK-t 
létrehozó Római Szerződés a 
Közösség általános céljaként 
a tagállamok gazdaságpoliti-
kájának fokozatos egymás-
hoz közelítésével a gazdasági 
élet harmonikus fejlesztését, a 
folyamatos és kiegyensúlyo-
zott fejlődést, az életszínvo-
nal gyors emelkedését és az 

államokat összekötő kapcso-
latok szorosabbra fűzését tűz-
te ki célul. Az alapító orszá-
gok: Németország, Olaszor-
szág, Franciaország, Luxem-
burg, Hollandia és Belgium.  
Később tovább nőtt a tagál-
lamok száma. Hazánk 2004-
ben csatlakozott az integráci-
óhoz, amelynek eredménye-
ként az ország hatalmas támo-
gatási forrásokat kapott.
Az EU a kontinens békéjét és 
stabilitását garantálja. Az Eu-
rópai Uniót nem szétverni 
kell, hanem megfelelő érté-
kek reformok mentén újra-
egyesíteni. Szerencsére a fel-
mérések azt mutatják, hogy az 
európai tagállamok, így Ma-
gyarország esetében is, a vá-
lasztópolgárok nagy többsége 
az Unió és a mélyebb integrá-
ció pártján áll. Az EU nélkül 

sem béke, sem fejlődés nem 
lenne. A teljes magyar gazda-
ság nem tudna működni ér-
demben ha nem lennének fej-
lesztési források. Hazánkban 
a fejlesztések döntő többsége 
uniós finanszírozással törté-
nik. Természetes, az EU nem 
tökéletes, de egy biztos: alter-
natívája nincsen. Nincs szük-
ség bezárkózásra és kurucos 
erőfitogtatásra. Nem marad-
hatunk ki az EU fő sodorvo-
nalából, hazánknak erős tag-
nak kell lennie. Magyaror-
szág és gyermekeink bizton-
ságának garanciája az EU. 
Nem szabad engednünk az 
EU szétverését, hiszen a jövő 
nemzedékek záloga is az eu-
rópai integráció. 

Árvai Gábor  elnök
MSZP Tapolca és Környéke Szervezete

A jobbra vágyó ember
¨ OLVASÓNKTÓL 
Régi közhely, az embert vá-
gyai vezérlik. Ezért minden 
nagy rendszerváltozást kriti-
kusan vár. Zeneiskolánk meg-
hívóját örömmel fogadtam 
három eseményt egyszerre 
ünneplő műsorával. És meg-
vallom, az átéltek mellbeütöt-
tek. Képes volt kitűnő taninté-
zetünk a birtokolt klasszikus 
zenei hagyományokat egy 
monstre rendezvénnyel azon-
nal meghaladni. A külsősé-
gek, a zsúfolt terem, a zene 
alatt csámborgó fotósok, néha 
felhangzó fütty és tetszésnyil-
vánítás zajos módszereit csak 
futólag említem. A városveze-
tés szimpatikus, sokfős rész-
vétele, intelligens zenehallga-
tói viselkedése, amivel e mo-
dern zenét figyelemmel hall-
gatta, elismerést érdemel. Va-
lami szellemi közhangulat 
fogta át a résztvevőket. Ezt a 
városnak meg kellene tarta-
nia. De inkább a zenéről.
Életünkben a jobbról álmo-
dunk, zenében a szépet kíván-
juk. Péni Bélától sok sikeres 
vezénylésének lehettünk ta-
núi. Most a hallgatóságot a 
huszadik század legkitűnőbb 
fúvós zenéjébe merítette. 
Amit pisszenés nélkül, figyel-
mesen hallgatott meg a renge-
teg ember. És a tapsok bizo-
nyították, amit a kitűnő kon-
feranszié csak erősített.
A jó zene élvezete sikeresen 

hódítja meg a korok közön-
ségeit. Ha tartalmasan szép! 
Aminek tanúi voltunk, az a 
következő. A modern zenei 
hangzás világa, hihetetlen di-
namikája, zenei fejlődés dal-
lami invenciói, az érlelődő 
akusztikai szabályok hatása 
merészen emelte át a köny-
nyebben érthető régi hangzás-
világból a modern irányzatok 
erőteljesebben ható stílusába 
a hallottakat. E zenékben nem 
volt trivialitás, csak elsöprő 
harmonikus dinamika. És a 
politonalitás egy modern 
használata.
Bizonyító örömmel töltött el 
külföldi gyerekkorom kánoni, 
vidám gyermek dalának új-
szerű feldolgozása. Egy Paga-
nini rövid dallamocskát vidá-
man fújtuk háború előtt, bécsi 
iskolánkban, gyermekdallá 
átültetve. „ Ein Hund kam in 
die Küche” Egy kutya kony-
hából tojást lop, erre a szakács 
mérgében kettévágja. Igen 
ám, de ezután két kutya lop-
dos. Számuk állandóan meg-
kétszereződik, mert a szakács 
minden ebet kettévág dühé-
ben. Így mehet a dallamocska 
végtelen soká. Miért? Mert 
zseniálisan szép, úgy is, 
ahogy Őri Ádám trombitán, 
zenekari kísérettel előadta. 
Mert a jó zene örökéletű, mint 
a szép művészetek. És az em-
berbarát politika. 
                      Dr. Sáry Gyula

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

Hittünk, bíztunk… búcsúzunk

szólítja. Hiányozni fog szakértelme, törvénytisztelete, több 
évtizedes tapasztalata, jókedve, embersége, kiváló humora. 
Olyan kollégát vesztettünk el, aki oszlopos tagja volt hivata-
lunknak, aki személyisége, pozitív kisugárzása, lelkiismere-
tessége, megbízhatósága okán Tapolcai Közszolgálatért 
kitün-tetést vehetett át 2010-ben. Életútja példa lehet 
mindannyiunk számára. Emlékét szeretettel és kegyelettel 
megőrizzük. Ihász József irodavezetőt a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal és Tapolca Város Önkormányzata saját 
halottjának tekinti. Őszinte részvéttel osztozunk a család 
fájdalmában, sok erőt kívánunk a veszteség elviseléséhez.

                  Ughy Jenőné jegyző, Dobó Zoltán polgármester

Ihász József Tapolca város közszolgálatában 1988-tól tel-
jesített feladatokat. Először, mint a Tapolcai Városi Tanács 
Terv Csoportjának vezetője, majd, mint a Városi Tanács Mű-
szaki Osztályának munkatársa. Azóta is az építéshatósági terü-
leten dolgozott, 2001. október 1-től a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Műszaki Irodája Építéshatósági Cso-
portja vezetőjeként látta el feladatait. A térségi építéshatósági 
feladatok mind magasabb szakmai színvonalának biztosítása 
érdekében jelentős szerepet vállalt a térségben kialakított, ki-
helyezett ügyfélfogadási rend megvalósításában és fenntar-
tásában. Munkája során a jogszabályok betartása mellett min-
dig törekedett - a hatósághoz forduló ügyfelek kérelmének rö-
vid időn belüli, a jogszabályi keretek közötti méltányos elbí-
rálására. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően 2008. év-
ben a Közép¬dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
Veszprémi Kirendeltsége által végzett átfogó ellenőrzés során 
az építéshatósági feladatok ellátása kiváló minősítést kapott. 
Vezetői feladatai mellett jelentős szerepet vállalt a Hivatal 
szervezeti megújulásában, az ISO minősítés megszerzésében - 
és megtartásában. A Választási Iroda tagjaként folyamatosan 
részt vett - mint jegyzőkönyvvezető a választási igazgatási 
feladatok végrehajtásában A Képviselő-testület 2010-ben Ta-
polcai Közszolgálatért kitüntetést adományozott számára 
munkája elismeréseként. A polgármesteri hivatalban időköz-
ben bekövetkezett szervezeti változások miatt, 2011. októbe-
rétől az Építéshatósági Iroda vezetője volt. Március 25-én 
(szombaton) 10.30-kor kísérik utolsó útjára az új temetőben.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hi-
vatal és Tapolca Város Önkor-
mányzata fájdalommal búcsúzik Ihász 
Józseftől, az Építéshatósági iroda ve-
zetőjétől. Bizakodva vártuk a gyógyu-
lásról szóló híreket, de egy nálunk na-
gyobb erő úgy döntött, véget vet a föl-
di szenvedésnek, és az Égi Hazába 

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Tapolca Nonprofit 
Kft. a 2017-es évben is szervez ingyenes lomtalanítást. 
Tapolca város területén várhatóan  2017. április 6-7., 10., 13-14.-én, 
Gyulakeszi községben várhatóan   2017. április 28-án,
Raposka községben várhatóan        2017. május 8-án
Diszel városrészben várhatóan       2017. május 8-án,
kerül sor a konténerek kihelyezésére reggel 7 órától, délután 18 óráig. A 
pontos menetrendről és a konténerek helyeiről az NHSZ Tapolca Kft.-vel 
együttműködve további tájékoztatást fogunk kiadni.   
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomot a kijelölt helyeken és 
időpontokban adják le! A lomtalanítás menetrendjétől eltérő időpontban 
és helyszínen, közterületre kihelyezett hulladék illegális 
hulladéklerakásnak minősül, az elkövető környezetvédelmi bírság 
fizetésével súlytható!   

Dobó Zoltán Bolla Albert Szennyainé Kovács Veronika
polgármester sk. polgármester sk. polgármester sk.

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

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Nyerni szeretnének
KÉZILABDA  Nem adják fel a lányok, elszántan küzdenek tovább
Az NB II. női felnőtt Észak 
– Nyugat tizenharmadik 
fordulójában február utol-
só szombatján a Moson-
szolnoki sportcsarnokban 
küzdöttek a tapolcai ké-
zilabdások.

Az ellenfél ez alkalommal 
erősebbnek bizonyult, így 
Vady Mosonszolnok – Ta-
polca VSE- Resolute 37:19 
végeredménnyel zárult a 
mérkőzés. A legtöbb gólt a 
tapolcaiaktól Antal Anett (4) 
és Lozsi Anna (4) szerezte. 
Gátvölgyi Balázs edző érté-
kelésében kifejtette, hogy 
visszatartó erő volt a sérülés, 
eltiltás, illetve a hosszú uta-
zás. A felállt védekezés jól 
működött, viszont kintről 
nem tudtak átlőni, ezért so-
rozatban adták el a labdákat, 
amelyekből könnyű gólokat 
kaptak. Pozitívumként élte 
meg, hogy morálisan nem 
omlottak össze, megőrizték 
töretlen lendületüket.
A következő összecsapásra 
március első vasárnapján 
került sor, ahol hazai pályán 
látták vendégül a győrieket. 
Szoros küzdelemben, de vé-

gül a vendégcsapat kereke-
dett felül, Tapolca VSE- Re-
solute -  Győri Audi ETO 
KC III 25-32. A legtöbb gólt 
a tapolcaiak között Horváth 
Kitty (10) szerezte. Edző 
Antal Lászlóné, Gátvölgyi 
Balázs. Értékelésük alapján 
a gyenge kezdést követően, 
rendezte sorait a tapolcai 
csapat. A második félidőt 
szépen kezdték, felzárkóz-
tak, ám a játékvezetői dönté-
sek nem segítették őket. 
Egy hét múlva Ikrényben 
küzdöttek nagyot, végül az 

ellenfél kerekedett felül, 
VKLSE Győr – Tapolca 
VSE - Resolute 29-19 vég-
eredménnyel. Az edzői nyi-
latkozat alapján rosszul kez-
dődött a mérkőzés, majd egy 
időkérés után rendeződtek, 
nekiindultak. Jól játszottak, 
összeállt a védekezés, ekkor 
kapott igazán nagy jelentő-
séget az ellenfél kapusának 
védése. Petróczi Viktória 
egykor a Győri ETO kapuját 
védte, rutinja eldöntötte a 
mérkőzést. A könnyen ka-
pott gólok miatt nagyra nőtt 

az ellenfél előnye. A tapol-
caiak nem adták fel, tartással 
küzdöttek a második félidő-
ben. A lányok bravúros gó-
lokat produkáltak, a véde-
kezésük is a helyén volt, a 
mérkőzés nagy részében 
egyenrangú ellenfélnek bi-
zonyultak. Az edző kiemelte 
Antal Anett, Dorfinger Ré-
ka, Horváth Kitty, valamint 
Kondrák Sára teljesítmé-
nyét. Úgy érzi előrébb lép-
tek, és a következő meccsen, 
első győzelmükre készülnek 
hazai pályán.                (me)

Vereség, győzelem
A Nemzeti csapatbajnok-
ság NB I/B Charousek 
csoportjában a nyolcadik, 
egyben utolsó előtti for-
dulóban az ASE Paks 
csapata verte a Tapolca 
Rockwool VSE csapatát 
6,5: 5,5-re, Pakson, már-
cius második hétvégéjén.

A szoros, izgalmakkal teli 
mértkőzésen az utolsó pilla-
natokig vezető tapolcai csa-
pat végül egy pontos vere-
séget szenvedett.  Egy pon-
tot szerzett, azaz győzelmet 
aratott Tomislav Mihalicic, 
Buzás Bertalan, illetve Ár-
vai Eszter. Döntetlennel fél 
pontot szerzett Istvándi La-
jos, Jurácsik József, Nagy 
Zoltán, Ács Márton, vala-
mint Marton József. A for-
duló után 47 ponttal a TVSE 
csapata az ötödik helyen áll a 
bajnokságban.
Ezen a hétvégén, Ajkán NB 
II Széchenyi csoportjában, a 
tizedik, egyben utolsó előtti 
fordulóban a Tarr-Tapolca 

n KOSÁRLABDA -
A Tapolca Városi Sport-
egyesület év elején vá-
sárolt egy kilenc sze-
mélyes használt Ford-
trasitot a Kosárlabda 
szakosztályt támogató 
cégek adófelajánlásá-
ból, mely a TAO pályá-
zaton keresztül valósul-
hatott meg. Puskás Ákos 
az egyesület alelnöke 
lapunknak elmondta, 
hogy a hetven százalé-
kot a TAO támogatás, a 
fennmaradó harminc 
százalékot pedig Ta-
polca Város Önkor-
mányzata biztosította. A 
kisbuszt leggyakrabban 
a kosárlabda szakosz-
tály használja hétvégen-
te, a Dunántúli mérkő-
zésekre való utazás so-
rán.                         (me)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szombaton 
a kb. 17 km távú Pad-
ragkút- Parkerdő- Sár-
csi-kút- Padragi-szik-
lák- Padragkút távú tú-
raútvonalat teszi meg. 
Bárki csatlakozhat hoz-
zájuk. Találkozó a ta-
polcai autóbusz-pálya-
udvaron szombaton 
reggel 7.30-kor, a busz, 
7.40-kor indul. Az uta-
zási költség teljes áron a 
hazaúttal együtt 1510 
Ft.                             (me)

n FUTÁS - Ma még 
van lehetőség az előne-
vezésre a hetedik Ta-
polca Félmaraton Futó-
versenyre, melyet meg-
tehetnek a szervező, 
Csermák József Ren-
dezvénycsarnok hon-
lapján, valamint közös-
ségi oldalán elérhető 
linken. Akik előre re-
gisztrálnak, technikai 
pólót is választhatnak a 
rajtcsomagba. Termé-
szetesen helyszíni ne-
vezésre is lesz lehető-
ség, a verseny napján, 
április nyolcadikán, ki-
lenc órától a Fő téren. 
További információk a 
honlapon.                 (me)

VSE – Arborétum HSE 7:5 
végeredménnyel győzelmet 
hozott a tapolcaiaknak. Pa-
réj József szakosztályvezető 
elmondása alapján nagyobb 
győzelmet várt, ha néhány 
táblán figyelmesebben ját-
szottak volna a hazai ver-
senyzők, összejöhetett vol-
na. A Tarr-Tapolca VSE csa-
pata 59 ponttal a hetedik 
helyen áll az NB II-ben. Egy 
pontot szerzett, ezzel győ-
zelmet aratott Heiligermann 
Gábor, Érseki Tamara, Vaj-
da Attila, Gaál Zsóka, Bakos 
Balázs. Fél pontot szerzett, 
döntetlennel Gyarmati Já-
nos, Szabó Benjamin, Tóth 
Kristóf, Simó Judit.         (me)

Egy arany, két ezüst, három bronz
Az Sz-L Bau Balaton Ví-
vóklub tapolcai szakosz-
tályának tagjai szép ered-
ményeket értek el február 
utolsó hétvégéjén a Bu-
dapest és környéke pár-
bajtőr diákbajnokságon.

A Diadal úti Általános Isko-
lában I-II. korcsoportban el-
ső helyezett Szalma Sára 
(Bárdos, Tapolca), második 
Konkoly Evelin (Zalahaláp), 
harmadik Cséri Sára (Bár-
dos, Tapolca), valamint Si-
mon Júlia (Zánka), hetedik 
Czeiner Flóra (Kazinczy, 

Tapolca). Edzőjük Szalay 
Gyöngyi, munkáját segítette 
Szkalla Ilona szakedző.  III. 
korcsoportban ötödik Simon 
Zsófia (Zánka), hetedik Pát-
ri Maja (Keszthely) nyolca-
dik Sulyok Melani (Kazinc-
zy, Tapolca). Maja edzője 
Borosné Eitner Kinga, a töb-
bieké Szalay Gyöngyi. IV. 
korcsoportban második Ko-
vács Dániel (Batsányi, Ta-
polca), harmadik Kauker 
Dominik (Veszprém), hete-
dik Bodor Mihály (Bada-
csonytomaj). Edzőjük Sza-
lay Gyöngyi.                   (me)

Rövid hírek
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Közel egy hónapja a Bajnok DSE Nemesvámos csapatát látták vendégül. Azóta so-
kat fejlődtek. Izgatottan várják a következő hazai mérkőzést              Fotó: Májer Edit

Szabó Benjamin (balra) a 
Tarr-Tapolca VSE tagja 
küzd a szombathelyi el-
lenfelével Fotó: TVSE Sakk sz.

Az I-II. korcsoportos lányok Szkalla Ilona szakedzővel
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Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289



Dixieland diákoknak
ZENE A fiatalok többsége számára újszerű élmény volt a koncert
Két remekbe szabott, len-
dületes, szórakoztató 
koncertet adott diákoknak 
a Happy Dixieland Band - 
Hévíz zenekar hétfőn.

Előbb a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Intézményegy-
ségében, majd a Batsányi 
János Gimnáziumban lépett 
fel a csapat, kifejezetten 
gyerekek számára összeállí-
tott repertoárral, program-
mal, amely a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával 
jöhetett létre.
A diákok azon túl, hogy 
mindkét helyszínen kifeje-
zetten jól szórakoztak, meg-
ismerkedhettek a jazz zene 
gyökereivel, kialakulásával, 
a dixieland és a swing arany-
korával. Az ifjú közönség, a 
zenei mellett vizuális élmé-
nyekkel is gazdagodott, egy-
részt a Happy Dixieland 
Band korhű öltözékének, ar-
culatának, másrészt a zene-
számok között hallható, lát-
ható prezentációnak kö-
szönhetően. Az együttes ve-
zetője, Babos Lajos zenetör-

téneti sétára invitálta a lelkes 
hallgatóságot, amelynek so-
rán megidézték a műfaj 
egyik legnagyobb alakja, 
Louis Armstrong szellemét 
is. A zenekar a magyar köny-
nyűzenei örökség ápolását is 
feladatának tekinti, így re-
pertoárjukban helyet kap a 
nosztalgia, magyar  nyelvű 
örökzöld dallamokkal, régi 

filmslágerekkel. A dixei-
formációt kiváló zenepeda-
gógusok alkotják: Babos La-
jos (klarinét), Szerdahelyi 
Károly (bendzsó, ének), La-
kossy Tamás (trombita), Pil-
ler Balázs (zongora), 
Schmidt János (nagybőgő, 
ének), Tóth Péter (dob), Var-
ga Endre (szaxofon, fuvola).  
Ők egyénenként és csapat-

ban is garanciát nyújtanak 
ahhoz, hogy a felhőtlen szó-
rakozást biztosító, ugyanak-
kor ismeretekben gazdag 
előadás utat találjon a gye-
rekek felé. Ez most Tapolcán 
a Bárdos iskolában és a Bat-
sányi gimnáziumban is meg-
történt, a koncertek vastaps-
sal, és hatalmas ovációval 
zárultak.                           (szj) 

SZEM - PONT
Illetékesektől hallottam, hogy súlyos milliókat spórol-
hatna meg azzal Tapolca városa, ha polgárai maguk is 
tennének a város köztisztaságáért. Hogy mire gondol-
tak? Például arra, hogy milyen jó lenne az, ha az üzletek 
tulajdonosai, dolgozói lépcsőikről és a járdásról nem a 
járdára, illetve az úttestre söpörnék tovább a söpör-
nivalót, hanem azt lapátra gyűjtenék és egyből a kukába 
helyeznék. Vagy éppen a tömbházak lakói, hasonlóan a 
kertes házakban élők többségéhez, rendben, tisztán tar-
tanák épületeik közvetlen környékét. Ha ez így történne, 
akkor a hozzáértők szerint, emberi és gépi munkák so-
kasága válna szükségtelenné, végső soron jóval ke-
vesebb pénzbe kerülne a város tisztántartása. A gondolat 
népszerűsítésre és gyakorlati továbbgondolásra egya-
ránt érdemes, hiszen mindössze a helyi lakosság hozzá-
állásán áll vagy bukik az, amit egyébként a törvény is 
előír. De ne feledjük, hogy ezt egy olyan országban kell 
megvalósítani, amelynek lakói a szó átvitt értelmében és 
szinte mindenre vonatkoztatva „nem egy nyelvet beszél-
nek". Talán itt az ideje, hogy változtatva beidegző-
déseinken, belássuk, az lenne a legjobb, ha bizonyos jó 
célok érdekében, elsőként saját házunk táján söp-
rögetnénk.                                                                          (tl)

n ORSZÁGOS első he-
lyezettek lettek a batsányi-
sok a Magyarok Európában 
versenyen - tudtuk  meg Ri-
ba Erzsébet felkészítő tanár-
tól. A Szakmai Középisko-
lásokért Kulturális Egyesü-
let által ősszel meghirdetett 
vetélkedő  lezárult. A Ma-
gyarok Európában verseny 
témája ebben tanévben az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc híres magyar 
emigránsainak életútjára és 
tevékenységére fókuszált.  
A március 18-án rendezett 
országos döntőben, a Stefá-
nia Palotában a gimnáziumi 
kategóriájá a Batsányi János 
Gimnázium lelkes csapata 
nyerte meg.

n ESSZÉ - A Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudo-
mány Karának Filozófiai In-
tézete ebben az évben is 
esszépályázatot hirdetett 
olyan középiskolai tanulók 
részére, akiket érdekel az 
etika és a filozófia, továbbá 
van véleményük, amelyet 
szívesen meg is osztanának.  
Az országos pályázaton Ta-
kács Péter a Batsányi János 
Gimnázium 10.A osztályos 
tanulója 1. helyezést ért el 
dolgozatával, melynek té-
mája felelősségünk önma-
gunk és mások életéért, ezen 
belül pedig az alkoholizmus 
mint individuáletikai prob-
léma volt. Péter munkáját 
Herczeg-Vecsei Katalin és 
dr. Parapatics Andrea tanár-
nők segítették.
 

n VÁDEMELÉSI javas-
lattal fejeztek be a tapolcai 
rendőrök egy kifosztás bűn-
tette miatt indított nyomo-
zást. Egy 15 éves gógánfai 
fiatalkorú 2016. szeptember 
16-án 15 óra körül egy 8 
éves fiú kerékpárját vette el. 
A fiút barátja kérte meg, 
hogy vigyázzon egy kicsit a 
kétkerekűre, amikor a gya-
núsított egyszer csak oda-
sétált hozzá, és szó nélkül 
elvette a kerékpárt. A 15 
éves gógánfai fiú ellen ki-
fosztás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt indított büntetőeljárást 
a Tapolcai Rendőrkapi-
tányság Vizsgálati Osztálya 
a napokban befejezte, és az 
ügyet vádemelés kezdemé-
nyezésével adták át a Veszp-
rémi Járási és Nyomozó 
Ügyészségnek - tájékoztatta 
lapunkat Nagy Judit meg-
előzési főelőadó.

n TOBORZÁS

Egy délelőtt három települé-
sen is népszerűsítették a ren-
dőri hivatást a tapolcai to-
borzó csoport tagjai. A Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
és a Készenléti Rendőrség 

munkatársaival március 20-
án délelőtt Badacsonytomaj, 
Ábrahámhegy és Balaton-
rendes önkormányzatain ta-
lálkozhattak a határvadász-
képzés iránt érdeklődők, 
akiknek minden felmerülő 
kérdésére  válaszoltak.
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A Happy Dixieland Band a diákságot célozta meg ezúttal. Mindkét helyszínen ha-
talmas sikert aratott a kiváló zenészek kitűnő produkciója           Fotó: Szijártó János

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 38 - 40 - 45/db
Burgonya: 220 Ft/kg
Sárgarépa: 200-250 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
V.hagyma:160-200-250Ft/kg
Vegyes zöldség: 300 Ft/kg
Paprika: 150 Ft/db
Paradicsom: 960 Ft/kg
Uborka: 790 Ft/kg
Saláta: 250 Ft/fej
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Alma: 250-280 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Sav. káposzta: 450 Ft/kg

Heti SÜTI

Mákos zserbó
Tészta hozzávalói: 45 dkg liszt, 
20 dkg zsír, 1 evőkanál porcukor, 
½ csg sütőpor, ½ csg élesztő, 1 
egész tojás, 2 tojássárgája, 2-3 evő-
kanál tejföl, ½ dl tej, 1 teáskanál 
kristálycukor.
Mindent egy tálba teszünk, az 
élesztőt a fél deci tejben a teáskanál 
kristálycukorral felfuttatjuk és 
könnyen nyújtható tésztát készí-
tünk. 
Töltelék hozzávalói: 40-50 dkg 
darált mák, 1 citrom héja, cukor 
(ízlés szerint). Ezeket a hozzáva-

Hírek, információk

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Március 23 - 29. 

csütörtök – szerda

23 - 29. csütörtök - szerda                                             
18:00 1200,-Ft

A szépség és a szörnyeteg 
3D                                                 

Színes, szinkronizált 
amerikai fantasy
Hossz: 123 perc 

...
23 - 29. csütörtök - szerda                                             

20:15 1000,-Ft
Kincsem                                                                      

Színes, magyar romantikus 
kalandfilm

lókat összekeverjük. Barack, vagy 
szilvalekvár a máktöltelék alá.
Elkészítése: A tésztát 4 egyenlő 
részre osztjuk. Az első lapot bele-
tesszük a tepsibe, megkenjük lek-
várral, rászórjuk a cukros mákot és 
így folytatjuk tovább. A tetejét 
megszurkáljuk villával.  Kb. 50-60 
percig pihentetjük a tepsibe, majd 
180 fokra előmelegített sütőben 
kb. 40 percig sütjük. Tepsi mérete: 
35 x 23 cm.
           Kovács Pálné, Hegymagas
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