
Tapolcai volt, 
s az is maradt
Szalay Gyöngyit még 
a gimnáziumból isme-
rem. A tapolcai gim-
náziumból. Gyermek- 
és ifjúkorom ködbe 
vesző emlékei között 
egy kedves arcú ta-
polcai lány dereng fel, 
aki megvalósította ál-
mait. Elérte kitűzött 
céljait, lemondással, 
következetességgel, 
kitartással, tehetség-
gel. Bejárta a világot, 
érmek csillogó soka-
sága jelzi útját. Ám 
bármilyen messze is 
volt hazájától,  szíve 
mindig haza húzta. 
Hiszen idetartozott, 
Tapolcára. Nem akart 
máshol élni, nem csá-
bította el szülőváro-
sából karrier, pénz, le-
hetőség. Itt akart se-
gíteni, hasznosat, jót 
tenni úgy a sportban, 
mint a közéletben. In-
nen indult, s ide érke-
zett meg mindig. Ta-
polcára, ahol oly so-
kan szerették. Most 
messze indult, de lel-
ke, szíve örökre itt 
marad.

          Szijártó János
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Gyöngyi utolsó útja
Végső búcsú a tragikus hirtelenséggel elhunyt olimpikontól 
Szalay Gyöngyit szerdán 
helyezték örök nyugalom-
ra a tapolcai új temető-
ben. A kiváló sportolót, ed-
zőt, tanárt, közéleti em-
bert ezrek kísérték utol-
só útjára.

A ravatalnál több búcsú-
beszéd is elhangzott. Első-
ként Frang István búcsúzott 
a család és a tapolcai ön-
kormányzat nevében. Be-
szédében felidézte Horváth-
né Szalay Gyöngyi életének 
főbb fordulópontjait. Majd a 
Batsányi János Gimnázium 
igazgatója, Vargáné Halász 
Erika igazgató köszönt el 
kollégájától. - Kereste az új 
kihívásokat, szeretett és tu-
dott csapatban dolgozni, lel-
kesedni és lelkesíteni. Hitte, 
hogy egymást támogatva 
minden cél elérhető, minden 
nehézség leküzdhető - fogal-
mazott. Az egykori csapat-
társ, barát Nagy Tímea arról 
szólt, hogy tudtak örülni 
egymás sikerének, s tudtak 
egymásért küzdeni. - Mindig 
úgy éreztük, összetartozunk 
- mondta visszaemlékezésé-

ben. Az Olimpiai Bizottság 
képviseletében Kulcsár 
Krisztián világ- és Európa-
bajnok olimpiai ezüstérmes 
vívó arról a kivételes telje-
sítményről tett említést, 
amely Gyöngyi sportpálya-
futását övezte. - A magyar 
női párbajtőrcsapat vala-
mennyi világbajnoki címé-

nek részese voltál. Előtted 
nem nyert magyar váloga-
tott, s azóta sem soha, mióta 
kikerültél a csapatból - szólt 
a ravatal felé fordulva. A 
tanítványok képviseletében 
Kranabet Marcell köszönt 
el. Rengetegen érkeztek le-
róni kegyeletüket, a kollé-
gák, ismerősök, barátok is 

fejet hajtottak, az egyházi 
búcsúztatót pedig Nagy Ká-
rolytól hallhatta a gyászoló 
tömeg. A kanonok Isten ál-
dását kérte az elhunytra, s 
azt hangsúlyozta, hogy Sza-
lay Gyöngyi jól gazdálko-
dott a fentről kapott idővel, 
gazdagon, s büszkén állhat 
oda az Úr elé.                   (szj)

Megszépült a Négyeske

A katonák nem felejtenek

Ünnepélyes keretek között 
szerelték fel a pályaszám-
táblát az utóbbi hónapokban 
megszépült „Négyeskére” 
az immár harmadik alka-
lommal megrendezett No-

hab ünnepen. A különleges 
esemény idén is nagyszámú 
látogatót vonzott a tapolcai 
vasútállomásra. (Írásunk a 
6. oldalon „Ünnepelt Noha-
bok Tapolcán” címmel)    (tl)

Minden év utolsó napján, 
szerény, de ünnepélyes 
külsőségek között emlé-
keznek meg az érintettek 
a tizenkét éve történt ta-
polcai laktanya bezárá-
sokról a Dobó lakótelep 
melletti katonai, hadtör-
téneti emlékparkban.

Az idei eseményen, amely a 
Tapolcai Honvéd Kulturális 
Egyesület és az MN 1480 
Baráti Kör szervezésében 
zajlott, hagyományosan 
részt vett Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő, a város-
vezetést Lévai József alpol-
gármester képviselte. 
A megjelenteket Horváth 
Gábor a szervező egyesület 
elnöke köszöntötte, majd 
Hangodi László muzeoló-
gus előadását hallgatták meg 

a jelenlévők, ezúttal Tapolca 
több száz éves katonai múlt-
jának kevésbé ismert törté-
netéről, fontosabb esemé-
nyeiről, a katonai helytállás 
szép példáiról szólt a beszéd. 
Zárásként Kovács Barnabás 
nyugállományú alezredes (a 

rakétadandár egykori törzs-
főnöke) az MN Baráti Kör 
elnöke emlékezett vissza a 
tapolcai laktanyában töltött 
évekre, amelyet hagyomá-
nyosan bajtársi, baráti be-
szélgetés, év végi koccintás 
követett a helyszínen.       (tl)

Sok látogatót vonzott a vasútállomásra az immár har-
madik alkalommal megrendezett Nohab ünnep Fotó: tl.

Nagy József kanonok a sírnál búcsúzik Horváthné Szalay Gyöngyitől a hozzátar-
tozókkal, sporttársakkal, barátokkal, ismerősökkel együtt          Fotó: Szijártó János

Kovács Barnabás nyugállományú alezredes, az MN 
Baráti Kör elnöke emlékezett vissza a tapolcai rakéta-
dandár mindennapjaira                       Fotó: Töreky László
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Rendezvények:
Polgárőr toborzó
Január 17-én szerdán 18 órától 
lakossági fórummal egybekö-
tött polgárőr toborzót tartanak a 
Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban az 1-es előadóban. Az 
eseményre várják a közössé-
gért tenni kívánókat.
Újévi hangverseny
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószene-
kar január 20-án (szombaton) 

17 órai kezdettel tartja hagyo-
mányos újévi koncertjét a Cser-
mák József rendezvénycsar-
nokban. Vezényel: Péni Béla 
karnagy. A támogató belépője-
gyek ára 900 Ft és 1200 Ft. A je-
gyek elővételben kaphatók a 
Járdányi Pál Zeneiskolában, to-
vábbá a koncert előtt a hely-
színen.
Házas esték
Kapcsolatunk házastársunkkal, 

Küzdelmes év volt a tavalyi
ÉVÉRTÉKELÉS - Mun-
kában és küzdelmekben 
gazdag év volt 2017. A 
parlamenti munka renge-
teg utazással és buda-
pesti elfoglaltsággal jár, 
de igyekeztem a válasz-
tókörzetben és Tapolcán 
is a lehető legtöbb időt töl-
teni, közel maradni az 
eseményekhez és az em-
berekhez.

Ez idáig 74-szer szólaltam 
fel a parlamentben és 413 in-
dítványt nyújtottam be. A 
2018. évi költségvetéssel 
kapcsolatban 102 módosító 
indítványt adtam be, ame-
lyek mindegyike a választó-
körzet érdekeit szolgálta 
volna. Számomra egyfor-
mán fontos a választókörzet 
minden lakosa, éljen bárme-
lyik városban, vagy kistele-
pülésen, szimpatizáljon bár-
melyik párttal, vagy jelölt-
tel. Ahogy mondani szok-
tam: számomra az egészség 
az első, ezért mandátumom 
megszerzése óta is töretlenül 
küzdök a tapolcai kórház 
aktív ágyainak visszaszerzé-
séért és a megfelelő ágazati 
bérekért. A tapolcai kórház 
funkcióbővítése, a Fidesz ál-
tal bezárt osztályok visszaál-
lítása óriási terhet venne le 
az ajkai kórházról és nagyon 
megkönnyítené az ellátásra 
szoruló tapolcaiak és kör-
nyékbeliek életét. Ezért is 
folytattam több körben 
egyeztetést dr. Ónodi-Szűcs 
Zoltán egészségügyért fele-
lős államtitkárral, aki látva 
az adatokkal és konkrét ese-
tekkel alátámasztott érvein-
ket ígéretet tett arra, hogy a 
tapolcai és sümegi járásban 
élő betegek biztonságos el-
látásának érdekében vissza-
kaphatja elvesztett funkció-
ját a kórház. A térség egész-
ségügyi ellátása akkor lenne 
a legbiztonságosabb, ha va-
lamennyi megszüntetett ak-
tív ágyat (sebészet, belgyó-
gyászat) visszakaphatná az 
intézmény. Az aktív osztá-

Rig Lajos: Hiszem, hogy van kiút a politika mocsarából és eljön az idő, mikor a 
magyar emberek valós problémái lesznek az elsődlegesek                       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
- Lévai József alpolgármester
Január 15. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Január 22. 14.00-16.00
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jó házasság - kiegyensúlyozott 
gyermek témakörökben hall-
hatnak előadást az érdkelődők 
január 16-án 17.30 órától a 
VOKE Batsányi János Műve-
lődási Központban. Az est elő-
adója dr. Túry Ferenc egyetemi 
tanár, pszichiáter, pszichológus 
lesz. A Reményforrás Egye-
sület által szervezett progra-
mon a részvétel mindenki szá-
mára ingyenes.

lyok és a biztonságos be-
tegellátás feltétele a 24 órán 
keresztül működő – akár 
ügyeleti rendszerben is – la-
boratórium és képalkotó di-
agnosztika. Ahhoz, hogy a 
kórház jól tudjon működni 
szükséges a megfelelő infra-
struktúra mellett az is, hogy 
legyenek jól képzett szak-
emberek benne. Ezért elen-
gedhetetlen, hogy mielőbb 
rendezésre kerüljenek az 
ágazati bérek az egészség-
ügyben. De nem csak az 
egészségügyben van szük-
ség azonnali bérrendezésre, 
hanem a szociális területen, 
az oktatásban, a közigazga-
tásban, vagy a kultúra terü-
letén is!
Az egészségügyi ellátáshoz 
kapcsolódó új keletű prob-
léma az a bizonytalanság, 
ami a lombikbébi program 
körül keletkezett. Az eddig 
döntően a magánszektorban 
elvégzett államilag támoga-
tott kezeléseket most az ál-
lami szektoron belül akarják 
elvégezni. Ehhez azonban 
nincsenek meg a szükséges 
feltételek az intézmények-
ben. Így jelentősen nőni fog-
nak a várólisták, ami sajnos 
negatív hatással lehet a szü-

letésszámokra! Jó hír, hogy 
Németországi kapcsolatai-
mon keresztül az elmúlt év-
ben is sikerült bútorokat, 
kórházi felszereléseket jut-
tatni tapolcai és környékbeli 
egészségügyi és szociális in-
tézményekbe. Fontos el-
mondani, hogy ezek olyan 
alig használt, vagy nem egy 
esetben bontatlan csomago-
lású eddig nem használt 
eszközök, amelyek még 
hosszú évekig szolgálhatnak 
új helyükön!
Sajnos a pályázatok elbírá-
lásánál a döntéshozók nem 
igazán támogatták a tapolcai 
városvezetés pályázatait, 
amelyek egytől-egyig szük-
séges, a lakosság, valamint 
az idelátogató turisták érde-
keit szolgáló fejlesztéseket 
céloztak. Csak remélni tu-
dom, hogy a végül támo-
gatásban részesülő más te-
lepülések által beadott pá-
lyázatok is legalább ilyen 
fontosak és hasznosak. 
Alapvető elvárás, hogy 
szakmai alapon szülessenek 
a döntések, még véletlenül 
se politikai haszonszerzés 
céljából! Bízom benne, 
hogy nem ez történt, ugyan-
akkor nem lehet nem ész-

revenni egyes súlyos arány-
talanságot a választókörze-
ten belül.
Örömteli, hogy pályázatok 
nélkül is számos fejlesztés 
történt Tapolcán, akár ön-
kormányzati, akár magán-
forrásokból. Újabb homlok-
zatok újultak meg a belvá-
rosban, korszerűsödött a pi-
accsarnok és megnyitott a 
strand. Nem csak a belváros, 
a Főtér és a tó környéke 
szépül folyamatosan, hanem 
a külsőbb részek is gondo-
zottak. Falültetések, járda- 
és útfelújítások: apró, de 
fontos lépések a közösség 
számára. Új üzemek, csar-
nokok épültek, nőtt a mun-
kahelyek száma.
Hiszem, hogy van kiút a po-
litika mocsarából és eljön az 
idő, mikor a magyar embe-
rek valós problémái lesznek 
az elsődlegesek azoknak, 
akiket a nemzet megválasz-
tott az ország vezetésére. 
Az országgyűlési képviselő-
ség egész embert kívánó fe-
ladat. Sőt, sokszor még töb-
bet is. Ezért köszönöm min-
denkinek, aki bármilyen for-
mában segített munkájával, 
ötletével, javaslatával, vagy 
éppen kritikájával.

http://www.tapolca.hu


Ezrek kísérték utolsó útjára
Emlékképek: Szalay Gyöngyi olimpikon, hétszeres világbajnok párbajtőröző
Gyászol, s osztozik a csa-
lád fájdalmában Tapolca 
és a teljes hazai sportélet 
a vívóolimpikon  decem-
ber harmincadikai tragi-
kus hirtelenséggel bekö-
vetkezett halála miatt. 
Szalay Gyöngyit szerdán 
helyezték örök nyugalom-
ra a tapolcai új temető-
ben.

Az olimpiai bronzérmes 
sportoló, a Balaton Vívó-
klub alapító-vezetője, ko-
rábbi önkormányzati képvi-
selő, volt alpolgármester a 
kolbásztöltő verseny díjki-
osztóján lett rosszul. Két 
újraélesztés után szállították 
a veszprémi kórházba, ám 
életét már nem tudták meg-
mentni. Szalay Gyöngyi 
2017. december 30-án dél-
után hunyt el.
Szalay Gyöngyi egyetlen 
klubban, egyetlen edzőnél 
vívta végig kivételes pálya-
futását. Természetesen Ta-
polcán, és természetesen 

Sokan és sokféleképpen igyekez-
nek felfogni a felfoghatatlant, ke-
resni a magyarázatot arra, ami 
megmagyarázhatatlan.
Arra, hogy miért kellett ilyen fi-
atalon sok-sok szeretettel és nagy-
ra törő álmokkal a lelkében – egy 
ismeretlen – örök útra indulnia 
Szalay Gyöngyinek, a mi lányunk-
nak. A választ keresők közé tarto-
zom én is. Vigaszt remélve kere-
sem a kapaszkodókat, megidézem 
mosolygós arcát, világra szóló 
eredményeit, gesztusait, cseleke-
deteit.
Különleges, de talán mondhatom 
azt is, hogy egyedi volt az a kap-
csolat, ami több, mint három és fél 
évtizedig Gyöngyihez fűzött. Ti-
zennégy éves volt, amikor a tapol-
cai gimnáziumban az osztályfőnö-
ke, a magyartanára lettem. Évekkel 
később, mint a helyi televízió és új-
ság főszerkesztője számtalan inter-
jút készítettem vele a sportsikerei-
ről, több könyv szerkesztője pedig 
arra kért fel, hogy a róla szóló feje-
zetet írjam meg én. Ott voltam mel-
lette akkor is, amikor Tapolca ön-
kormányzati képviselővé válasz-
totta és alpolgármester lett. Az álta-
lam vezetett színjátszó kör tagja-
ként új, addig ismeretlen oldaláról 
is bemutatkozott. Az átbeszélgetett 
fél éjszakák pedig hozzásegítettek 
bennünket ahhoz, hogy a tanár-di-
ák kapcsolat barátsággá mélyül-
jön.
Az elmúlt harminchat évben sok-
sok élethelyzetben találkoztunk 
egymással, de nekem ő mindig az a 
mosolygós, matrózblúzos lány ma-
radt, aki az együtt töltött négy év 

emlékére a lendületesen szép be-
tűivel megírt idézettel búcsúzott 
tőlem 1986. május 9-én a fényképe 
hátoldalán: 
„Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holna-
pot.”

Most már be merem vallani, hogy 
nagyon nehéz volt számomra az 
osztályomtól való elválás. Gyötrő, 
válaszra váró kérdésekkel ostoroz-
tam magam. Kaptak-e tőlem diák-
jaim annyi útravalót, amely majd 
jelzőtáblaként segíti őket az élet-
ben való eligazodásban? A szigo-
rúságommal, a maximalizmusom-
mal nem voltam-e kerékkötője a 
szárnyalásuknak?
Saját elhatározásomból, dönté-
semből ők voltak az elsők – és 
egyetlenek –, akiknek négy évig az 
osztályfőnöke voltam. Mint a szü-
lő az első gyermekének, mindent 
meg akartam adni és mutatni ne-
kik. Túlféltettem, túlneveltem 
őket. Sajnos, a tapasztalatlansá-
gom, a görcsös igyekezetem sebe-
ket is ejtett.
Az első visszajelzés arra, hogy a 
felnőtté vált „gyermekeim” lel-
kében a tanításom gyökeret eresz-
tett Gyöngyitől érkezett. Az atlan-
tai olimpia után egy országos napi-

lap interjút készített vele. Ebben el-
mondta, hogy az osztályfőnökétől, 
aki a magyartanára is volt életre 
szóló útmutatást kapott arra, hogy 
miként kell, lehet és érdemes élni. 
Megidézte azokat az órákat, ame-
lyeken a minden embernek mérté-
ket adó ókori görögökről tanult. 
Ott véste egy életre a szívébe, lel-
kébe a szó erejének igazságát. Azt, 
hogy Európa bölcsőjének lakóit a 
nemes egyszerűség és a csendes 
nagyság jellemezte.
Gyöngyi is e szerint élte további 
életét. Egyszerűsége, természetes-
sége, szerénysége messze kiemelte 
a többiek közül. Azt, hogy jelenléte 
milyen biztonságot adott a környe-
zetében lévőknek, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy az 
érettségi találkozókra összegyűlt 
tanítványaim, mint a kályha mele-
géhez, úgy húzódtak mindig közel 
hozzá. 2016-ban volt a harminc 
éves találkozónk. Bele sem merek 
gondolni, hogy mi lesz velünk nél-
küle…
Azon kevesek egyike volt, aki úgy 
vált nagyon fiatalon a sporttal egy 
életre elkötelezett felnőtté, hogy a 
játékos, gyermeki énje is megma-
radt. Hogy ezt minél többeknek 
meg tudja mutatni, jelentkezett az 
amatőr színjátszó körbe. Tette ezt 
akkor, amikor már nemcsak neves 
sportoló, de felelős városi vezető is 
volt. Nem félt attól, hogy ezzel 
csorba esik a tekintélyén. Példát 
mutatott és bátorságot adott sok 
felnőtt szereplőnek ahhoz, hogy 
még inkább merjék megmutatni 
azt az oldalukat is, amely addig 
rejtve maradt. Felejthetetlen alakí-
tások egész sora fémjelezte Gyön-
gyi színjátszó időszakát. A tanító-
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Egy kép Gyöngyiről 2004-ből, amikor Tapolca alpolgármes-
tere volt  (Fotó: Szijártó János). Jobbra fent egy kép a kö-
zelmúltból, a vívó tanítványokkal (Fotó: Májer Edit). Jobb-
ra alul Tapolca, Deák Ferenc utca, az olimpikonok emlék-
táblája, ahol gyertyagyújtással emlékeztek Gyöngyire (Fo-
tó: Kovács Melinda), illetve egy korábbi kép a legeredmé-
nyesebb tanítványával, Siklósi Gergellyel a Junior Eb 
aranyérem megszerzése után (Fotó: Magyar Vívószövetség)

nő című színdarabban Nagy Ist-
vánné szerepében, az Énekes ma-
dárban Móka anyjaként mutatta 
meg tehetségét. Bölcsesség, humor 
jellemezte A nagymama gazda-
asszonyának és Charley nénjének 
megformálásában. A Visszakérem 
az iskolapénzt igazgatónőjeként is 
emlékezetes alakítást nyújtott. Ha 
nem a sportot választotta volna 
élethivatásul, nagyszerű, országos 
hírű karakterszínész válhatott vol-
na belőle. Kitartása, fegyelmezett-
ségén is átsütő humora, az ügy 
iránti elkötelezettsége, alázata és 
nem utolsó sorban tehetsége színé-
szi  sikerének záloga lehetett vol-
na.
Érdekes párhuzam az életünkben, 
hogy szülővárosunk gimnáziumá-
nak tanulóiból a tanárai lettünk és a 
volt tanáraink kollégáinkká váltak. 
Amikor elvállalta az osztályfőnök-
séget, örömmel teli aggodalommal 
jött el hozzám tanácsot kérni. El-
mondta, hogy ő milyen osztályfő-
nök szeretne lenni, és melyek azok 
a buktatók, amelyeket szeretne el-
kerülni.
Biztos vagyok benne, hogy az osz-
tályfőnökségből is jelesre vizsgá-
zott. Éppúgy, mint ahogy tette ezt 
családszeretetből, barátságból, a 
vívóteremben versenyzőként, 
majd később edzőként.
Az utolsó találkozásunkkor én 
mentem oda hozzá egy városi ren-
dezvényen. Gratuláltam a Tapolcai 
Vívóklub megalakulásához. 
- Büszke vagyok rád – mondtam. – 
Nagyon köszönöm. Sokat számít 
nekem a véleményed, az elismeré-
sed – válaszolta örömmel. Miköz-
ben megöleltük egymást, a szemé-
ben ugyanaz a már ismert fény vil-

lant fel, amely tükrözte akaratát, 
elszántságát. Lelkesen beszélt ta-
nítványairól, terveiről és álmairól.
Nem akart mást, csak amit har-
minckét évvel ezelőtt a már emlí-
tett idézet segítségével megfogal-
mazott. Azt, hogy egy célért do-
bogjon a szíve, hogy búcsút int-
hessen a küzdelmes mának és épít-
hessen egy szebb holnapot.
Ma, holnap… Mára már üresen 
kongó szavak… 
A tegnapunkban még ott volt a mi 
lányunk, a mában már hiába ke-
ressük. A holnapot pedig nélküle 
kell megélnünk.
Gyöngyi tizenöt évvel ezelőtt el-
hangzott mondatai segítsenek ben-
nünket: „Sokan vannak – és köztük 
én is –, akik soha nem tudtak és 
nem is akartak – sem érzelmileg, 
sem fizikailag – elszakadni Tapol-
cától. Hálás szívvel gondolok ma is 
arra a sok-sok bíztató és kedves 
szóra, amellyel útra bocsátott a 
város. Éreztem, hogy büszkék rám. 
Ma már azt is tudom, hogy lehet 
bármilyen vonzó és csábító a világ, 
nekem örökre ez a kisváros az ott-
honom. Ez a város tanított meg arra 
is, hogy a XXI. századba csak 
egyetlen elfogadható értékrenddel 
érdemes átlépni, azzal az érték-
renddel, amely a jövőben sem 
épülhet másra, mint a kőtáblákra 
vésett erkölcsi parancsokra, a fe-
lebaráti szeretetre, az alkotó ember 
megbecsülésére. Csak hinni kell. 
Mert a hit törhetetlen híd.”
Gyöngyi, a mi lányunk egész éle-
tében hidakat épített.
Míg élt, szeretett bennünket.
Mi, amíg élünk, szeretni fogjuk őt.

                    N. Horváth Erzsébet

Útra kelt a mi lányunk

Eitner Kinga volt a Mestere. 
A női párbajtőr magyar 
aranycsapatának meghatá-
rozó tagja volt - írja a Ma-
gyar Vívószövetség megem-
lékezésében. Az egyedüli, 
aki 1989 és 1999 között va-
lamennyi, szám szerint hét 

alkalommal tagja volt az 
aranyérmes magyar válo-
gatottnak, emellett bronzér-
met nyert egyéniben az at-
lantai olimpián.
A vívás mellett szülővárosa 
Tapolca is kiemelten fontos 
volt számára. Pályafutása 

alatt és utána sem jutott 
eszébe a fővárosba költözés, 
így edzőként is Tapolcán 
folytatta karrierjét. A közel-
múltban nagy erővel szer-
vezte újjáalakult klubját. 
Mellette a Batsányi János 
Gimnáziumban - egykori is-

kolájában - tanított, sőt több 
cilkluson át önkormányzati 
képviselőként, ezen belül 
alpolgármesterként is tevé-
kenykedett. A városért, a 
sportért, a közösségért élt és 
dolgozott. Sokaknak fog hi-
ányozni...                      (szj)



Nem nő már az égig
Kivágták Zalahalápon a negyvenegy méteres mamutfenyőt
FAVÁGÁS - Kivágták Za-
lahaláp legidősebb és leg-
magasabb fáját. Az óriás 
fenyő negyvenegy méter 
magas volt, kétszáz éves-
nél is többnek hitték és a 
település címerében is 
szerepel.

Ép, minőségi törzsrészeiből 
köztéri faragott szobrok ké-
szülhetnek majd- mondta el 
Bedő Lajos polgármester, 
aki a kivágott mamutfenyő 
valódi korát is elárulta la-
punknak. Szakértői vélemé-
nyek szerint, a fát betegség 
támadta meg, amelynek 
megfékezése nem volt lehet-
séges. -  Az óriás fenyő az 
utóbbi időben már nem nö-
vekedett, ágai egyre szára-
zabbak voltak, kérge sok he-
lyen lehámlott, fennállt a ve-
szélye, hogy viharos időben 
nagyobb ágak szakadnak le 
róla,  (erre volt már példa, 
egy közeli ház ablakát ko-
rábban beverte egy  termetes 
ág) vagy akár ki is dőljön- 
mondta el lapunknak a tele-
pülés polgármestere. A park 
több fája is veszélyeztetett 

Az utóbbi három évben nem növekedett a fa      Fotó: tl.
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
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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. www.tapolcaiujsag.hu

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, konferenciák 
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!

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

egyébként, a fapusztulás or-
szágos jelenség, amelyet  a 
klímaváltozással is magya-
ráznak egyes szakemberek.   
Mindenesetre a gombabe-
tegséget több év elteltével 
sem sikerült megfékezni, 
ezért az igazságügyi- , erdé-

szeti szakértő és a helyi 
katasztrófavédelem hatósági 
döntéssel, december 15-i ha-
tállyal kötelezte a falu ön-
kormányzatát a beteg fenyő 
kivágására. A fát a közel-
múltban, módszeresen, nagy 
hozzáértéssel, motoros fűré-

szekkel, biztosítóköteles 
biztosítással ágazták le, 
majd vágták ki egy Zala 
megyei, famentéssel, illetve 
beteg fák ágainak eltávolí-
tásával, kivágásával foglal-
kozó cég szakemberei. A ki-
vágott fa látványa és vizs-
gálata egy tévhitet is elosz-
latott, hiszen az évgyűrűk 
számából ítélve a mamutfe-
nyő maximum 130 éves volt, 
semmiképpen nem 200 éves, 
mint az a településről megje-
lent írásokban sok helyen 
olvasható. A 41 méteres fa  
sok, szabadon hasznosítható 
nyersanyagot is jelent  a te-
lepülés számára. A falu min-
den családja kapott ágaiból 
emlékül egy-egy zalahalápi 
címer- díszítéssel ellátott  
szeletet (összesen 616 dara-
bot gyártottak le belőle), 
amelyet Szabó Norbert és 
barátai készítettek el. A törzs 
minőségi részeiből köztéri 
szobrok készülhetnek a jö-
vőben. Megtudtuk, elsőként 
egy szép faragott, nagymé-
retű szabadtéri Betlehem el-
készítésének ötlete merült 
fel hasznosításként.           (tl)

TÁJÉKOZTATÁS
Január 22-én (hétfőn) szál-
lítják el Tapolcán a fenyő-
fákat. A kihelyezés legko-
rábbi időpontja a gyűjtés 
előtti 2 nap az ingatlan elé, 
vagy a gyűjtőkonténerek 
mellé. Nem árt tudni, hogy a 
január 22. után kihelyezett 
fenyőfa-hulladékot már nem 
szállítják el!

GYEPMESTERI
SZOLGÁLTATÁS
A balesetet szenvedett, el-
hullott állatok ügyében 
hívható új telefonszám:   
            30/240-5054
Bejelentéseiket pontos ada-
tokkal, helyszínleírással, el-
érhetőség megadásával kér-
jük megadni!
Bejelentések fogadása:
HÉTFŐ-PÉNTEK:
 7.00-19.00
SZOMBAT: 
 8.00 – 16.00
VASÁRNAP: 
Kivonulás kizárólag a főbb 
közlekedési útvonalakon 
történt rendkívüli esetekhez 
történik.
 Tapolca Város
 Önkormányzata

http://www.tapolcaiujsag.hu
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Pogácsák és kolbászok
A kolbásztöltő verseny egyik csapata a képen    Fotó: tl.

A 2017-es év utolsó szom-
batján rendezték meg a ko-
rábbi években is kifejezetten 
sikeres tapolcai kolbásztöltő 
és pogácsasütő versenyt, 
amelyre ezúttal is szép 
számmal neveztek a civil 
szervezetek, baráti társasá-
gok, valamint a helyi pártok 
csapatai. 
Pogácsa kategóriában első 
helyet érdemelt ki a zsűri 
szerint, Török Jenőné és 
Neszler Dáriusz. Második 
helyen Farkas Zoltán, a har-
madikon Farkas Gergő vég-
zett. A részvételért járó em-
léklapot a Dobó lakótelep 
családjaiért Egyesület, a 
TVSE kézi háttércsapat, 
Honti Istvánné, Fülöp Gyu-
láné és Szabó Péterné vehe-
tett át. Az ifjúsági kolbász-
töltők versenyében a Tyúk-
anyó csapata a kézis pipik-
kel és kakasokkal végzett az 
első helyen, a második leg-

finomabb sültkolbászt az 
ERT autósport Egyesület if-
júsági csapata készítette el. 
A harmadik helyet a Soci-
etas csapata szerezte meg. A 
felnőtt kolbásztöltők verse-
nye a hegymagasiakkal jó 
kapcsolatot ápoló, Szolnoki 
és budapesti Fel, töltsetek! 
csapat győzelmével zárult. A 
második helyet az Időtöltők 
kolbásztöltői, a harmadikat 
a MÁV Zrt csapata érde-
melte ki a zsűritől.  Emlék-
lapot vett át idén a TVSE 
kézi háttércsapat,  27 éves 
mókusok csapata, TVSE 
Öregfiúk csapata, Tapolca 
Vívóklub, Városért Egyesü-
let, Tanúhegyek egyesület, 
ERT autósport egyesület 
felnőtt csapata, Borbarátkör 
Zalaszántóról, Leendő óriá-
sok, azaz a helyi nagycsalá-
dosok, továbbá az  MSZP 
helyi csoportja és a Jobbika 
gárdája.                               (tl)

Hangversennyel zárták az évet
Karácsonyi hangverseny-
nyel zárták a tavalyi évet a 
római katolikus templom-
ban, telt ház előtt, a Tapol-
cai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola Székhelyintéz-
ményének tanulói, peda-
gógusai.

Szakács Péter atya köszön-
tője után vonult be a Kicsi-
nyek Kórusa, közben a na-
gyok, a Bárdos Lajos Gyer-
mekkar énekelt, Király La-
jos karnagy irányításával. 
Nem maradt el idén sem a 
szép csengettyűs produkció, 
amelyre ezúttal Bodor Ta-
másné készítette fel a tanu-
lókat. A karácsonyi hangula-
tot a Kicsinyek Kórusa szé-

pen csengő éneke fokozta, 
Sellyei-Cseh Ágnes karnagy 
vezetésével. Repertoárjuk-
ban többek között erdélyi 
betlehemes dalok, illetve 
Kodály és Farkas művek 
csendültek fel. A folytatás-
ban a pedagógusokból és 
felsős fiúkból álló kórus mu-
tatkozott be, kitűnő hang-
zással, ünnepi repertoárral 
(vezényelt Sellyei-Cseh Ág-
nes). A hangverseny további 
részében lépett fel a felső 
tagozatosokból álló Bárdos 
Lajos Gyermekkar Király 
Lajos karnagy irányításával. 
A közönség Bárdos, Mohay 
és Kodály műveket, kará-
csonyi népdalokat, énekeket 
hallhatott. A rendezvényen 

két karácsonyi témájú vers is 
elhangzott, Borsos Barbara 
és Szálinger Fanni előadá-
sában.Végül Bajner Imre 
igazgató fogalmazta meg 
adventi, karácsonyi gondo-
latait, és megköszönte a kar-
nagyokon kívül Deli László-
né, Vighné Varga Odett fel-
készítő, szervező munkáját, 
Takácsné Németh Magdolna 
és Király Emőke Mária 
hangszeres közreműködé-
sét. 
A karácsonyi koncert zárá-
saként a közönség együtt 
énekelte a kórusokkal a 
Pásztorok, pásztorok, a Di-
csőség, dicsőség, valamint a 
Mennyből az angyal című 
dalokat.                            (szj)

A Bárdos Lajos Gyermekkar (jobbra) Király Lajos karnagy irányításával. A kép 
bal oldalán a Kicsinyek Kórusa                                                                                Fotó: szj.

Hirdetés

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!
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Csendes csobbanás

Az idei szilveszteri Malom-tó 
úszás csendesen zajlott. Az 
év utolsó helyi sportprog-
ramján az előző nap tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Sza-
lay Gyöngyire emlékeztek a 
résztvevők.

Nyolcadik alkalommal rendez-
ték meg az országos szinten is 
egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő úszást, melyet minden 
évben hatalmas zsivaj és jó-
kedv övezett. Egészen mosta-
náig. Idén rányomta bélyegét a 
gyász. A máskor sugárzó, vi-
dám arcokon most szomorúság 
tükröződött. A Boombatucada 
ütő együttes óévbúcsúztató 
műsora és a rendezvénnyel járó 
„hangoskodás” elmaradt. 
Kevesebben bújtak mókás jel-

mezbe, nem ugráltak a Felső- tó 
közepén elhelyezett adventi 
koszorú mellől sem a vízbe.
Dobó Zoltán polgármester el-
mondta, a tragikus hirtelen-
séggel elhunyt párbajtőröző 
emléke előtt tisztelegtek a 
rendezvényen. Az év utolsó 
sportprogramjai – az úszás, 
illetve az azt megelőző futás – 
megfelelő alkalom arra, hogy a 
részvétvevők sportolással 
fejezzék ki nagyrabecsülésü-
ket, elismerésüket a tapolcai 
olimpikon emléke felé, és 
„fejet hajtsanak” munkássága, 
pályafutása előtt, amellyel 
nemcsak a nemzetnek, de a 
városnak is büszkeséget szer-
zett. A polgármester mindig el-
sőként úszott a tóban, idén ke-
gyeleti okok miatt, a meghívott 

Deák Bárdos Mihály Európa – 
bajnok birkózóval a partról kö-
vették az eseményeket, nem 
mártóztak meg. A nemzet roz-
márja, Schirilla György kérte a 
résztvevőket, hogy három kört 
ússzanak vele az olimpikon 
emlékére: a szeretetért, a tiszte-
letért, a harmadikat pedig a 
sportteljesítményéért.   A szik-
rázó napsütésben, idén szolid, 
visszafogott hangulatban, ösz-
szesen kétszáznyolcvanöten 
úsztak a 17 fok körüli tóban. A 
legidősebb hölgy ismét Szebe-
gyinszki Istvánné (74), a legi-
dősebb férfi tavalyhoz hason-
lóan Németh Károly (78), a leg-
fiatalabb leány Németh Emília 
Anna (8), a legfiatalabb fiú 
úszó pedig a hét éves Papp 
Huba volt.                         (me)

Ünnepelt Nohabok Tapolcán
(Folytatás az 1. oldalról)
A nosztalgia szerelvények és 
utasaik némi késéssel történt 
beérkezését sok száz érdeklődő 
vasútbarát  várta, fotózta, vide-
ózta a város vasútállomásán.
A nosztalgiázó közönséget, a 
helyi és távolabbról érkezette-
ket, a díszvendégeket dr. Dé-
csey Sándor köszöntötte. A 
Wass Albert Könyvtár igazga-
tója elsőként azokat a szemé-
lyeket és szervezeteket méltatta 
beszédében, akik a két éve ha-
zakerült mozdonytorzó felújí-
tásában, illetve a felújításhoz 
szükséges anyagi források elő-
teremtésében érdemeket sze-
reztek az elmúlt időszakban.  
Az önzetlen munkáért, felaján-
lásokért örök mementóként  
egy emléktábla került vízház 
falára és  egy-egy palack város 
bora is járt a tevékeny, áldoza-
tot vállaló  vasútbarátoknak. 
Az ajándék borok egyedi és  
különleges,  „nohabos” parafa 
címkéjét Fekete Gábor ké-
szítette. A Novák András által 

készített esztétikus emléktábla 
a támogatók nevével a hajdani 
vízház falára került és Lukács 
György a MÁV szombathelyi 
területei igazgatója és Simonné 
Visi Erzsébet a   Nohab találko-
zó  fő szervezője leplezte le az 
ünnepség keretében. Az idei ta-
lálkozóra kilátogató tapolcai, 
környékbeli és távolról érkezett 
vasútbarátoknak, zömében 

gyermekeikkel érkező csalá-
doknak idén sem kellett csa-
lódniuk, hiszen látványos No-
hab bevonulás, vasút-történeti 
kiállítás, párját ritkító vasút-
modellező bemutató, de első-
sorban a múlt feledhetetlen, ma 
is működő műszaki emlékeivel 
való nosztalgikus találkozás 
hangulata, élménye várta őket 
Tapolcán.                             (tl)

Wéber Gergely még a rendezvény napjának hajnalán 
is dolgozott a mozdonytorzó felújításán. Simonné  Visi 
Erzsébet szervezőtől és Dr. Décsey Sándortól veszi át a 
megérdemelt egyedi ajándékbort                           Fotó: tl.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Január 11 - 17. 

csütörtök – szerda

11 - 17. csütörtök – szerda 
16:00  2D  1200,-Ft 

13 – 14. szombat – vasárnap 
14:00 3D 1400,-Ft

TAD, az utolsó felfedező  
Színes, szinkronizált spanyol 

animációs kalandfilm
Hossz: 86 perc

...
11 – 17. csütörtök – vasárnap 

17:30  1200,-Ft
Tökéletes hang 3.    

Színes, szinkronizált 
amerikai zenés filmvígjáték

Hossz: 94 perc
...

11 -17. csütörtök – szerda 
19:30 1200,-Ft
Elit játszma                                                                                            

Színes, szinkronizált 
amerikai krimi

Hossz: 140 perc

www.tapolcaiujsag.hu 

Gyerekek 
díjas rajzai

Jogos kérdések

Az ingatlan vásárlása során döntő jelentőségű, hogy a vevő kö-
rültekintően járjon el és a saját érdekeit érvényesítse. Állás-
pontom szerint az ingatlan kiválasztása során annak megte-
kintésekor tisztázni és alaposan körül járni szükséges az épület 
műszaki állapotát. Célszerű megtudni falak építőanyagát, a  la-
kás építésének idejét, megtekinteni az építési tervet és hasz-
nálatbavételi engedély. Megszemlélni a  közművek állapotát, 
szigeteléseket, ablakok ajtók állapotát, beépített konyha búto-
rokat és egyéb felszereléseket.  Telkes ingatlanok esetén telek-
határok megtekintése is elengedhetetlen. Tisztázni szükséges 
még az ingatlant terhelő jogokat és terheket és az esetleges 
adókat valamint közös költségeket. Amennyiben az ingatlant 
megfelelőnek találta a vevő akkor a vételárban, és a fizetési fel-
tételekben kell megállapodniuk a feleknek. Kiköthetnek to-
vábbá foglalót, vagy előleget esetleg kötbért végső fizetési ha-
táridőt és az ingatlan átadásának átvételének napját. Itt hívnám 
fel a figyelmét mindenkinek, hogy egymás közötti „foglalós 
papírt” ne készítsenek semmilyen körülmények között, sem az 
idő rövidsége (nincs idő elmenni ügyvédhez), vagy más kö-
rülmény sem indokolhatják, hogy érvénytelen ”iratot” fabri-
káljanak a felek. Ügyvédet, vagy közjegyzőt kell felkeresni 
megbízni szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő okirat el-
készítésével. Amennyiben a vevő hitel vagy támogatás akar 
igénybe venni az adásvételi szerződés megkötése előtt keresse 
fel az általa választott pénzintézetet és tájékozódjon arról is, 
hogy a megvásárolni kívánt ingatlan milyen módon, feltételek 
mellett és mekkora összegben hitelezhető. Számolás során ne 
feledkezzen meg senki arról, hogy az ingatlan megvétele után 
főszabály szerint 4% illetéket is kell majd megfizetni.  Az el-
adó köteles (kivétel ha felek másképpen állapodnak meg) be-
szerezni a lakás ingatlan energetikai tanúsítványát valamint az 
ingatlan tulajdoni lapját. Telkes ingatlanok esetén célszerű az 
ú.n. térképkivonatot  is összehasonlítani  a tényleges állapo-
tokkal, úgy mint az épültek elhelyezkedése, és telekhatárok. 
Az adásvételi szerződés elkészítésével ügyvédet vagy köz-
jegyzőt kell megbízni akik megfelelő szakértelemmel rendel-
keznek ehhez, valamint az Ingatlan-nyilvántartási törvény sze-
rint is csak ilyen okirat fogadható el.   
A folytatásban a termőföldek és a zárkerti ingatlanok adásvéte-
lével kapcsolatos speciális szabályokról írok.

Dr. Komjáti Sándor 

Tippek, tanácsok érthetően 
jogi kérdésekről - az ügyvédtől
Az első írásomban az ingatlanok adás-
vételével kapcsolatban adok rövid, re-
mélhetőleg hasznos, tippeket tanácsokat, 
hogy elkerülje mindenki a kellemetlen 
szituációkat esetleges jogvitákat.

§

Kétszáznyolcvanöten mártóztak meg Szilveszterkor a Malom-tóban. A rendezvény 
visszafogott hangulatban telt                                                                         Fotó: Májer Edit

Kiállították és díjazták Zalaha-
lápon az óvodások, kisiskolá-
sok és felsős nevezők legszebb 
rajzait. Idén közel nyolcvan pá-
lyamunka érkezett az adventi 
rajzpályázatra, amelynek témá-
ja a karácsonyvárás volt.
A szép gyermekrajzokat a kul-
túrház nagytermében állították 
ki, ahol nagy érdeklődés mel-
lett rendezték meg a díjátadó 
ünnepséget. A megjelenteket 
Bedő Lajos polgármester kö-
szöntötte, aki örömének adott 
hangot, hogy Zalahalápon im-
már három éves hagyománya 
van az Igaz pedagógus házas-
pár által létrehívott és évről, év-
re egyre népszerűbb adventi 
rajzpályázatnak. Idén Hangodi 
László, a Wass Albert Könyvtár 
muzeológusa, képzett rajztaná-
ri minőségében értékelte és ja-
vasolta díjazásra a halápi gye-
rekek, zömében a Szín-Vonal 
iskola alapfokú művészeti kép-
zésében résztvevő helyi fiata-
lok alkotásait.                       (tl)



Évet záró sakkgála
Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a programot
ÉLŐSAKK - Nyolcadik al-
kalommal szervezte meg 
a hagyományos sakkgálát 
a Tapolca VSE sakk szak-
osztály, illetve a Tapolca 
Kft. a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban 
a tavalyi év végén.

Remek alkalom volt ez a dél-
után egy kis családi kikap-
csolódásra, továbbá, hogy a 
gyermekek megmutathassák 
sakktudásukat hozzátartozó-
iknak is. A sportág szerelme-
seinek körében minden év-
ben népszerű programra 
nemcsak helyi, hanem ajkai, 
nagykanizsai, szombathelyi 
sakkozók, köztük több ifjú-
sági bajnok is ellátogatott.

Megnyitó beszéde után, 
Dobó Zoltán polgármester 
Gaál Zsóka világbajnoki 
ezüstérmes sakkozó segítsé-
gével „küzdött meg” a lát-
ványos élősakk alatt a sötét 

színekben „pályára lépő” 
Lakos Nikoletta nagymester 
olimpikonnal, és helyi sze-
kundánsával, Bodó Boglár-
kával. A sakkbábuk „bőrébe 
bújt” gyerekek izgatottan 
teljesítették az utasításokat, 
a játszma végül döntetlennel 
zárult.
Rig Lajos országgyűlési 
képviselő a térsakk játszmán 

mérte össze sakk tudását Ga-
ál Zsókával, aki ezt követő-
en a több táblán is zajló vil-
lámsakk bemutatón Rédli 
András világ – és Európa 
bajnok, olimpiai bronzér-
mes párbajtőrvívóval „szállt 
szembe”.
A helyi és vendég gyereke-
ket csapat villámverseny, 
majd hatkezes szimultán, a 

résztvevő szülőket pedig 
nyílt sakkverseny várta.
A Tapolca VSE, a Szom-
bathelyi Dési Sakkiskola, a 
Nagykanizsai Sakk Szak-
osztály, illetve az ajkai 
ASSE levezetésként sor – és 
váltóversenyeken, kosárra 
büntető dobásban és hetes 
rúgó versenyen is össze-
mérte erejét.                 (me)

Diákolimpia tollaslabdában
A Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola diákjai 
szépen szerepeltek hazai 
pályán, a Tollaslabda Di-
ákolimpia körzeti forduló-
ján, a tavalyi év végén.

Korcsoportonként és ne-
menként az első négy he-
lyezett képviselheti váro-
sunkat januárban, a tapolcai 
megyei döntőn. A tovább-
jutók, hat diák kivételével 
mind a székhelyintézmény 
tanulói. Az I. korcsoportban 
aranyérmes Kovács Vivien 
és Horváth Bence. A II. kor-
csoportos lányok között első 
Bakler Zita (Kazinczy Tag-
intézmény), második Ko-
vács Flóra (Nagyboldog-
asszony Római Katolikus 
Általános Iskola), harmadik 
Pálosi Laura, negyedik he-
lyezett pedig Nagy Bianka 
(Batsányi Tagintézmény). A 
fiúk közül az első Pontyos 
Balázs, a második Csarmasz 
Bálint, a harmadik Süle Ger-
gely, a negyedik helyen pe-

dig Molnár Csaba végzett. A 
III. korcsoportos lányoknál 
az első helyet Székely Kíra, a 
másodikat Szennyai Kinga 
(Batsányi Tagintézmény), a 
harmadikat Cséri Sára, a ne-
gyediket pedig Takács 
Alexandra (Batsányi Tagin-
tézmény) szerezte meg. Fi-
úk között első Pimper Kris-
tóf, második Varga Ádám, 
harmadik Berzsenyi Bálint 
(Kazinczy Tagintézmény), 
negyedik pedig Sebők Ró-
bert. A IV. korcsoportos lá-

Futás Szalay Gyöngyi emlékére
A hagyományos szilvesz-
teri futást mostantól a tra-
gikus hirtelenséggel el-
hunyt Szalay Gyöngyi em-
lékére rendezik meg.

Az év utolsó napján, a 
Szilveszteri Malomtó úszás 
„előfutáraként” szervezték 
meg minden évben a családi 
futóversenyt. Ezúttal úgy 
döntöttek a szervezők, hogy 
„Örömfutás” néven hirdetik 
meg - nem a versenyre, ha-
nem a közösségi élményre 
helyezik a hangsúlyt. A 
gyermekfutam kisebb távon 
zajlott az Alsó-tó körül, a 
felnőtt táv pedig az egész tó-

partot körbeölelte. Rajtszám 
alapján sorsoltak ki tíz aján-
dékcsomagot, a rekordszá-
mú százhatvan futó között. 
Dobó Zoltán polgármester 
elmondta, már egyeztet a 
szervezőkkel, hogy a ren-
dezvény ezután minden év-
ben Szalay Gyöngyi Emlék-
futás néven legyen meghir-
detve, ezzel is adózva a kivá-
ló párbajtőrvívó olimpikon 
emléke előtt. Kérésére a fu-
tók közül sokan fekete szala-
got viseltek. 
A sportprogram a szokásos 
hangoskodás és jókedv nél-
kül, csendesen, visszafogot-
tan zajlott.                        (me)

nyok közül első Drei Gab-
riella, második Pető Mónika 
(Batsányi János Gimnázi-
um), harmadik Tölgyes Ré-
ka, negyedik helyezett pedig 
Benedek Enikő Zsófia. A 
fiúk közül az első Veres Oli-
vér, a második Czeglédi Do-
minik, a harmadik Csörnyi 
Richárd, a negyedik helyet 
pedig Bogdán Gábor érde-
melte ki. 
Felkészítőik Gyarmati Zol-
tánné, Gombkötő Richárd és 
Kassai Balázs.               (me)

Advent harmadik vasár-
napján mozgással hango-
lódtak az ünnepekre az 
Aranykapu Kupa férfi te-
remlabdarúgó torna részt-
vevői.

A hagyományos sportprog-
ramra idén összevontan vár-
ták a felnőtt, illetve az öreg-
fiú csapatokat a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnokba. 
Tizenhat csapat közül a do-
bogó legfelső fokára az Ost-
rom Gumiszerviz, a máso-
dikra az LK Bulls Szom-
bathely, a harmadikra pedig 
a Kulukulu FC állhatott. A 
legjobb kapusnak Keszthelyi 
Dávid (LK Bulls Szombat-
hely), a legjobb mezőnyjá-
tékosnak Tóth László (Ost-
rom Gumiszerviz), a gólki-
rálynak pedig Karika Ákos 
(Kulukulu FC) bizonyult.

Labdarúgás 
ünnepek előtt
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A sötétek és világosak „csatája” végül döntetlennel zárult. Az élősakk játszma 
ezúttal komoly érdeklődést váltott ki                                                          Fotó: Májer Edit 

A IV. korcsoportban első Drei Gabriella, második Pető 
Mónika, harmadik Tölgyes Réka Fotó:Gyarmati Zoltánné

A résztvevők futva adóztak a párbajtőrvívó olimpikon 
emléke előtt                                                    Fotó: Májer Edit

Szimultánt és 
sakkversenyt 
is tartottak 

Népszerűek a téli tornák



Foltvarrók kiállítása
A Tamási Áron Művelődési Központban mutatkozhattak be
TÁRLAT - Szép kiállítás 
nyílt az intézmény Folt-
varró Klubjának munkái-
ból a Tamási Áron Műve-
lődési Központban.

A hétfő esti esemény nem 
volt teljesen előzmény nél-
küli, hiszen tavaly már lát-
hatta a közönség a művelő-
dési intézmény falai között 
tevékenykedő foltvarró lá-
nyok, asszonyok nem min-
dennapi szaktudásról,  krea-
tivitásról, szépérzékről  és 
szorgalomról árulkodó 
munkáit. Akkor nem rendez-
tek ünnepélyes megnyitót a 
kiállított munkák köré, most 
azonban alaposan bepótolta 
a szakkör, amit korábban 
valamiért „elmulasztott”. A 
szépszámú érdeklődőt és a 
kiállítókat elsőként  Kovács 
Melinda a városi televízió 
főszerkesztője köszöntötte, 
majd  Barczáné Tóth Bog-
lárka a helyszínt biztosító 
intézmény vezetője vette át a 
szót.  Elmondta, a Foltvarró 
Klub 2016 januárjában 
kezdte meg működését és 

SZEM - PONT
A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén 
2017 decemberében megszaporodott a vadbalesetek szá-
ma, közel 10 esetben intézkedtek a tapolcai rendőrök 
vaddal történt ütközés helyszínén - írta lapunknak Nagy 
Judit a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelő-
adója. A leggyakrabban őzek ugrottak ki hirtelen az útra, 
de az elütött álatok között volt vaddisznó és dámszarvas 
is. A balestek során személyi sérülés egyetlen esetben 
sem történt, a gépjárművekben azonban jelentős anyagi 
károk keletkeztek. A vadbaleseteket nagyon nehéz, oly-
kor lehetetlen elkerülni, mivel az állatok váratlanul ké-
pesek felbukkanni a közlekedő járművek előtt. Az erdős, 
bozótos helyeken, ahol beláthatatlanok az út menti te-
rületek, illetve sötétben, rossz látási viszonyok között 
csak a járművezetők elővigyázatossága segíthet elke-
rülni a baleseteket. Ezzel együtt a legóvatosabb vezetés 
mellett is megtörténhet a baj. Vaddal történő ütközés ese-
tén értesítsék a rendőrséget, és ha lehetőség van rá, a jár-
művel álljanak biztonságos helyre.  A megsérült nagyva-
dat ne közelítsék meg, egy rémült állat súlyos sérülést 
okozhat patáival, agancsával vagy harapásával!

Körte: 490 Ft/kg
Alma: 268 Ft/kg
Mák: 900-1400 Ft/kg
Narancs: 339 Ft/kg
Mandarin: 3380 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 489 Ft/kg
Szőlő: 1200 Ft/kg
Lencse: 600-800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600-800 Ft/kg
Sav. káposzta: 450 Ft/kg

n TÚRA - A Tapolca VSE 
Természetjáró szakosztály 
szombaton a 18 km távú, 
Gyulakeszi- Kőmagas- Visz-
kelén- Kopasz-hegy - Mind-
szentkálla- Gyertyános- Di-
szel útvonalat teszi meg. Ta-
lálkozó a tapolcai autóbusz-
pályaudvaron január 13-án, 
7.45-kor, a busz 7.54-kor in-
dul. Az utazási költség teljes 
áron a hazaúttal együtt 500 
forint.                               (me)

n SAKK - Az előző év 
utolsó napjait is sportolással 
töltötte a Tapolca VSE sakk 
szakosztálya. Több versenyt 
is szerveztek. Az Ifjúsági 
Rapid Sakkversenyen az 
aranyérmet Bencze Balázs 
Dominik, az ezüstérmet Ács 
Márton, míg a bronzérmet 
Juhász Judit érdemelte ki 
teljesítményével. A Flúgos 
futam – évzáró egyéni vil-
lám sakkversenyen a dobo-
gó legfelső fokára Buzás 
Bertalan, a másodikra 
Margl Roland, míg a har-
madikra Gaál Zsóka állha-
tott.                                   (me) 

n AJÁNDÉK - Közel év-
tizedes hagyománya van, 
hogy a Tanúhegyek Egye-
sület tisztségviselői, tagjai 
az ünnepeket megelőzően a 
városi kórház ápolási osz-
tályára látogatnak, hogy 
ajándékcsomagjaikkal némi 
derűt vigyenek az ápoltak 
életébe. Idén is így történt- 
tudtuk meg Sabján Géza el-
nöktől, aki elmondta, hogy 
hagyományaikhoz híven,  
kulturális műsorral is ked-
veskedtek a közelgő kará-
csony alkalmából a Deák 
Jenő Kórház betegeinek és 
dolgozóinak .                     (tl) 

n  TŰZ - Szilveszter éjje-
lén leégett a balatonedericsi 
Csodabogyós barlang bázis-
épülete.  A szerencsétlenség 
okáról szinte semmit sem le-
het tudni. Mivel az épület-
ben nem tároltak gyúlékony 
anyagokat, maga az épít-
mény sem volt kifejezetten 
tűzveszélyes, erősen való-
színűsíthető, hogy felelőt-
len, esetleg szándékos gyúj-
togatás történt. John Szilárd, 
a helyi barlangász csoport 
vezetője azt mondta, húsz 
évnyi munkájuk, múltjuk 
egy komoly szelete vált a tűz 
martalékává. Regisztrált tú-
ráik vannak, amelyek meg-
valósítása most veszélybe 
került.                                 (tl)

kézzel vagy géppel megdagaszt-
juk. Duplájára kelesztjük, gyengén 
átgyúrjuk, majd kb. 1 cm-re ki-
nyújtjuk. Felét 8-10 cm-es négy-
szögekre vágjuk, mindegyik köze-
pébe keményebb gyümölcsízt te-
szünk, és összecsavarjuk. Sütő-
papírral bélelt tepsibe egymás mel-
lé tesszük, tetejét olvasztott vajjal 
megkenjük.
A másik részt kissé vékonyabbra 
nyújtjuk, megkenjük a lágy vajjal 
kikevert porcukorral és kakaóval. 
Ezután összesodorjuk, kb. másfél 
ujjnyi szeletekre vágjuk, és a csi-
gákat is a tepsibe egymás mellé 
fektetjük. Meglocsoljuk a maradék 
langyos vajjal, és fél órát ke-
lesztjük.
Közepesen meleg sütőben sütjük 
(180 fokon 25-30 perc). Mikor 
majdnem kész, forró vaníliás tejjel 
megöntözzük, úgy sütjük készre. 
Mindkettőt porcukorral meghintve 
tálaljuk.
 Dobosné Szabó Márta,
 Székesfehérvár

rövid idő alatt nagy nép-
szerűségre tett szert. – A 
klub sikere és lelkesedése 
azóta is töretlen, amelynek 
ékes bizonyítéka a mai ki-
állítás- hangsúlyozta az in-
tézmény igazgatója, aki to-
vábbi sikereket és eredmé-
nyes működést kívánt a 
klubnak. Vassné Sárossy 

Gabriella a tapolcai 
Foltvarró Klub vezetője el-
mondta, hogy jelenleg hu-
szonhat fővel működik a 
szakkör, soraikban minden 
korosztály megtalálható a 
húszas éveikben járóktól, 
egészen a hetven éves kor-
osztályig. - Csoportunk tag-
jai nagyon lelkesek, elmon-

dásuk alapján szinte várják, 
hogy mikor jön el a követ-
kező heti varróklubos fog-
lalkozás. Amit itt láthat a kö-
zönség, az a második évünk 
termése, ám így is csak a 
töredéke az elkészült mun-
káknak. A foglalkozásokat a 
legegyszerűbb szakmai fo-
gások tanulásával kezdtük 
és haladunk az egyre össze-
tettebb, bonyolultabb dol-
gok elkészítése felé- árulta 
el a klubvezető, aki nem mu-
lasztotta el megdicsérni a 
férjeket sem, hogy nyugodt 
családi hátteret biztosítottak 
az asszonyok  kedvtelésé-
hez. Ez utóbbi szellemi 
nyomvonalon született meg 
a Férj sirámai című humoros 
hangvételű vers is, amelyet 
Havasi Gábor a  Tamási 
színjátszó klubjának vezető-
je szavalt el, mosolyt, ne-
vetést csalva a jelenlévők ar-
cára. Az egyedi és gyönyörű 
textil kiállítási tárgyak so-
kaságának megtekintéséhez 
Sajcz Gábor harmonikajáté-
ka adott hangulatos zenei 
aláfestést.                         (tl) 
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Vaddal ütközött jármű és sérülései    Fotó: Rendőrség

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 50 - 60 Ft/db
Burgonya: 159 Ft/kg
Sárgarépa: 200 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
V.hagyma: 129-200 Ft/kg
Paprika: 780 Ft/kg
Paradicsom: 780 Ft/kg
Uborka: 690 Ft/kg

Heti SÜTI

Kakaós csiga és ízes bukta

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dkg 
élesztő, 2,5 dl tej, 2 evőkanál ét-
olaj, 2 tojás sárgá-ja, 2 evőkanál 
porcukor, csipet só
A töltelékhez: 10 dkg vaj vagy 
margarin, 4 evőkanál porcukor, 3-4 
kávéskanál kakaó. A tetejét meglo-
csolni: 1 dl tej, 1 vaníliás cukor. A 
buktához 10 dkg vegyes gyü-
mölcsíz, vagy szilvalekvár.
Elkészítés: Az élesztőt kevés tej-
ben, pici cukorral felfuttatjuk. 
Majd a többi hozzávalóval a tésztát 
fakanállal összeállítjuk, ezután 

Hírek - röviden

Vassné Sárossy Gabriella a Foltvarró Klub vezetője el-
mondta, huszonhat fővel működik a szakkör     Fotó: tl.
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