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Ráijesztettek a télre
Jelmezek versengése, töpörtyű sütéssel, forralt bor főzéssel
TÉLŰZŐ - Az idén is ko-
moly érdeklődés mellett 
rendezték meg a hagyo-
mányos Tapolcai Télte-
mető – Télbanyaűző Mas-
karádét Vasárnap.

A program ezúttal is felvo-
nulással kezdődött. A Hotel 
Peliontól induló menet szin-
te teljes hosszában elfoglalta 
az Ady Endre utcát. A lét-
számmal nem volt gond, ám 
a jelmezek, maskarák száma 
kevesebb volt, mint azt ko-
rábban megszoktuk. Mindez 
szerencsére nem ment a han-
gulat rovására. A vidám me-
net a Hősök tere érintésével 
a Fő térig vonult. 
A parádén most is kiválasz-
tották a legjobbnak ítélt 
egyéni és csoportos jelme-
zeket. A gyerekek között Sü-
sü a sárkány tetszett legjob-
ban a zsűrinek, míg a cso-
portok között a Hársfa óvo-
da busói kapták az első díjat. 
A felnőtt egyéniben a tavaszi 
zenebohóc lett az első, míg a 
felnőtt csoportok közül a 
“Popej, oliva és cukoborsó”, 
illetve a Zöllei család örül-

hetett a megéredemelt elis-
merésnek.
A karneváli hangulatot fo-
kozta az a tény, hogy délután 
kisült a sok finom töpörtyű, 
és ezzel együtt elkészültek a 
legízletesebb forralt borok 
is. A töpörtyű sütő versenyt 
2018-ban a Tanúhegyek 

egyesület nyerte (ők lettek 
az abszolút győztesek is), a 
második helyen a Tapolca és 
Környéke Honvéd Bajtársi 
Egyesület, a harmadikon a 
Lesencei Ízőrzők végeztek. 
Különdíjat kapott a Vulkán 
járási mentő-kutató szolgá-
lat. A forralt borok megmé-

rettetésében a Karmacsi Pör-
cölők lettek az elsők. A má-
sodik helyet a Pál utcai fiúk, 
a harmadikat a MÁV Zrt 
Tapolca együttese szerezte 
meg. A különdíjat a Nőklub 
Tapolca vehette át.
(Folytatás a 2. oldalon 
„Igazi...” címmel)          (szj)

Katalin utolsó útja

A helyi sport nagy ünnepe

Február 10-én,  déli 12 óra-
kor a balatonedericsi teme-
tőben, egyházi szertartás 
mellett vettek végső búcsút a 
hozzátartozók, barátok, tisz-
telők, a hazai vadásztársa-
dalom képviselői és az általa 

vezetett Afrika Múzeum 
dolgozói a napokban el-
hunyt dr. Nagy Endréné Be-
retz Katalintól. (Folytatás a 
2. oldalon „Végső búcsú az 
Afrika Múzeum vezetőjétől” 
címmel).                              (tl)

Hétvégén tartották a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban, a Sport-
gálát - díjátadó ünnepsé-
get és városi sportbált, 
ahol a tavalyi évben leg-
kiemelkedőbb eredmé-
nyeket elért sportolókat, 
edzőket díjazták. Köszön-
tötték a sportéletet támo-
gatókat, valamint kiosztot-
tak számos különdíjat is.   

Bállal kísért gála formájá-
ban tizenegyedik, az ünnep-
lést és a méltatást tekintve 
viszont már huszonhatodik 
alkalommal gyűlt össze a 
város, hogy megünnepelje 
azokat, akik sportban elért 
eredményeikkel dicsőséget 
hoztak egyesületüknek, 
szakosztályuknak és termé-
szetesen Tapolca városának. 

A sport helyi ünnepének al-
kalmából ismét kitett magá-
ért a város, illetve a szerve-
ző, rendezvénycsarnok mun-
katársai. A hétköznapokban 
a sportolókat kiszolgáló küz-
dőtér, a jeles alkalomra ele-
gáns bálteremmé alakult. 

Mint minden évben, idén is 
megtisztelte egy neves spor-
toló az eseményt. Ez alka-
lommal dr. Steinmetz Ádám, 
olimpiai bajnok vízilabdázó 
ünnepelt a várossal. (Folyta-
tás a 7. oldalon „Köszön-
tötték... címmel)             (me)

Van humora 
idén a télnek
Idén szinte nem is volt 
tél, a télűző progra-
mok is jobbára a ha-
gyományőrzést szol-
gálták, mintsem a ke-
mény, hideg, havas, 
szeles, fagyos évszak 
elűzését. Többen 
meg is fogalmazták a 
résztvevők közül, 
hogy most nem lesz 
nehéz elijeszteni, hi-
szen szinte nem is 
mutatta meg magát 
az idén, sem tavaly az 
év végén. Ám egy 
dolog most minden-
képpen bebizonyoso-
dott, hogy humorér-
zéke azért van a tél-
nek, hiszen hóval, 
latyakkal, kellemetlen 
idővel válaszolt az el-
múlt hétvégi nagy 
ijesztegetésre, mág-
lyagyújtásra, bábége-
tésre. Azt csak remél-
hetjük, hogy nem 
folytatja a mókázást 
májusig, hanem szép 
csendesen visszavo-
nulót fúj, és március-
ban átadja a helyét a 
mindig új reményt ho-
zó tavasznak.

          Szijártó János

A balatonedericsi temetőben búcsúztak dr. Nagy End-
réné Beretz Katalintól a hozzátartozók, barátok, a ha-
zai vadásztársadalom képviselői                Fotó: Töreky L.

Hatalmas tömeg hömpölygött a városban vasárnap, a hagyományos télűző progra-
mot indító felvonuláson                                                                                       Fotó: szj.

A Legjobb sportoló díjat a tavalyi címvédő Gaál Zsóka, a 
TVSE sakkozója érdemelte ki. A képen (balról) Boczkó 
Gyula, a díj alapítója, Istvándi Lajos edző, Gaál Zsóka, 
Kosztolánczi Gyula edző, Dobó Zoltán polgármester és 
dr. Steinmetz Ádám díszvendég                  Fotó: Májer Edit
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Igazi karneváli hangulat volt

Migránsokkal jönnek a terroristák

Az idén is sokan vettek részt az immár hetedik alka-
lommal megrendezett  Tapolcai Téltemető – Télba-
nyaűző Maskarádén                         Fotók: Szijártó János

(Folytatás az 1. oldalról)
A főtéri télűző programban a 
Batsányi Táncegyüttes, az 
Acro Dance, Havasi Gábor, 
valamint a Tördemic Tánc-
együttes működött közre. 
Újdonságként megválasz-
tották a legszebb télbanyát is 
a Nyugati parti boszorkány 
(Gyalog Katalin) személyé-
ben, aki vándorsöprűt ka-
pott, s értelemszerűen azzal 
is mehetett haza.
A Télbanyaűző maskarádé 
tetőpontja most is az esti 
máglyagyújtás volt, ahol a 
régi népszokást felelevenít-
ve kiszebáb-égetéssel, a tűz 
körbe táncolásával búcsúz-
tatták a telet. A rendezvényt 
a tapolcai önkormányzat tá-
mogatásával a Városért 
Egyesület, a Tanúhegyek 
Egyesülete, a Tapolca Kft. – 
Tamási Áron Művelődési 
Központ és a VSZE Nőklub 
szervezte.                       (szj)

vándorlók esetében igenis 
van mitől félni. „Soha nem 
mondta senki, hogy a mig-
ránsok terroristák, de azt 
igen, hogy a migránsokkal 
bejönnek a terroristák." - 
fogalmazott az előadó. Úgy 
látja, hogy a német migrá-
ciós rendszer megbukott, hi-
szen már az első hónapok-
ban több tízezer ember el-
tűnt benne, mégpedig alapo-
sabb átvilágítás nélkül. Rá-
mutatott, hogy a németek-
nek több százezer szakkép-
zett munkásra van szüksé-

gük, de az illegálisan érke-
zők túlnyomó többsége nem 
alkalmas az üres állások be-
töltésére.
A rendezvényen részt vett 
Fenyvesi Zoltán, a Fidesz 
választókerületi elnöke és 
országgyűlési képviselője-
löltje is. Szerinte a magyar 
kormány mindvégig az uni-
ós és a magyar jogszabályok 
betűje szerint járt el, és ezt a 
politikát folytatni kell, mert 
az illegális migrációnak ki-
meríthetetlen utánpótlása 
van. 

Nógrádi György és Fenyvesi Zoltán a nagyvázsonyi 
fórumon                                              Fotó: Helyszíni felvétel

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
Február 19. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Február 26. 14.00-16.00
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„Orbán Viktor jól csinálta, 
amit csinált" – mondta 
nagyvázsonyi előadásán 
Nógrádi György bizton-
ságpolitikai szakértő, aki 
az illegális migrációról tar-
tott telt házas előadást a 
településen.

A szakember a három nagy-
hatalom – az Amerikai 
Egyesült Államok, Kína és 
Oroszország – globális poli-
tikájáról beszélt, de érintette 
India és Magyarország hely-
zetét is. Emlékeztetett rá, 
hogy Orbán Viktor volt az 
első, aki azt mondta: kerítést 
kell építeni a bevándorlók-
kal szemben, mert az meg-
védi az országot és Európát. 
„Azóta tíz ország csatlako-
zott ehhez az állásponthoz" - 
hívta fel a figyelmet Nógrádi 
György. A szakértő szerint a 
törvénytelenül érkező be-

Választás 2018

(Folytatás az 1. oldalról)
Berecz Katalin sok szálon 
kötődött ahhoz a vidékhez 
ahol gyermekéveiben és  
élete utolsó három évtize-
dében élt. Gyermekkorának 
nagy részét Balatonederi-
csen töltötte, elemi iskolai 
tanulmányait is itt kezdte el, 

majd Tapolcán folytatta. Az 
edericsi birtok államosítása 
után a családdal együtt Ba-
dacsonylábdiba, a Mojzer 
családi villába költözött. 
Édesanyja 1949-ben férjhez 
ment Rékai András operahá-
zi főrendezőhöz. Ezután Bu-
dapestre költöztek, közép-

iskolai tanulmányait már ott 
végezte. 
Később a Szerzői Jogvédő 
Hivatalban kapott állást, 
ahol 1988-ig, az Afrika Mú-
zeum megnyitásáig dolgo-
zott. Férje, dr. Nagy Endre 
halála után ő vette át a mú-
zeum vezetését.                (tl)

Végső búcsú az Afrika Múzeum vezetőjétől

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

http://www.tapolca.hu


Tapolcára került a grafikus életműve
AJÁNDÉK - Töreky Fe-
renc nemesvitai születésű  
képzőművész, grafikus-
művész, tervezőgrafikus, 
nyugalmazott egyetemi 
tanár életének 95. évé-
ben, 2016 decemberében 
tért végső nyugovóra.

Örökösei döntése alapján, az 
országosan elismert képző-
művész pályájának művészi 
és magánéleti dokumentu-
mai most  Tapolcára kerül-
tek. Amint azt a városi 
könyvtár  és  múzeum  igaz-

gatójától,  dr. Décsey Sán-
dortól megtudtuk, páratlan 
értékű modern művészeti 
kinccsel gazdagodott a város 
az adománynak köszönhető-
en, amely állandó, vagy idő-
szakos kiállítások anyaga le-
het a jövőben. Jelenleg ku-
tatják a méltó környezetben 
és külsőségek között történő 
bemutatás lehetőségeit. 
A könyvtárigazgató lapunk-
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Dr. Décsey Sándor: Páratlan értékű modern művésze-
ti kinccsel gazdagodott a város az adománynak kö-
szönhetően                                                                    Fotó: tl.

A hazai telekommuniká-
ciós szektor egyik legdi-
namikusabban növekedő 
szegmense volt a műhol-
das internetszolgáltatás 
2017-ben. Több mint 
25%-kal többen kapcso-
lódtak a világhálóra a 
technológiával, mint egy 
évvel korábban. Ennek 
köszönhetően olyan he-
lyekre is eljutott az inter-
net, ahol más eszközökkel 
eddig nem volt elérhető.
A tavalyi adatok alapján a 
magyarok háromnegyede 
hetente legalább egyszer 
használja valamilyen cél-
ból az internetet, amivel 
alig néhány százalékkal 
maradunk el az Európai 
Unió átlagától. Ez a szám 
ráadásul évről évre növek-
szik, ahogyan egyre több 
háztartás kapcsolódik rá a 
világhálóra. Ezt a folya-
matot a technikai lehető-
ségek folyamatos fejlődés 

is gerjeszti, amelynek kö-
szönhetően az ország egyre 
több pontján válik elérhe-
tővé és megfizethetővé a 
jó minőségű, szélessávú 
kapcsolat. A legfrissebb 
adatok alapján az egyik 
legdinamikusabb növeke-
dést a műholdas internetes 
szektor mutatta. A Ma-
gyarországon piacvezető 
Vannet adatai szerint a la-
kossági felhasználók szá-
ma több mint 25%-kal nö-
vekedett 2017-ben. - A 
műholdas net legfonto-
sabb jellemzője, hogy 
nincs földi infrastruktúrá-
hoz kötve. Emiatt gyakor-
latilag 100%-os a hazai le-
fedettsége, amit a hagyo-
mányos optikai kábeles 
vagy mobilnetes technoló-
giák csak ritkán tudnak 
biztosítani – tudtuk meg 
Lengvárszky Szabolcstól, 
a társaság telekommuni-
kációs szakértőjétől.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaSzijártó János

      főszerkesztő

 Színház a színházban
engt Ahlfors finn szer-Bző, Színházkomédia cí-

mű kortárs műve egy vidéki 
színházi társulat  bő humor-
ral átszőtt életébe, munkájá-
ba, konfliktusaiba enged  
betekintést. A szellemesen 
sziporkázó, szókimondó, 
ugyanakkor önironikus víg-
játékot Koltay Róbert ren-
dezte és Iváncsics Ilona 
színtársai vitték színpadra a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban hétfő este. Két 
éve, 2016-ban, megalakulá-
suk tizedik évfordulóján iga-
zán különleges produkció-

val rukkoltak elő Ivancsics 
Ilonáék, hiszen a  jubileumi 
alkalomra a finn Bengt Ahl-
fors nagysikerű darabját, a 
Színházkomédiát választot-
ták. A Színházkomédia a 
színházi világ mindennapjai 
közé kalauzolja a nézőket. 
Egy vidéki társulat premier 
előtti munkáját mutatja be, a 
kapkodó próbafolyamat fe-
szültségeit, a vezetők, alko-
tók, színészek harcait, 
kompromisszumait, sikerte-
lenségeit és a boldog betel-
jesülés pillanatait. Közben 
szépen felismerhetőek min-

Sziporkázó vígjátékot láthatott a közönség         Fotó: tl.

dennapi viszonyaink, embe-
ri kapcsolataink, amelyek a 
Színházkomédia című elő-
adást figyelve egy mulatsá-
gos, ugyanakkor keserédes 
világot rajzolnak elénk. A 
szentendrei társulat remekül 
oldotta meg Tapolcán is a fe-
ladatot, kiváló színészi tel-
jesítményekkel, hitelesen 
adta elő a szókimondó ko-
médiát. Az erősen sztereotip 
Linda Molin színész díva 
szerepében Xantus Barbara, 
a részeges és önmarcangoló 
Bengt színdarabírót alakító 
Szalma Tamás, a naiv Jan-
sonné háziasszonyt, a beug-
ró színházi súgó szerepet 
megszemélyesítő Ivancsics 
Ilona, a Nagy Enikő által 
alakított Matilda művészeti 
vezető és Kertész Péter, mint 
a sokat látott bölcs színházi 
ügyelő egyaránt legjobb for-
májukat hozták. Ahogy a fia-
tal színészeket, Lottát, Pert 
és Harryt játszó Nemcsók 
Nóra, Szirtes Balázs és 
Király Adrián játéka is hite-
les, ám szórakoztató volt. (tl)

KULTÚRSAROK

Páratlan 
értékű kincs 
került 
Tapolcára

tel összefüggő grafikai arcu-
lata folyamatosan magas 
színvonalú, nemzetközileg 
is elismert lett. Hosszú éve-
kig volt a Hungalu és Kon-
takta stúdiók művészeti ve-
zetője, a Képzőművészeti 
Kiadó művészeti tanácsadó-
ja, a Képző- és Iparművé-
szeti Lektorátus, valamint a 
Magyar Hirdető (MAHÍR) 

szakértője, majd a Plakát-
művészeti Alapítvány kura-
tóriumának elnöke, a Ma-
gyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesülete elnöksé-
gének tagja. Tanára volt a 
Budapesti Műszaki Egyete-
men létrehozott vizuális 
kommunikáció- és grafikai-
tervezőképzésnek. Szakmai 
és pedagógiai-ismeretter-

nak elmondta, a család ke-
reste meg az intézményt az-
zal, hogy ajándékba adná 
Tapolca városának a teljes 
Töreky Ferenc magángyűj-
teményt. Töreky Ferenc al-
kotásainak művészi értéke, 
az alkotó személyes kötődé-
se vidékünkhöz, Tapolcához 
vitathatatlan, így a pozitív 
visszajelzés sem volt kétsé-
ges. A körülbelül kétezer da-
rabból álló gyűjteményt 
(grafikák, gobleinek, plakát-
tervek, kitüntetések, iskolai 
bizonyítványok, levelezé-
sek) jelenleg a könyvtár 
emeleti raktárában helyez-
ték el, egyelőre még eldön-
tetlen kérdés, hogy hol és 
mikor lesz látható a nagy-
közönség számára.
Töreky Ferenc 1922-ben 
született Nemesvitán. 1946 
és 1951 között előbb az Ipar-
művészeti, majd a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola 
hallgatója volt, ahol Barcsay 
Jenő, Hincz Gyula, Koffán 
Károly és Konecsni György 
tanítványaként szerzett dip-
lomát. A Derkovits Gyula 
Alkotóközösség egyik veze-
tője volt, jelentős szerepet 
játszott abban, hogy a kül-
földi és hazai rendezésű vá-
sárok, bemutatók építészet-

jesztő könyveket írt (Vizu-
ális kommunikáció; Fiata-
lok, szerelem, szex; Életmű-
töredék), ezek mellett pedig 
számos könyvet tervezett 
vagy illusztrált. A tervező 
grafika minden ágában tevé-
kenykedett: tervezett plaká-
tokat, emblémákat, naptá-
rokat, eleget tett a szálloda-
iparhoz és vendéglátáshoz 
kapcsolódó tervezői felada-
toknak, többször teljes arcu-
lattervezéssel együtt. Ismer-
tek a magyar költészet 
gyöngyszemeihez készült 
rajzai, de tervezett üvegab-
lakokat, gobelineket is. Ti-
zenkét művésznaptárt raj-
zolt, és körülbelül hetven 
négyzetméter üvegfest-
ményt festett szállodák, 
uszodák, bankok, magán-
megbízók számára. Töreky 
Ferenc kétszer nyerte el a 
Mezőgazdasági Kiállítás fő-
díját, emellett megkapta a 
Budapesti Nemzetközi Vá-
sár-díjat, a Protenvita-díjat, 
Köztársasági Érdemrenddel 
és Klebersberg-díjjal is ki-
tüntették. 
A művészt a második vi-
lágháború utáni magyar al-
kalmazott grafika egyik 
megteremtőjeként tartják 
számon.                         (tl)



Gazdára lelt a kerékpárút 
BRINGAÚT - Egy közel-
múltban kelt rendelet 
alapján, a Magyar Közút 
Zrt.-hez került a hazai kül-
területi kerékpárutak üze-
meltetése.

A cég az új feladathoz három 
milliárd forintot kapott a 
költségvetésből, amelyet 
részben a szükséges géppark 
megvásárlására fordít. Talán 
most megoldódhat egy évti-
zedes probléma, amely a ba-
latoni kerékpárút hálózat 
„gazdátlansága" okozott és 
az északi parti szakasz le-
romlásához vezetett.
Jelenleg hivatalosan 3076 
kilométernyi a magyar ke-
rékpárút-hálózat, a közútke-
zelőhöz ennek körülbelül a 
harmada, mintegy 1100 ki-
lométer került át. A döntés 
logikusnak tűnik, hiszen a 
külterületi kerékpárutak je-
lentős részben az országos 
közutak mellett futnak. A 
környékbeli önkormányza-
tok, köztük a leginkább érin-
tett balatonedericsi és szigli-
geti faluvezetés problémája 
a területükhöz tartozó kerék-
párutak, hidak javítgatása, 
amelyhez pénzügyi forrást 
nem kapnak a falvak, azt sa-

ját költségvetésből kellett 
kigazdálkodni. Ennek „ered-
ménye" a jelenlegi helyzet.  
A hazai sajtóban megjelent 
hírek szerint, márciusra zá-
rulhat le az átadás-átvétel az 
önkormányzatokkal, utána 
kezdődhet meg első lépés-
ként a balesetveszélyesebb 
hibák elhárítása. A teljes 
Balatoni Bringakörút (42 te-
lepülést érint és 204 kilo-
méter) felújítása a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásban valósulhat 
meg az elkövetkező évek-
ben, jelenleg a tervezés és 
engedélyezések folyamata 
zajlik - mondta el egy lap-
interjúban Pécsi Norbert, a 
Magyar Közút Zrt. kommu-
nikációs igazgatója. Balassa 
Balázs Szigliget polgármes-
tere lapunknak megerősítet-
te az elmondottakat. - Már-
cius környékén adják át üze-

meltetésre a Magyar Közút 
Zrt.-nek a faluhoz tartozó 
bringaút szakaszt. A mege-
lőző években átlagban éven-
te, mindegy három millió fo-
rintot költöttünk saját köl-
tségvetésből a kerékpárútra: 
vállalkozóval nyírattuk az 
útszéli gyomot, betonoztuk 
a fák gyökerei által felnyo-
mott, sérült részeket, javí-
tottuk a hidakat - mondta el 
kérdésünkre.          (tl)

Remélhetőleg megoldódnak az ilyen és ehhez hasonló problémák a balatoni kerék-
párútnál azzal, hogy a Magyar Közút Zrt. üzemelteti a jövőben                       Fotó: tl.

Két hónap múlva lom-
talanítás - van már pon-
tos időpont. Érdemes 
az időpontokat már 
most feljegyezni.
A tapolcai lomtalanítás idő-
pontját 2018-ban április 
16,17,18,19, és 23-ára tűzte 
ki az NHSZ.  
Az önkormányzattal egyez-
tetett időpontokra a Társa-
ság a nagydarabos hulladé-
kok elhelyezésére konténe-
reket biztosít, így adott idő-
ben egy kisebb területről, 
koncentráltan szállítja el a 
kikészített lomokat. To-
vábbra is tilos elhelyezni a 
konténerekben építési és 
bontási törmeléket, teher-
gépjármű gumiabroncsot, 
veszélyes hulladék (festék, 
hígító, vegyszer, fénycső, 
elem, akkumulátort, háztar-
tási elektronikai hulladékot, 
háztartásokban keletkező 
települési hulladékot, sze-
lektív hulladékot és zöld-
hulladékot. 
A háztartási elektronikus 
hulladék a gyűjtőpontokon 
adható le.                        (tl)

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

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések

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, 
konferenciák programjának rögzítése, (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

Diákok, fiatalok! 
Diákújságírót, vagy újság-
író gyakornokot kere-
sünk! Aki úgy érzi, van 
kedve, képessége ahhoz, 
hogy kipróbálja magát a 
helyi sajtóban, keressen 
minket! A jeletkezést rö-
vid, pár mondatos bemu-
tatkozással együtt a 
tapolcai7nap@gmail.com
címre várjuk!

 TV - ÚJSÁG - INTERNET

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

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

http://www.tapolcaiujsag.hu
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Hirdetés

Túlélők emlékezete

Már jöhet a tavasz. Az alsós gyerekek elégettek minden rosszat a bábuval együtt. 
Papírra írták fel, hogy mitől akarnak megszabadulni, s így minden rossz füstté 
vált a télbanyával együtt                                                                                             Fotó: szj.

A 75 éve történt doni ka-
tasztrófáról, a Magyar Ki-
rályi II. Honvéd Hadsereg 
súlyos emberáldozatok-
kal járó vereségéről átél-
hető, hiteles képet legin-
kább a harcok túlélőinek 
visszaemlékezései képe-
sek festeni az utókor szá-
mára.

Dr. Décsey Sándor és Han-
godi László közös felolvasó-
estje is ezt bizonyította az 
elmúlt szerdán a Wass Albert 
Könyvtárban. - 1943 január-
jában, rövid idő leforgása 
alatt annyi magyar katona 
halt hősi halált egy aránylag 
szűk földrajzi környezeten 
belül, viszonylag rövid idő 
alatt, amelyre nem találunk 
példát az 1000 esztendős 
magyar hadtörténetben. Az 
áldozatok pontos számáról, 
hiteles tényadatok a mai na-
pig nem állnak rendelkezés-
re. A doni katasztrófa, a doni 
áttörés 75. évfordulójára 
emlékeztünk január 12-én a 
tapolcai hősi emlékműnél és 
emlékezünk felolvasó es-
tünkkel ma is - tájékoztatta a 
jelenlévő közönséget és 
mondta el a rendezvény ap-
ropóját Hangodi László. A 
történész, muzeológus né-
hány percben összefoglalta a 

történelmi előzményeket, a 
támadás előkészületeitől, az 
összeomlás bekövetkezésén 
keresztül a tragikus  követ-
kezményekig, majd  dr. Dé-
csey Sándorral felváltva ol-
vastak fel részleteket  né-
hány környéken élő túlélő-
vel készült  interjú lejegy-
zett szövegeiből. Mint el-
hangzott, a második magyar 
hadsereghez a nagykanizsai 
laktanyából kerültek ki a 
frontra a Zala Vármegyében 
élő, tehát a Tapolca környéki 
besorozottak, közlegények, 
tisztesek egyaránt. Hangodi 
László  tizenhat éves korá-
ban készítette el interjúit a 
Tapolcán és a környékbeli 
falvakban élő néhány túlélő-
vel. Az akkori munkája ma 
már érthető okokból lehetet-
len vállalás lenne, hiszen a 
városban öt évvel ezelőtt 
halt meg az utolsó doni ve-
terán, nyugat-balatoni kite-
kintésben pedig a hat éve el-
hunyt, Monostorapátiban 
élő Rompos Károly volt az 
utolsó honvéd, aki 1943-ban 
ott küzdött a folyó mentén, 
részt vett a visszavonulás-
ban, majd hadifogságba 
esett és  túlélve az emberte-
len körülményeket,  végül 
nagy nehézségek árán haza-
térhetett.                           (tl)

Vesszen a tél, jöjjön a tavasz!
HAGYOMÁNY - Eléget-
tek minden rosszat, be-
tegséget, sőt, még a pa-
pírlapokra írt, s a bábura 
aggatott egyéni problé-
mákat, gondokat is a Ta-
polcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Székhelyin-
tézményében pénteken.

Az iskolában több éves ha-
gyománya van már a tavasz-
váró, télűző népszokások 
felelevenítésének, így az al-
sósok most is körbe járták az 
iskola udvarán felállított, 
felöltöztetett szalmabábut, 

amit közben meggyújtott a 
gondnok. A régi hagyomány 
felélesztése, természetesen 
élmény volt a gyerekeknek. 
„Haj ki kisze haj! Gyűjj be 
sódar, gömböce! Kivisszük 
a betegséget, behozzuk az 
egészséget! – hangzott az 
udvaron, majd a Jöjjön a ta-
vasz, vesszen a tél! – szólalt 
meg többször a gyerekek 
szájából a Bárdos udvarán 
tartott tavaszváró, télűző 
népszokás felelevenítése so-
rán. 
Az alsósok felkészítését, a 
program előkészítését, lebo-

nyolítását Varjas Gabriella 
és Muzsi-Stark Irma tanító-
nők végezték. 
A tavaszvárás, a téltemetés 
gyökerei egészen az ókori 
rómaiakig nyúlik vissza. 
Akkoriban mulatozással 
próbálták elűzni a telet, de 
számos más régi népszokás 
is kapcsolódik ehhez az idő-
szakhoz. A legnépszerűbb, 
legismertebb mindenképpen 
a kiszézés és bábégetés, de a 
bolondos felvonulás, az ado-
mányok gyűjtése, vagy ép-
pen a tüzes kerék gurítása is 
ebbe a körbe sorolható.  (szj)

06/87/412-289
Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Dr. Décsey Sándor és Hangodi László közös felolvasó-
estjén a 75 éve történt doni katasztrófáról hallhattak 
sok érdekes adalékot az érdeklődők                      Fotó: tl.

Politikai hirdetés
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Legjobbak az országban
Kihirdették a 2017. évi sakk 
Ifjúsági Pontrendszer össze-
sítőjét, ahol a Tapolca VSE 
az első helyet szerezte meg 
az országos utánpótlás me-
zőnyben.

Istvándi Lajos szakosztályve-
zető elmondta, hatalmas elis-
merés és teljesítmény ez az 
eredmény. A korábbi harmadik, 
illetve második helyezések 
mellé most először sikerült az 
országban a legelső helyen vé-
gezniük 913 ponttal, mely a 
610 egyéni, illetve a 303 meg-
szerzett csapat pont összesí-
tése. Tizenkilenc egyesületet 
előztek meg, nagy fölénnyel, 
olyanokat is, akiknek lényege-
sebb több forrás állt rendel-
kezésre.
A legeredményesebb verseny-
zők, akik a legtöbb pontot hoz-
ták, Gaál Zsóka világbajnoki 
ezüst, illetve csapat bronzérmé-
vel, és korosztályos magas élő-
pontjaival, továbbá Juhász Ju-
dit többszörös országos bajnoki 
címével, valamint Érseki Ta-
mara szintén országos első he-
lyezéseivel. A legjobb eredmé-
nyek a balatonlellei egyéni OB-
n, a hajdúböszörményi egyéni 
és csapat rapid országos baj-
nokságon, a nagykanizsai ku-
pán, illetve, a miskolci Diáko-
limpián születtek. Utóbbin a 
Bodó Bence, Horváth Barna-
bás, Kötéljártó Áron, Tóth 
Csongor alkotta csapat arany-
érméért nem járt pont, de kiváló 

teljesítmény volt a fiúktól. Az 
egyesület többi tagja, azaz Ács 
Márton, Árvai Eszter, Bakos 
Balázs, Bodó Boglárka, Buzás 
Bertalan, Horváth Barnabás, 
Kasnya Péter, Margl Roland, 
Németh Áron, Szőke Kristóf, 
Szűcs Vivien, Tóth Barnabás és 
Tóth Csongor is hozzájárult 
remek egyéni eredményeivel a 
győzelemhez. 
Értékes csapatpontokat a haj-
dúböszörményi megmérette-
tésen a felső tagozatosok között 
a Buzás, Érseki Áron, Gaál, 
Juhász együttes aranyérme, a 
középiskolások között az Ács, 
Buzás, Érseki T., Szabó B. csa-
pat ezüstérme, és az alsósok kö-
zött a Horváth, Kasnya, Szűcs 

Vivien, Tóth B. együttes bronz-
érme hozott. Az ifi csapatbaj-
nokságon gyermekek között a 
Bodó Boglárka, Gaál, Horvát, 
Kasnya, Kötéljártó és Tóth B. 
második, valamint az Ács, 
Bakos, Buzás, Érseki, Juhász, 
Margl nyolcadik helyezése volt 
kiemelkedő. 
Mindemellett rengeteg pontot 
kaptak a balatonlellei megmé-
rettetésen a sok versenyzőért, 
valamint az ifjúsági csapatbaj-
nokságban indult négy TVSE 
csapatért is.
Felkészítőik: Bodó Bence, Bo-
dó Norbert, Gyarmati János, 
Heiligermann Gábor, Istvándi 
Lajos, Kosztolánczi Gyula és 
Paréj József.                      (me)

Hagyományteremtő céllal, a 
sportág tapolcai népszerűsí-
tése érdekében szervez 
meghívásos, egyéni asztali-
tenisz bajnokságot szomba-
ton Lakos Dezső nyugalma-
zott testnevelő.

A résztvevők a hatvanas évek 
megyeszerte ismert játékosai, 
valamint a 80-as évek közepén 
NB III-ban versenyző asztalite-
niszezők közül kerülnek ki. 
- Többek között Kovács Károly, 
Szollár Csaba, Németh Nándor 
is asztal mögé áll. A körmér-
kőzéses formában lebonyolí-
tandó Tízek bajnoksága szom-
baton reggel 9 órakor kezdődik 

Csoportkép a tavalyi ifjúsági csapat döntőről   
                                                    Fotó: TVSE Sakk szakosztály

„Tízek bajnoksága” Tapolcán

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.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Február 15 - 21. 

csütörtök – szerda

15. csütörtök, 17. szombat, 
19. hétfő  14:00  1200,-Ft 

16. péntek, 18. vasárnap, 20 
– 21. kedd – szerda 14:00
ŐSEMBER – Kicsi az ős, 

de hős!                                             
Színes, szinkronizált angol-

francia animációs kalandfilm
Hossz: 90 perc

...
15. csütörtök 15:30 1200,-Ft 
16. péntek, 18. vasárnap, 20 
– 21. kedd – szerda 18:00

17. szombat 19:00
19. hétfő 18:30

A szabadság ötven 
árnyalata  

Színes, szinkronizált 
amerikai romantikus thriller

Hossz: 110 perc
...

15 - 16. csütörtök - péntek 
20:00 1200,-Ft 

17. szombat 21:00
18. vasárnap, 20 – 21. kedd – 

szerda 20:00
19. hétfő 20:30

Valami Amerika 3.                                                                                 
Színes, magyar zenés 

filmvígjáték   

Ingatlant eladna , vásárolna?
Kizárólagosság nélkül, jogi 
háttérrel, korrekt hozzáállással 
foglalkozunk ingatlanával. Ke-
resse bizalommal kollégáinkat!
Telefonon: 
Nagy Valéria   +36-70-332-1758
Szücs Andrea  +36-30-412-6446
Házi Erzsébet +36-30-70-953-9137
Biró György   + 36-30-324-5042
Személyesen :
Tapolca  Kossuth utca 2.

Üzleti apró

a Kazinczy Ferenc Tagintéz-
ményben – tudtuk meg Lakos 
Dezsőtől. A sportrendezvény 
főszervezője lapunknak azt is 
elmondta, hogy a kezdemé-
nyezéssel szeretné azt is bizo-
nyítani, hogy az asztaliteniszt 
még idősebb korban is lehet és 
érdemes játszani. Másrészt arra 
is felhívná a figyelmet, hogy a 
városban jelenleg nincs egye-
sülete, vagy szakosztálya a 
sportágnak, pedig sok ígéretes 
tehetség van a gyerekek, fia-
talok között, akikkel érdemes 
lenne ilyen keretek között is 
foglalkozni. Ebben ő és a ping-
pong több ismert személyisége 
szívesen segédkezne.         (szj)

Pünkösdi zarándoklat Erdélybe 
Tapolca Város Önkormányzata 
az Anett Tours Utazási Iroda 
közreműködésével ismét meg-
szervezi a „Csíksomlyói zarán-
dokutat”. 
Pünkösd Erdélyben - Csík-
somlyói búcsú - 2018. május 
17-21.   (5 nap/4 éjszaka)
1. nap: Indulás Magyarország-
ról, rövid pihenőket tartva, 
megállás Marosvásárhelyen, 
városnézés: Kultúrpalota, Tele-
ki-téka, majd továbbutazás Se-
gesvárra, ahol sétálunk a Világ-
örökség részét képező közép-
kori belvárosban. Fehéregyhá-
zán felkeressük a Petőfi-em-
lékhelyet. Csíkszeredán szállás 
elfoglalása motelben, vacsora. 
Érkezés Csíkszeredára. Szállás 
elfoglalása, vacsora.
2. nap: Reggeli után megte-
kintjük Sinaia városában a Pe-
les-kastélyt, a román királyok 
egykori nyári rezidenciáját, 
majd visszaúton megállunk a 
Szent Anna-tónál. Este vacso-
ra, szállás.
3. nap: Reggeli után fakultatív 
részvétel a csíksomlyói búcsún. 
Este vacsora, szállás.
4. nap: Reggeli után kirándulás 
a madéfalvi veszedelem emlék-
műhöz, majd a Békás szoros-
hoz, a Gyilkos-tóhoz, valamint 

Gyergyószentmiklóson az ör-
mény templomhoz látogatunk 
el. Este vacsora, szállás.
5. nap: Reggeli után hazaindu-
lás rövid pihenőkkel. Koron-
don vásárlási lehetőség a kira-
kodóvásárban. Érkezés Ma-
gyarországra a késő esti órák-
ban. Minimális létszám: 35 fő.  
A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!
Részvételi díj: 64.900 Ft/fő
Adminisztrációs díj 500 Ft/fő
Egyágyas felár: 12.980 Ft. 
Gyerekár 12 éves korig: 55.000 
Ft/fő. A részvételi díj tartalmaz-
za: utazást autóbusszal, 4 éjsza-
ka szállást hotelben, félpanziós 
ellátást. A részvételi díj nem 
tartalmazza: adminisztrációs 
díjat, belépőket (kb. 60 RON/fő), 
utasbiztosítást (2275 Ft/fő), út-
lemondási biztosítást.
Jelentkezés: Varga Béláné 
(Tapolcai Közös Önk. Hivatal, 
56-os iroda, Tel.:87-511-157, 
30-531-0540) Jelentkezési ha-
táridő: 2018. február 28. Elő-
leg: 20 000 Ft, melyet a jelent-
kezéssel egyidőben, legkésőbb 
február 28-áig kell befizetni. 
Második részlet (44 900 Ft)+ 
biztosítás befizetési határideje 
2018. április 20. Törzsutasok-
nak 5% kedvezmény!

Ingatlanos tanácsok

Először is fel kell mérni, hogy mennyiért tudom a sajátomat  
eladni? Mit tudok venni helyette? Hova és mikor tudok köl-
tözni?  Naparakészen tudni kell, hogy az én ingatlanomnak 
mennyi a jelenlegi piaci ára?  Ez több dologból tevődik össze: 
mikor épült a ház, vagy lakás, történt-e felújítás, nyílászáró-
csere, fűtéskorszerűsítés? Nem árt tudni, hogy általában tele-
pülésenként, egy meghatározott intervallumban mozog  az ár, 
erről interneten, vagy ingatlan-értékesítőktől tudunk tájéko-
zódni. Jelen időszakban nagyon sok ingatlan terhelt, hitellel, 
családi otthon kedvezménnyel, szolgáltatói költségekkel. 
Ezek igazából nem akadályok, inkább olyan technika meg-
oldásokat igényelnek, amelyek szakemberek segítségével le-
bonyolíthatók. Ám lényeges, hogy legyünk pontosan tisztában 
ezek összegével, tehát számoljuk ki a pontos tartozást. Így ké-
pet kapunk arról, hogy mekkora összegre lesz szükségünk egy 
másik ingatlan vásárlásához. Elég lesz az eladásból származó 
összeg, vagy hitelt kell felvenni, esetleg igénybe tudok venni 
támogatásokat? Hitelképes vagyok-e? Nagyon fontos, hogy 
legyünk tisztában az anyagi lehetőségeinkkel!

Wágenhofer JánosEladás, vásárlás
Hasznos tanácsokkal, információkkal 
szeretnénk szolgálni az ingatlaneladás, 
vagy vásárlás kapcsán. Az első témánk, a 
felkészülés az ingatlan eladására. Ha 
megfogalmazódott a gondolat, hogy vál-
toztatni szeretnék, vajon a mi a teendő?  

Folytatódik a Házas esték ren-
dezvénysorozat a VOKE Bat-
sányi János Művelődési Köz-
pontban.
A Kapcsolatunk környezetünk-
kel - Szülők, barátok, közössé-
gek címmel meghirdetett prog-
ram február 20-án 17.30-kor 
kezdődik. Előadók: Ther Antal 
és Therné Rapcsák Ágnes a 
Schönstatti Családakadémia 
munkatársai. A részvétel in-
gyenes.

Házas esték

Terjesztői hiba folytán a város 
egy részében politikai tartalmú 
sajtótermék került a Tapolcai 
Újságba. A választási témájú 
kiadvány 800 db újságba került 
bele, amiért elnézést kérünk az 
érintett olvasónktól. Egyúttal 
azt is jelezzük, hogy a politikai 
tartalmú hirdetéseket, írásokat 
a vonatkozó jogszabályok és az 
érintett politikai szereplőkkel 
egyeztetett módon kezeljük a 
választási kampány során.

Hiba a terjesztésben

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Köszöntötték a legjobbakat
ELISMERÉSEK - Szá-
mos sportoló teljesítmé-
nyét jutalmazták péntek-
en Tapolcán.

A díjátadó előtt, a tavaly év 
végén tragikus hirtelenség-
gel elhunyt kiváló párbaj-
tőrvívó, közösségi ember, 
Horváthné Szalay Gyöngyi 
előtt tisztelegtek. A díjátadó 
ünnepélyt a város polgár-
mestere, Dobó Zoltán nyi-
totta meg. Idén is színes kis-
filmekkel méltatták a díja-
zott sportolókat és elért ered-
ményeiket. Kiváló sportoló, 
versenyző iskolai-, és diák-
sport kategóriában dr. Stein-
metz Ádámtól, illetve Pass 
Sándor önkormányzati kép-
viselőtől Vadászi Bíborka, 
Kölcsei Virág, Fellegi Emí-
lia Lili, Varga Lizandra, Ba-
logh Zsófia - távollétében 
Cséri Soma, továbbá Orsós 
Richárd, Ságvári Balázs, 
Varga Ádám, Kötéljártó 
Áron, Bodó Boglárka, Hor-
váth Barnabás, valamint 
Tóth Csongor vehetett át 
díjat. 
Kiváló sportoló, versenyző 
élsport-utánpótlás kategó-
riában Juhász Juditot, Czakó 
Lucát, Rákos Róza Lujzát, 
Érseki Tamarát, Fekete Jú-
liát, illetve Cséri Somát Lé-
vai József alpolgármester és 
Császár László önkormány-
zati képviselő köszöntötte. A 
kiváló sportoló, versenyző 
élsport-felnőtt kategóriában 
Simon Mihálynak, Buzás 
Bertalannak továbbá Dor-
finger Rékának Csermák 
Katalin és Marton József 
önkormányzati képviselő, a 
Humán Bizottság elnöke 
gratulált a színpadon. 
A kiváló sportoló, versenyző 
élsport-szenior kategóriában 
díjazott Baksai Zsuzsannát, 
valamint Gauland Zsófiát 
Lévai József és Rédli And-
rás, világ- és Európa- baj-
nok, bronzérmes párbajtőrö-
ző olimpikon köszöntötte. 
Kiváló edző- iskolai-, és di-
áksport kategóriában Gyar-
mati Zoltánné, míg kiváló 
edző- élsport utánpótlás és 
felnőtt kategóriában István-
di Lajos és Molnár Lajos 
vehette át elismerését Rig 
Lajos országgyűlési képvi-
selőtől és Rédli Andrástól. 
A „Hoppá- kategóriában" 
idén Tóth Zsombort, Szollár 
Norbertet, Pfluger Attilát, 
Bakler Zoltánt, valamint a 
Tapolcai Mazsorett és Zász-

lóforgató csoportot jutal-
mazták. Díjaikat Lévai Jó-
zseftől, illetve Buzás Gyula 
önkormányzati képviselő-
től, a Gazdasági Bizottság 
elnökétől vehették át. A Ta-
polca Vívóklub különdíjban 
részesítette kiemelkedően 
teljesítő versenyzőit, azaz 
Salamon Bálintot (akinek tá-
vollétében díját Cséri Soma 
vette át), Konczek Lina Me-
lodit, Szalma Sárát, illetve 
Cséri Sárát. Kranabet Mar-
celltől, a vívóklub elnökétől 
vehették át elismerésüket. 
A Tapolca VSE Sakk Szak-
osztály különdíjban részesí-
tette Kosztolánczi Gyulát, 
Bodó Norbertet, Ács Már-
tont, Tóth Barnabást, Kas-
nya Pétert, illetve Paréj 
Józsefet. A különdíjakat Ács 
Lajos, a TVSE sakk szak-
osztály elnöke, valamint 
Puskás Ákos, a TVSE elnök-
helyettese adta át a színpa-
don. Tapolca Város Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te a város sakkéletében ki-
fejtett több évtizedes, ered-
ményes munkáját elismerve, 
valamint a versenyszerve-
zésben, utánpótlás nevelés-
ben végzett sikeres tevé-
kenységéért, a TVSE Sakk 
szakosztály korábbi elnöké-
nek, Paréj Józsefnek, Tapol-
ca Városért kitüntetést ado-
mányozott, amelyet a város 
napi ünnepségen vehet majd 
át személyesen, márciusban. 
A város sportolói közössé-
gével is szerették volna 
megosztani ezt a hír, így a 
bejelentéssel egybekötve 
„Józsi bácsit" Dobó Zoltán 
és Ács Lajos ajándékcso-

maggal köszöntötte a gálán.
Pupos Csaba, a Veszprém 
kézilabda szurkolók, azaz 
„A Közép Tapolca" közös-
ség egyik vezéregyénisége, 
egy új civil díj alapításáról, 
az Ihász József emlékdíjról 
beszélt a nagyközönségnek. 
A névadó, hirtelen elhunyt 
barát, és szurkolótárs tiszte-
letére az első díjat, a kézi-
labdához fűződő elhivatott-
ságáért, Nagy György, 
TVSE játékos vehette át. Vi-
deo üzenetben a kivetítőkön, 
a Telekom Veszprém kézi-
labda csapat klasszisa, Nagy 
László is gratulált. A nem-
zetközi sportéletben elért ki-
magasló teljesítményéért 
különdíjban részesítették 
Pék Lili Anna távlovaglót, 
aki nem tudott megjelenni a 
gálán, továbbá Tell Zsófia 
futsal játékost és Bognár 
Tamás játékvezetőt. Elisme-
résüket a polgármestertől 
vehették át. 
A Tapolcai Testnevelés és 
Sport kitüntetést Dobó Zol-
tán és dr. Németh Mária 
Anita jegyző asszony adta át 
Kekk Sándornak, aki a helyi 
extrémsport élet kiemelkedő 
alakja. A Legjobb sportoló 
díjat a tavalyi címvédő, 
Gaál Zsóka, a TVSE ifjú 
sakk tehetsége vehette át a 
polgármestertől, a díszven-
dégtől, illetve Boczkó Gyu-
lától, a díj alapítójától. A 
színpadon gratuláltak ed-
zőiknek, Istvándi Lajosnak 
és Kosztolánczi Gyulának 
is. 
Természetesen a díszven-
dégről is lejátszottak egy be-
mutató kisfilmet, mely után 

Dobó Zoltán a Borbély Csa-
ládi Pincészet ajándékcso-
magjával köszönte meg dr. 
Steinmetz Ádámnak, hogy 
elfogadta a város meghívá-
sát a jeles sporteseményre. A 
gálán mondtak köszönetet a 
helyi sportéletet előrelendí-
tő „TAO pályázatokban" 
közreműködő vállalkozá-
sok, cégek, azaz a DBW 
Hungary Kft., a Stimmel 
Kft., az Erra Transz Kft., a 
Flexmont Kft., a Generali 
Zrt., a TLW Kft., a Ter-
mészetes füst Bt., a Tapolcai 
Nyugalom Kft., a Nagy és 
Nagy Borászat Kft., a KGB-
AIR Kft., a Rockwool Hun-
gary Kft., az FGSZ Zrt., a 
Multi Alarm Zrt., a Tapolca 
Kft., valamint a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. tá-
mogatásáért. A megjelent 
képviselőket a színpadon 
Dobó Zoltán, Puskás Ákos, 
illetve Takács Gábor TIAC 
VSE elnök köszöntötte. A 
díjátadások közben a Sava-
ria Tánccsoport Egyesület 
kiváló művészei látványos 
műsorukkal, Tóth Kiara, a 
Tapolca Musical Színpad fi-
atal énekese pedig varázsla-
tos hangjával szórakoztatta a 
közönséget. 
A díjátadó ünnepélyt köve-
tően a bált Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő nyi-
totta meg. A vendégeket íz-
letes svédasztalos vacsora 
várta. 
Az este további, kötetlenebb 
részében, a jó hangulatról a 
Hellokids zenekar gondos-
kodott. A tombolasorsoláson 
számos értékes felajánlás ta-
lált gazdára.                  (me)

n ATLÉTIKA  - Buda-
pesten rendezték meg két 
hete, a Magyar Fedettpá-
lyás Serdülő Atlétika Baj-
nokságot, ahol a Tapolcai 
Sportakadémia SE két 
versenyzője is szép ered-
ményt ért el. A 2003-
2004-ben születettek két-
napos megértettetésén a 
tapolcai lányoknak sike-
rült dobogó közeli ered-
ménnyel zárniuk. Vadászi 
Bíborka ötösugrás ver-
senyszámban, a harmadik 
helyzettel azonos ered-
ménnyel, (15,45 m.) negy-
venkettő induló közül, a 
negyedik helyezést érte el. 
Varga Lizandra magasug-
rásban, tizenkét centimé-
tert javítva egyéni legjobb 
eredményén, százhatvan 
centimétert átugorva, az 
ötödik helyen végzett. Ed-
zőjük Bakler Zoltán.  (me)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró szak-
osztály február 17-én, a 18 
km távú Gyenesdiás- 
Nagymező- Büdöskúti-pi-
henő- Püspökházi-völgy- 
Balatongyörök útvonalon 
túrázik. Találkozó a tapol-
cai autóbusz-pályaudva-
ron szombaton reggel 
7.50-kor, a busz 8.05-kor 
indul. Az utazási költség 
teljes áron a hazaúttal 
együtt max. 1.210 Ft. (me)

n FOCI - Két hete ren-
dezték meg a hagyomá-
nyos Focifarsang- férfi te-
remlabdarúgó tornát a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban. Idén is, 
egyazon szakmát űző ta-
gokból álló csapatokat 
hívtak meg a szervezők a 
barátságos tornára. Négy 
csapat, húsz perces mér-
kőzések alatt alakította ki 
a végső eredményt. Első 
helyen a Rendőrök, máso-
dik helyen a Hivatal, har-
madik helyen a Tapolcai 
Öregfiúk FC, negyedik 
helyen pedig a MÁV ZRT 
végzett. A Legjobb kapus 
címet a MÁV csapatából 
Gyalog Balázs, a Legjobb 
mezőnyjátékos címet a 
Hivatal csapatából Csík 
Milán, míg a Gólkirály cí-
met a Rendőrök csapatá-
ból Göntér Gergely érde-
melte ki.                    (me)

Rövid hírek
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Hétvégén tartották a Csermák József Rendezvénycsarnokban, a Sportgálát - díját-
adó ünnepséget és városi sportbált, ahol a tavalyi évben legkiemelkedőbb ered-
ményeket elért sportolókat, edzőket díjazták. A képen a XI. Sportgála díjazottjai 
és díjátadói együtt a színpadon                                                                     Fotó: Májer Edit

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

06/87/412-289



A felnőtté válás kapuja
Két osztály negyvennyolc tanulójának tűzték fel a szalagot
SZALAGAVATÓ - Két 
végzős osztály negyven-
nyolc diákjának ünnepi öl-
tözékére került fel a ta-
polcai Batsányi János 
Gimnáziumban eltöltött 
éveket szimbolizáló sza-
lag szombaton a rendez-
vénycsarnokban.

Az osztályok, pedagógusok, 
szülők és a megjelent vendé-
gek, köztük a város vezetői, 
önkormányzati képviselői a 
Himnusz elhangzása után 
először a 11. osztályosok ne-
vében búcsúzó Takács Péter 
szavait hallották. Utána a 
gimnázium igazgatója és a 
város polgármestere mondta 
el ünnepi köszöntőjét. Varga 
Tiborné úgy fogalmazott, 
hogy a szalagavató a felnőtté 
válás kapuja, ám hosszú 
még az az idő, amíg a szer-
zett tapasztalatok bölcses-
séggé érnek. - A felnőtté vá-
lásig nehéz döntések, időn-
ként próbatételek várnak rá-
tok. Ám azt soha ne feled-
jétek, honnan indultatok, 
mindig emlékezzetek szere-
tettel tanáraitokra, azokra 

akik elkísérnek benneteket 
az érettségire, és azokra is, 
akik már nem lehetnek köz-
tünk – tette hozzá az igaz-
gató asszony. Dobó Zoltán 
ünnepi beszédében arról 
szólt, hogy hosszú út áll még 
a végzős diákok előtt, ám az 
itt kapott tudás, tapasztalás 
elkíséri őket örökre. Kie-
melte, soha ne feledjék, mit 
kaptak tanáraiktól, szüleik-

től, akiknek köszönhetően 
eljuthattak eddig. - Apu és 
anyu szavai, példája később 
is segít majd, ha nehéz hely-
zetbe kerültök - mondta a 
végzősöknek. A folytatás-
ban Varga Tiborné tűzte fel a 
szalagot a végzős osztályok 
osztályfőnökeinek, majd dr. 
Parapatics Andrea és 
Keszler Gyuláné osztályaik 
tanulói számára. Miltényi 

Attila, mint korábbi osztály-
főnök szintén részt vett a 
rendezvényen. 
A nyitótánc előtt a 12. évfo-
lyam nevében Rádi Stella 
köszönt el a még maradó di-
áktársaktól.
Rövid szünet után Szalai 
László, az iskola szülői 
munkaközösségének elnöke 
nyitotta meg a hagyományos 
szalagavató bált.            (szj) 

2018.02.05.
Kövesdi Károly 
és Kov ács Zsanett

A Tapolcai Rendőrkapi-
tányság a „Biztonságos 
Internet Nap" alkalmából 
egész hetes rendezvény-
sorozatot hirdetett 2018. 
február 05-09. között az 
általános és középiskolás 
gyermekek számára.

A megelőzési előadók szo-
kásos prevenciós munkája 
mellett, vendégünk volt 
2018. február 07-én a Nem-
zetközi Gyermekmentő Ala-
pítvány „Safer Internet" 
programjával Preszl Éva 
szakelőadó, aki a tapolcai 
Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola alsósainak, valamint a 
sümegi Kisfaludy Sándor 
Gimnázium első és második 

n MEGELŐZÉS - A ta-
polcai rendőrök a környező 
települések óvodáiba láto-
gattak el az új eszközzel, a 
rendőrségi kisrobottal. A Ta-
polcai Rendőrkapitányság 
munkatársai 2018. február 
6-án a lesenceistvándi és a 
lecencetomaji óvodák nö-
vendékeit látogatták meg a 
kisrobottal. A prevenciós 
előadás során az eszköz ba-
leset-megelőzési ajánláso-
kat fogalmazott meg a gyer-
mekeknek, valamint bemu-
tatta a rendőri karjelzéseket 
is. Ezt követően a rendőrök 
egy csoportos beszélgetés 
keretében hívták fel a gye-
rekek figyelmét a biztonsá-
gos közlekedés fontosságá-
ra. Beszélgettek az alapvető 
gyalogos és kerékpáros köz-
lekedés, valamint a sze-
mélyautóban történő utazás 
legfontosabb szabályairól, 
és áttekintették a leggyako-
ribb közlekedési jelzőtáblák 
jelentését is tudtuk meg 
Nagy Judittól, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság megelő-
zési főelőadójától.

befelé hajtva (Az egyiket kapocs, a 
másikat sarló alakúra formáztam). 
Sütőlemezre fektetjük a kifliket, 
tetejét lekenjük 1 felvert egész 
tojás + 1 sárgája keverékkel, hideg-
re tesszük, és megvárjuk, míg rá-
szárad. Ekkor átkenjük tojásfehér-
jével, és ismét hideg helyre tesz-
szük, míg teljesen rászárad a tojás. 
Közepes fokozaton, 180-190 fo-
kon 15-20 percig sütjük.
Diótöltelék: 25 dkg darált dió, 15 
dkg cukor, 1 cs. vaníliás cukor, 5 
dkg zsemlemorzsa, 5 dkg mazsola, 
reszelt citromhéj, 2 dl víz
Máktöltelék: 25 dkg darált mák, 
15 dkg cukor, 1 cs. vaníliás cukor, 5 
dkg búzadara, 5 dkg mazsola, 
reszelt citromhéj, 2 dl tej
A vizet, vagy tejet felforraljuk, 
hozzáadjuk a cukrot és a darával el-
kevert mákot, ill. diót, majd a többi 
anyagot.
Gesztenyetöltelék: 25 dkg geszte-
nyemassza, 5 dkg porcukor, 2-3 
evőkanál rum, kevés darált keksz
 Dobosné Szabó Márta
 Székesfehérvár

évfolyamainak tartott inter-
aktív előadást az online vi-
lág veszélyeiről. 
A diákok az előadás mellett 
játékos foglalkozáson is 
részt vettek, ami nagyban 
segítette az elhangzottak be-
vésődését. Az oktatási intéz-
mények és a Rendőrkapi-
tányság az előadótól aján-
dékba kapták az általa és 
csapata által szerkesztett és 
készített „Életrevaló" és a 
„Lájkvadász" társasjátéko-
kat, melyek az interneten le-
selkedő veszélyeket és azok 
elkerülését mutatják be játé-
kos formában kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 
Végezetül megtekinthettük 
a szintén Preszl Éva és ama-

tőr színjátszó gyermekek 
közreműködésével készült 
„Telefonok célkeresztben" 
című, online zaklatásról szó-
ló rövidfilmjét, amely 2017-
ben a Nemzetközi Film-
fesztiválon dokumentum-
film kategóriában első díjat 
nyert.
A Rendőrkapitányság felké-
résére 2018. február 08-án a 
sümegi Ramassetter Vince 
Testnevelési Általános Isko-
la felső tagozatos gyermeke-
it látta vendégül a Microsoft 
Magyarország Kft. Buda-
pesten a székházban. A több 
mint két órás látogatás során 
a gyermekek részt vettek a 
Microsoft szakemberei által 
tartott prevenciós tréningen, 
megtekintették az épületet, 
és összemérhették az online 
biztonságról szerzett tudá-
sukat a központi számítógép 
tudásával. A nap végén a 
legjobban teljesítők elisme-
rése sem maradhatott el, ők 
tárgyjutalmakat vehettek át 
a szervezőktől.
     Orbánné Juhász Kinga
     megelőzési főelőadó
    Tapolcai Rendőrkapitányság
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Dr. Parapatics Andrea tűzi fel a szalagot egyik diákjának              Fotó: Szijártó János

A Microsoft vendégei lehettek       Fotó: Helyszíni felvétel

Házasságkötés Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 55 Ft/db
Burgonya: 300 Ft/2 kg
Sárgarépa: 200 Ft/kg
Zeller: 250 Ft/kg
Vöröshagyma: 129 Ft/kg
Paprika: 980 Ft/kg
Paradicsom: 793 Ft/kg
Uborka: 760 Ft/kg

Heti SÜTI

Mákos és diós Pozsonyi kifli

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 25 dkg 
margarin, 2 tojás sárgája, 7 dkg 
porcukor, 2 dkg élesztő, 2 dl tej, 
pici só
Elkészítés: A lisztet a margarinnal 
elmorzsoljuk, hozzáadjuk a por-
cukrot, a tojás sárgákat, belemor-
zsoljuk az élesztőt, sót, tejet, és 
gyorsan összedolgozzuk. Leta-
karva legalább 1 órát a hűtőben pi-
hentetjük. A megkelt tésztát 4 ci-
póba, majd mindegyiket 8 kis go-
lyóba osztjuk, ovális alakra nyújt-
juk, dió-, mák-, vagy gesztenye 
tölteléket teszünk rá. Patkó alakú 
kifliket formálunk belőle, végeit 

Összefogás a gyermekek védelméért

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 
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