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Még beköszönt a tél
Kedden reggelre szépen behavazott, fehérbe öltözött a város
HÓ - Hóval, kellemetlen 
hideggel, széllel köszönt 
be Tapolcára is kedden 
reggel a tél.

Helyenként a hó kisebb ku-
pacokat emelt, máshonnan 
meg elhordta, így némileg 
nehezítette a gépi és a kézi 
eltakarítást is. A hó- és sí-
kosságmentesítés kapcsán 
az önkormányzat a tavalyi 
évben kiadott felhívását is-
mét közzétette a lehetséges 
fórumokon. 
Ebben arra kérik a lakossá-
got, hogy az ingatlanjaikhoz 
tartozó járdákat tisztítsák 
meg a hótól és végezzék el a 
síkosságmentesítést is a gya-
logos balesetek elkerülése 
érdekében. Kérik továbbá 
minden magánház, társas-
ház, üzlethelyiség tulajdo-
nosát, bérlőjét, használóját, 
valamint az intézményveze-
tőket, hogy intézkedjenek a 
saját ingatlanjaik előtti jár-
daszakasz letisztításáról, 
legalább 1 méter széles sáv-
ban.  
Nem árt tudni, hogy a hó- és 
síkosság-mentesítés elmu-

lasztásából eredő balesete-
kért a takarítást elmulasztó 
ingatlantulajdonos, bérlő, 
vagy használó tartozik teljes 
felelősséggel. A vonatkozó 
rendelet szerint aki a meg-
határozott módon a közös-
ségi együttélés alapvető sza-

bályait megsérti, természe-
tes személy esetében ötezer 
forinttól kettőszázezer fo-
rintig, jogi személy, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelke-
ző szervezet esetében pedig 
ötezer forinttól kétmillió fo-
rintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható. A köz-
igazgatási bírság kiszabásá-
ra jegyző jogosult. 
A felhívás teljes szövegét, 
beleértve az említett ren-
delet szankcióit, a 6. oldalon 
teljes terjedelmében olvas-
hatják.                              (szj)

Halsütöde nyílt a piacon

Két hét múlva nyit az Expo

Új üzlettel gyarapodott a Ta-
polcai Piac- és Vásárcsar-
nok. Ezúttal egy halsütöde 
kezdte meg működését, 
amellyel Buzás Lajos csalá-
di vállalkozása örvendeztet-
te meg a halkedvelő közön-
séget. Az ünnepélyes meg-
nyitón sokan részt vettek, 
ahol Dobó Zoltán polgár-

mester szalag átvágása után 
bárki végig kóstolhatta a 
menüt. Az üzlet hiányt pótol 
Tapolcán, a kínálat pedig ön-
magáért beszél (csak ízelítő: 
süllő egészben sütve, süllfő-
filé, keszeg, pontyszelet, 
harcsa, pisztráng, hekk, ha-
lászlé pontypatkóval, ha-
lászlé harcsaszelettel).   (szj)

A Tapolca Expo korábban 
egy étizeden át biztosított 
bemutatkozási lehetősé-
get a városban a kis- és 
középvállalkozások szá-
mára. Aztán jó ideig elma-
radt a program, majd a ha-
gyományt tavaly élesztet-
te újjá a Tapolca Kft.

Az idei eseményre március 
16-18. között várják az ér-
deklődőket a Csermák Jó-
zsef Rendezvénycsarnok-
ban. Amit ígérnek a szerve-
zők: Helyi és környékbeli 
termelők, borászok, iparmű-
vészek, kisvállalkozások 
minőségi termékeinek, szol-
gáltatásainak bemutatása. 
Kulturális programok a he-
lyi és környékbeli fellépők-
től. Továbbá gyermekprog-
ramok helyi szervezetek 

összefogásával. Természe-
tesen gasztronómiai bemu-
tató is lesz, elfelejtett régi ta-
polcai ételek megismerésé-
nek lehetőségével. Az ünne-
pélyes megnyitót a Tapolca 
Expo első napján, pénteken 

14 órakor tartják. A rendez-
vényt szombaton 10 és 18 
óra között, vasárnap 10 és 17 
óra között látogathatják az 
érdeklődők. (Folytatás a 2. 
oldalon „Kiállítás és vásár” 
címmel)                            (szj)

Vannak még
jó emberek

Előfordul néha, hogy 
az ember segítségre 
szorul… Telefonál. 
Böngészi a készülék 
névjegyzékét, és hí-
vást indít. Aztán a töb-
bedik próbálkozás 
után kezdi úgy érezni, 
hogy a gyors megol-
dás reménye elúszik. 
Magára marad. Már 
nincs ötlete, tanácsta-
lanul ül az autóban 
mobillal a kezében, 
és töri a fejét. A jobb el-
ső kerék árokba csú-
szott, a jármű se elő-
re, se hátra nem moz-
dul. Aztán ki tudja 
honnan, érkezik egy 
fiatalember, aki isme-
retlenül is segít. Gép-
kocsiján ott a vonóho-
rog. Pár perc és véget 
ér a kényszerű fog-
ság. Köszönöm, té-
ged az Isten küldött, 
mondja a bajbajutott. 
Aztán arra gondol, 
hogy vannak még jó 
emberek. Nem érdek-
ből, pénzért, hanem 
csak úgy… Mert jó-
nak születtek.

          Szijártó János

A minapi nyitás ünnepélyes pillanatai               Fotó: szj.

Az utak lassan, óvatosan, de járhatók voltak kedden reggel. Úgy tűnik a télűzés az 
idén nem volt olyan hatékony, mint a korábbi években                                     Fotó: szj.

Egy pillanatkép a tavalyi rendezvényről. Idén is sok 
érdekességet tartogat a Tapolca Expo               Fotó: szj.
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Gond a hulladék és a béremelés
TÁJÉKOZTATÓ - Egyre 
több tapolcai és sümegi 
lakos keres meg aggódva 
a lomis piac működése 
kapcsán keletkező, vá-
rosszerte és útszéleken 
felgyülemlő hulladék miatt 
- tájékoztatta  a helyi saj-
tót Rig Lajos.

Az országgyűlési képviselő 
kifejtette, a tapolcai piac na-
gyon népszerű a helyiek és a 
környező településeken élők 
körében, azonban a piaci na-
pok után keletkező hulladék 
elhelyezése és tárolása miatt 
sok panasz érkezik. 
- Az ügyben felvettem a kap-
csolatot az önkormányzat-
tal, a helyi hulladékszállí-
tással foglalkozó vállalko-
zással, valamint a használt-
cikk-piac üzemeltetőjével 
annak érdekében, hogy vég-
re közösen megtaláljuk a le-
hető legoptimálisabb meg-
oldást a problémára. Fontos 

Eladták a kempinget

Rig Lajos: Sokakat zavar a lomis piachoz köthető 
szemetelés. Felvettem a kapcsolatot az illetékesekkel

Négyszázötvenhétmillió 
forintért adja el a tapolcai 
önkormányzat a korábbi 
bérlőnek a Badacsonytör-
demicen lévő 1303. hely-
rajzi számú, jelenleg El-
dorádó kemping néven 
üzemelő ingatlanát. 

A város képviselő-testülete 
a febbruár 20-án, kedden tar-
tott rendkívüli nyilvános 
ülésen tárgyalt erről. Az in-
gatlan adásvétel útján törté-
nő értékesítésére 2017. 
szeptember 29. napján kiírt 
pályázati eljárás lezárása-
ként megállapították, hogy a 
felhívásra az eddigi üze-
meltető MZ/X Kft. tett 
nyertes ajánlatot. A cég a pá-
lyázati kiírásban szereplő 
vételárat és feltételeket tel-
jes egészében elfogadta, így 
a testület az MZ/X számukra 
kívánja adásvétel útján érté-

kesíteni az ingatlant. Ennek 
szellemében az előterjesztés 
mellékletét képező adásvé-
teli szerződéstervezetet jó-
váhagyták a kéviselők, s 
egyúttal felhatalmazták Ta-
polca polgármesterét az 
adásvétellel kapcsolatos va-
lamennyi nyilatkozat és in-
tézkedés megtételére.
Dobó Zoltán az ülés után la-
punk érdeklődésére elmond-
ta, hogy a négyszázötven-
hétmillió forint összegű vé-
telárat több részletben fizeti 
ki a vásárló a városnak. A 
negyvenötmillió forint ösz-
szegű foglaló után a teljes 
vételár kiegyenlítése legké-
sőbb 2018. április 25. nap-
jáig esedékes. 
A polgármestertől azt is 
meg-tudtuk, hogy a jelentős 
összeget főként városfej-
lesztési célokra kívánják fel-
használni.                      (szj)

A badacsonylábdihegyi Eldorádó kempinget az eddigi 
bérlő vásárolta meg az önkormányzattól     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
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Március 5. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Március 12. 14.00-16.00
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Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

leszögezni, hogy a szabá-
lyok mindenkire ugyanúgy 
vonatkoznak és ezeket be 
kell tartani és tartatni - hang-

súlyozta a tapolcai képviselő. 
A tájékoztatóban egy másik 
témáról is szólt Rig Lajos. 
Az egészségügyet érintő 

béremelés kapcsán így fo-
galmazott: A decemberi bér-
emelés 12 százalékos bér-
emelés lett volna, ami a „ne-
sze semmi, fogd meg jól!” 
kategóriában ki is fulladt. 
Ugyanis sokaknak mege-
melkedett a bére, viszont a 
munkáltató által a bérmini-
mumra való kiegészítés 
összege ugyennyivel le-
csökkent. Tehát kaptak is, 
meg nem is. Ez már egy óri-
ási pofon volt az egészség-
ügyben, majd jött a második 
meglepetés a februárra ígért 
béremeléssel. Volt olyan 
dolgozó, aki február 20-án 2 
forintot kapott visszamenő-
leg januárra és februárra, 
míg volt olyan, aki 900 fo-
rintot, és olyan is aki nullát. 
Ha ennyire képes az egész-
ségügyet is irányító kor-
mányzat, akkor nem kellene 
megvárni április 9-ét, akár 
már most lemondhatnának - 
tette hozzá.                      (szj)

Kiállítás 
és vásár
(Folytatás az 1. oldalról)
Március 16-18. között ren-
dezik idén a Tapolca Expo 
termelői és kézműves vá-
sárt.

Az ünnepélyes megnyitót a 
Tapolca Expo első napján, 
pénteken 14 órakor tartják. 
Itt Dobó Zoltán polgármes-
ter mond köszöntőt, majd a 
rendezvény fővédnöke, Or-
bán Judit, megyei főfalu-
gazdász szintén. Ezen a 
napon a Tördemic Néptánc-
együttes ad műsort.
Szombaton 10 órakor nyitja 
meg kapuit a helyi termék-
vásár. Ezzel együtt a Heli-
kon Rádió Roadshow szóra-
koztatja a résztvevőket, va-
lamint Postás Józsi is színre 
lép. Délben látványfőzés 
kezdődik Szarka Zsófival, és 
a Széchenyi Szakképző Is-
kola diákjaival. Délután a 
Batsányi Táncegyüttest lát-
hatják. Szombaton 18 óra-
kor zár a vásár, másnap 10 és 
17 óra között látogathatják 
az érdeklődők. Ezen a na-
pon, azaz vasárnap az Acro 
Dance S.E., a Csobánc Nép-
dalkör lép fel, majd 16 óra-
kor átadják a közönségsza-
vazatok alapján elnyert díja-
kat (standok, termékek díja-
zása).                                (szj)

http://www.tapolca.hu


Megújult az állomás
Csendben adták át az utazóközönségnek a szép létesítményt
VASÚT - A 21. század 
funkcionális igényeinek 
megfelelve újult meg az 
1900-as évek elején épült 
tapolcai vasútállomás-
adta hírül a MÁV. Mivel 
ünnepélyes átadási cere-
móniát és sajtótájékoz-
tatót sem tartottak az át-
adás alkalmából, a Ma-
gyar Államvasutak Zrt saj-
tóosztályától kértünk bő-
vebb tájékoztatást az ál-
lomásrekonstrukcióval 
kapcsolatban.

A beruházás a hazai vasút-
társaság állomásfejlesztési 
és integrált ügyfélszolgálat-
fejlesztési programja kere-
tében, európai uniós forrás-
ból valósult meg, mintegy 
433 millió forintból - tájé-
koztatta lapunkat a Magyar 
Államvasutak Zrt. kommu-
nikációs igazgatósága. Meg-
tudtuk, a MÁV Zrt. 9,9 mil-
liárd forintos költségvetésű, 
23 vasútállomást érintő – az 
Új Széchenyi Terv KÖZOP 
és IKOP forrásából finanszí-
rozott - rekonstrukciós prog-
ramja 2013-ban indult. A 

projekt egyik fontos eleme – 
a már megszépített pécsi, ba-
latonszentgyörgyi, kaposvá-
ri és a 13. Média Építészeti 
Díj különdíját elnyerő keszt-
helyi állomáson kívül – a ta-
polcai vasútállomás épületé-
nek felújítása volt. Bár az 
épület nem kapott műemléki 
védettséget, a MÁV a terve-
zőkkel közösen az eredeti ál-
lapothoz hasonló, de letisz-

tult, a 21. század funkcioná-
lis igényeinek megfelelő, 
modern és időtálló állomás 
létrehozására törekedett a 
felújítás során. A régi hom-
lokzat, épületelemek, for-
mák visszaállításához mind-
össze néhány tervtöredék és 
korabeli képeslapok álltak 
rendelkezésre.  A többször 
átalakított épületegyüttes re-
konstrukciója során megú-

jult a homlokzat, korszerűb-
bé váltak a belső terek, az 
utasok kiszolgálásához és a 
vasúti infrastruktúra mű-
ködtetéséhez szükséges he-
lyiségek. A felújítás része-
ként az állomás közvetlen 
környezete is újjászületett. 
Az utasok és a kerékpárosok 
érdekében az utasforgalmi 
terek akadálymentesen kö-
zelíthetők meg, jelentősen 
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433 millió forintból újult meg a  tapolcai vasútállomás                   Fotó: Töreky László

Mi lenne, ha fizetnének a szemétért? 
A környék erdőit, az  út-
széleket elborító szemét 
egy elcsépelt szójátékkal 
élve, mindenkinek szúrja 
a szemét. Még akkor is, 
ha mostanában jótékony 
lepellel befedte azt a ké-
sőn jött havazás. 

De attól az illegális szemét-
hegy még ott van, és ha nem 
teszünk valamit a jelenség 
ellen, akkor szégyenünkre 
és szomorúságunkra ott is 
marad, vagy újratermelődik 
ugyanott, esetleg néhány 
méterrel odébb. Számos al-
kalommal írtunk már ezek-
ről a problémákról, ám a szó, 
a leírt gondolat mindössze a 
problémára világít rá. Kí-
váncsiak vagyunk arra, hogy 
olvasóink miként oldanák 
meg az illegális szemét 
problémáját.
Bolla Albert Raposka pol-
gármestere kérdésünkre el-
mondta, hogy a település 
frekventált részein nemré-
giben kiépített kamerarend-

szer visszatartó erővel bír e 
téren is, ám nyilván csak a 
kamerák látókörén belül. A 
polgármester szerint, egy 
mezőőri hálózat kiépítése, a 
nemzeti park szakemberei-
nek erőforrásai, felszereltsé-
ge, nagyobb odafigyelése, 
jelzései, de legfőképpen a 
hulladékszolgáltató fogadó-
készségének javulása hoz-

hatna eredményt.  Sokak – 
internetes fórumokon meg-
jelenő- véleménye, hogy a 
lehető legrosszabb megol-
dást választotta a szemét be-
gyűjtéséért, válogatásáért és 
feldolgozásáért felelős álla-
mi vállalat azzal, hogy pénzt 
kér a háztartások kukáiba 
nem beleférő,  pluszban ke-
letkezett szemét hulladékte-

Szemét a hóban, kint a természetben. Vajon még med-
dig szennyezhető a környezet?                                Fotó: tl.

megkönnyítve a mozgáskor-
látozott utasok kiszolgálását 
is. A volt resti kihasználatlan 
épületrészét elbontották, he-
lyére parkot alakítottak ki, 
80 férőhelyes fedett kerék-
pártárolóval. Akadálymen-
tes parkolót és öt K+R par-
kolót is építettek. A felújítás 
során átalakításokat végez-
tek a forgalmi- és raktárte-
rületeken, továbbá a vasuta-
sok által igénybe vehető 
épületrészeken is. Az 1900-
as évek eleji állomás érde-
kessége, hogy formája és 
anyaghasználata is eltér a 
MÁV típusépületeitől, való-
színűleg azért, mert magán-
tőke bevonásával építették. 
Több átalakításon esett át 
1952-ben és 1959-ben: a ré-
gi, mutatós, fából ácsolt pe-
rontető helyett egy könnye-
debb, vasbeton szerkezetű 
előtető készült, és az üzemi 
funkciókat átköltöztették az 
újonnan épült forgalmi épü-
letbe. 1979-ben a restit ala-
kították át, 1991-ben pedig 
az épület homlokzatát festet-
ték újra. A korábbi átépíté-
sek jelentősen megnövelték 
az épület alapterületét, ám 
egy része mára feleslegessé 
vált, ezért elbontották vagy 
átalakították. Az állomásé-
pület műemléki igényű fel-
újítását a VEMÉV-SZER 
Építő- és Szerelőipari Kft. 
végezte.                         (tl)

állampolgár veszi a fáradtsá-
got, benzint, költséget nem 
kímélve kiviszi a halápi hul-
ladéklerakóba a kisebb, né-
hány zsáknyi mennyiségű 
vegyes, vagy építési hulla-
dékát, inkább értékelni kel-
lene, nem pedig szolgálta-
tási díjjal terhelni. Vagy er-
kölcsösebb-e diákokkal, ci-
vil önkéntesekkel időnként 
összeszedetni mások hulla-
dékát, vagy éppen ráterhelni 
a szemét elszállításának 
költségeit, fáradtságát egy 
szerencsétlen ingatlan tulaj-
donosra. A költsége így is, 
úgy is az egyént, a társadal-
mat, az állami, önkormány-
zati gazdálkodó szervezete-
ket terheli a végén.  Feles-
leges körök, bejelentés, fel-
jelentés, felszólítás, re-
ménytelen, hatástalan ren-
dőrségi nyomozás, satöbbi.  
Képzeletben forintosítva a 
felsoroltak költségeit vajon 
nem mennénk többre egy 
nagyvonalúbb, motiválóbb 
hozzáállással?                   (tl)

lepre történő lerakásáért. Ez 
a tény önmagában is a legin-
kább érintetteket tartja visz-
sza attól, hogy törvényes 
úton szabaduljanak meg hul-
ladékuktól. Egy nagyvona-
lúbb fogadókészség – akár 
az önkormányzatok felé is-  
a nemzeti hulladékszolgál-
tató részéről, lecsökkent-
hetné a természetbe kerülő 
szemét mennyiségét - véli 
Bolla Albert.  Akármennyire 
is furcsán hangzik, talán az 
is megtérülne, ha nem kérné-
nek pénzt a háztartásokban, 
kisebb vállalkozásoknál ke-
letkező plusz hulladék le-
rakásáért cserébe, hanem 
pénzt adna az állam a bevitt 
szemétért, részben hozzájá-
rulva így a beszállítás költ-
ségeihez. Ha az állam enge-
délyez olyan tevékenysége-
ket, amely borítékolható kö-
vetkezményekkel jár (pld.  
lomis, használtcikk áru ke-
reskedelem), akkor miért ne 
vállalhatná fel részben az ár-
nyoldal költségeit is. Ha az 



A megelőzés olcsóbb
DRV: Kellő figyelemmel elkerülhetők a vízmérő-elfagyások
SIÓFOK - A Dunántúli Re-
gionális Vízmű Zrt. (DRV 
Zrt.) felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy szolgálta-
tási területén az elmúlt 
évek zord téli időjárása 
miatt számos mérő elfa-
gyott, amely felhasználói 
odafigyeléssel elkerül-
hető lett volna.

A károk csökkentése érdeké-
ben és a napokban várható 
rendkívüli tartós hideg miatt 
a szolgáltató szeretné felhív-
ni a fogyasztók figyelmét a 
megelőző intézkedések fon-
tosságára – derül ki a DRV 
Zrt. február 26-i közlemé-
nyéből. 
Évente több tízezer vízmérő 
elfagyás történik, ami miatt 
közel egymillió liter víz fo-
lyik el feleslegesen. Mivel a 
vízmérő rendszeres ellenőr-
zése és a házi ívóvíz kar-
bantartása a felhasználók fe-
ladata, a fagyás okozta mérő 
meghibásodás helyreállítá-
sa, valamint az elfolyt víz 

költsége a felhasználókat 
terheli. A vízmérő-elfagyá-
sok leggyakrabban a kellő 
gondosság, illetve a szak-
szerűség hiánya miatt kö-
vetkeznek be. A vízmérő ak-
na megfelelő szigetelésére 
való kellő figyelem fordítása 
jelentős anyagi károkat 
előzhet meg.
A vízmérő-elfagyás megelő-
zése érdekében a DRV ayzt 
javasolja a felhasználóknak, 
hogy gondoskodjanak a víz-
mérőakna belső felületének 

megfelelő szigeteléssel való 
ellátásáról. A szigetelés az 
akna mennyezetére és az ol-
dalfalakra is javasolt, az alj-
zat azonban szabadon hagy-
ható. A szigetelőanyag te-
kintetében fontos, hogy ned-
vesség hatására ne veszítsen 
szigetelőképességéből .
Tanácsos továbbá a lebúvó-
nyílást záró aknafedlap il-
leszkedését, megfelelő zárá-
sát ellenőrizni. Fontos, hogy 
ne legyenek hézagok, ame-
lyen keresztül a kinti hideg 

levegő az aknába áramolhat. 
Az aknafedlapot szintén hő-
szigetelő anyaggal javasolt 
ellátni. A télen nem lakott 
épületeknél a legbiztosabb 
módszer a teljes víztelenítés, 
melyet a házi vezetékháló-
zaton elhelyezett víztelenítő 
szerelvények segítségével 
lehet elvégezni és javasolt 
elzárni a közterület felé eső 
csapot is. A hibák mielőbbi 
észlelése érdekében fontos a 
télen nem használt ingatla-
nok rendszeres ellenőrzése.

Mint mindig, a megelőzés itt is sokkal egyszerűbb és olcsóbb               Illuszráció: szj.

Hirdetés

A Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) az 
ország területileg legna-
gyobb víziközmű szolgálta-
tója, amely 382 településen 
több mint 830 ezer ember 
egészséges ivóvízellátását, 
és 211 településen közel 
604 ezer ember szennyvíz-
elvezetését és tisztítását biz-
tosítja. A hat megyében 
szolgáltató többségi állami 
tulajdonú vállalat a Balaton 
térségének nagy részében is 
működik. Az éves ivóvízter-
melés 43 millió m3, a 
szennyvíztisztításé 33 mil-
lió m3. A vízvezeték hálózat 
hossza 6 735 km, míg a 
csatornahálózaté 4 475 km.
A Társaság központja Sió-
fokon található. Kiterjedt 
szolgáltatási területén a fel-
használók ellátásáról üzem-
vezetőségek gondoskod-
nak. A vállalat mintegy két-
ezer munkavállalót foglal-
koztat.

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

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
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Hirdetés

Benedek Zalán egy vérbeli Stand-up kabaré előadást, hasznos, s egyben szórakoz-
tató műsort ajándékozott a közönségnek a Tamási Áron Művelődési Központban 
vasárnap                                            Fotó: Töreky László

Sziporkázó ajándék stand-up

kel, kommunikációs és élet-
stílusbeli problémákkal küz-
dő férfi-női kapcsolatokat. 

Közben végig mosolyogva, 
gyakran felnevetve, szikrá-
zó poénok társaságában is-

merhetjük meg a férfi és női 
agy működését, a kommuni-
káció és konfliktuskezelés 

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

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!

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

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

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)

DIGITALIZÁLÁS!

tapmedia.hirdetes@gmail.com

Belépőjegy: 14 éves kor alatt ingyenes - Napijegy: 500 Ft

HASZNOS - Az Áldás Völ-
gye Baptista Gyülekezet 
Benedek Zalán produkci-
ójával egy vérbeli Stand-
up kabaré előadást, s vele 
együtt egy hasznos és 
hasznosítható életismere-
tekkel teli szórakoztató 
műsort ajándékozott a kö-
zönségnek a Tamási Áron 
Művelődési Központban 
vasárnap. A program ap-
ropóját a Házasság Hete 
adta.

A stand-up műfajt manapság 
hajlamosak vagyunk a tévés 
kedvencekkel, köztük  Bö-
dőcs Tiborral,  Aranyosi Pé-
terrel, vagy éppen Hadházi 
Lászlóval azonosítani, pedig 
mint az vasárnap Tapolcán is 
bebizonyosodott, van élet a 
Dumaszínházon túl. Bene-
dek Zalán produkciója kivá-
ló példa volt erre. A TÁMK-
ban előadott Ádám és Éva 
című stand-up comedy, a hu-
mor segítségével és lélekol-
dó szerepével átitatva ábrá-
zolja a gyakori félreértések-

nehézségeit. Hogy mindez 
be van ágyazva történelmi, 
és kortárs társadalmi közeg-
be, ugyanakkor számos mű-
vészettörténeti, közéleti uta-
lással van ötvözve? Az csak 
a műsort nemesítő plusz! Így 
kaphatjuk meg egyszerre a 
biológia, a társadalomtudo-
mány, a kommunikációel-
mélet és a pszichológia kor-
szerű megállapításait önma-
gunkról és vele a felhőtlen, 
gátlásoldó humort egyszer-
re. 
Amint azt megtudtuk, a ko-
rábban színészként és segéd-
rendezőként dolgozó Bene-
dek Zalán már 5 éve a BOK 
(a baptista fenntartásban 
működő, Bodrogi Oktatási 
Központ) művészeti igazga-
tója és kulturális progra-
mokat szervez hazai isko-
lákban. Tapolcán most elő-
adott, több, mint másfél órás 
egyszemélyes színháza a 
Baptista Művészeti Napok 
sorozatának egyik népszerű 
programja volt az elmúlt 
években.                             (tl)

mailto:tapolcai7nap@gmail.com
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Figyelmesen, óvatosan az utakon!
Az elmúlt napok újabb hideg és 
csapadékos, havas időszaka 
minden eddiginél nagyobb fi-
gyelmet követel az autósoktól. 
Csak téliesített autóval, türel-
mes vezetéssel garantálható a 
biztonságos közlekedés. Az 
Abroncs Kereskedőház keres-
kedelmi vezetője, Tiszay Árpád 
szerint aki nem használ téli gu-
mit, a napokban inkább ne ül-
jön autóba.

Mindennél fontosabb, és ezért 
különös figyelmet igényel az 
abroncsok állapota és minő-
sége. A hideg, esős vagy havas 
időben a biztonságos közleke-
dés a megfelelő állapotban lévő 
téli gumikkal kezdődik. Szá-
mos kutatás bizonyította, hogy 
a jeges-havas úton a nyári gu-
mival felszerelt autónak há-
romszor annyi fékútra van 
szüksége, mint a téli abron-
csokon futó járműveknek. 
Használjunk mindig ugyan-

olyan méretű és típusú gumi-
kat, amelyek jó minőségűek, 
hiszen emberi életekről van 
szó. Indulás előtt mindenképp 
ellenőrizzük a gumiabroncsok 
légnyomását és kopását. Egy 
új, személyautóra tervezett ab-
roncs esetében a profilmélység 
típustól függően 7-12 millimé-
ter között van. Tiszay Árpád 
kifejtette, hogy a téli abroncs-
nál nagyon fontos, hogy 4 mil-
liméter alatt cseréljünk, mert 
esős, latyakos úton nincs vízel-
vezető képessége, havas úton 
pedig megszűnik a kapaszko-
dóképessége.
Hidegben az abroncsunk nyo-
mást veszíthet, ezért érdemes 
megmérni időnként. A tanksap-
kában vagy a vezetőoldali ajtó 
környékén a legtöbb autónál 
megtaláljuk megfelelő nyo-
másra figyelmeztető matricát. 
2014 novembere óta minden 
újonnan értékesített személy-
autóban kötelező a légnyomás-
figyelő rendszer, amely nyo-
másvesztésnél jelzést küld a 
műszerfalra. A gumiabroncsok 
mellett a futóműnek is fontos 
szerepe van a tapadásnál. Ezért 
a szakértők azt javasolják, hogy 
minden kátyús téli szezon után 
nézessük meg a futóművűnket 
az esetleges hibák feltárásáért, 
mert néhány ezer forintos ja-
vítással megelőzhetünk akár 
több százezer forintos későbbi 
szervizt. Ha a lengéscsillapító 
nem működik megfelelően, egy 
nagyobb úthiba miatt előfor-
dulhat, hogy valamelyik oldal 

nem tapad jól, és az autó irá-
nyíthatatlanná válik a síkos 
úton.
Az alapszabály, hogy rossz idő-
járási feltételek között vezes-
sünk körültekintőbben és nyu-
godtan. Mindig tartsunk kellő 
követési távolságot az előttünk 
lévő autóktól. Ellenőrizzük a 
járműveket induláskor: mindig 
igaz, de most különösen, hogy 
csakis akkor mehetünk a köz-
utakra, ha műszakilag kifogás-
talan az autónk, s elegendő 
üzemanyaggal, szélvédőmosó-
val van feltöltve. Ne feledkez-
zünk meg a meleg italról, az 
élelmiszerről és a tartalék pok-
rócról sem, ha hosszú útra 
indulunk. 
A zavartalan látás érdekében 
mindig tisztán kell tartani a 
szélvédőt, az ablakokat és a 
visszapillantó tükröket, és ha 
van, akkor a tolatókamerát is. 
Természetesen nem csak lát-
nunk, hanem látszanunk is kell 
az előttünk álló csapadékos, sö-
tét időben. Indulás előtt elle-
nőrizzük a világítást. Nézzük 
meg az ablaktörlőket is, hogy 
nem csíkoznak-e, mert adott 
esetben akár a szélvédőt is 
összekarcolhatják. 
Aki magasabban fekvő vidék-
re, külföldre indul, ne felejtse 
otthon a hóláncot. Arra az 
esetre, ha baj történik, legyen 
készenlétben a feltöltött mobil-
telefon, illetve egy autómentő 
vagy asszisztencia elérhetősé-
ge és az utasbiztosítás is, hogy 
tudjunk segítséget kérni.

Ismét teltházas volt a keresztény bál 
 keresztény bál két éve ke-Arült először megrende-

zésre, mellyel egy új, fontos, 
közösségépítő kezdeményezés 
indult útjára városunkban, ha-
gyományteremtő céllal. A ren-
dezvény nyitott minden ke-
resztény értékrendű, lokálpatri-
óta és hagyományszerető em-
ber irányába. 
A  III. Tapolcai Keresztény Bál 
helyszínéül idén is a Tamási 
Áron Művelődési Központ 
szolgált. A bál fővédnökei 
Dobó Zoltán polgármester úr és 
Földi István, iskolánk lelki 
igazgatója, a tapolcai kerület 
esperese voltak. Fontos volt, 
hogy a rendezvénnyel tovább 
erősítsünk a városban egy 
olyan arculatot, hangulatot, 
összetartást, ami a kulturált, 
polgári keresztény értékrendet 
tükrözi. 
Az estet Dobó Zoltán polgár-
mester, Földi István kerületi es-
peres, valamint Rohály János, 
az iskola igazgatója nyitotta 
meg. Ezt követően az iskola di-
ákjainak nyitótánca, a Mazso-
rett csoport produkciója, Sajcz 
Gábor harmonikás, valamint a 
Tapolcai Musical Stúdió  éne-
kesei szórakoztatták a közönsé-

get. A vacsorát a Hotel Gabri-
ella csapata prezentálta, a haj-
nalig tartó mulatsághoz való 
zenét pedig Kardos József szol-
gáltatta.
Az éjfélkor kezdődő tombolára 
rengeteg felajánlás érkezett 
környező és megyénken túli 
vállalkozóktól, ami szintén 
emelte a bál színvonalát. A 
tombolaajándékok összértéke 
több mint 700 ezer forint volt. A 
fődíj egy 230 ezer Ft értékű tel-

jes körű klímatelepítés a Pál 
Hűtés és Klímatechnika, a má-
sodik-harmadik díj pedig a Ba-
laton Ballooning által felaján-
lott hőlégballonozás volt 80 
ezer Ft értékben. 
A rendezvényről idén is nagyon 
sok megerősítő, pozitív jelzés 
érkezett, a III. Tapolcai Keresz-
tény Bál nagy sikerrel töltötte 
be ebben az évben is küldetését.

                      Bányai Barbara

Nagy sikert aratott az iskola diákjainak nyitótánca  a III. 
Tapolcai Keresztény Bálon               Fotó: Helyszíni felvétel

06/87/412-289
www.tapolcaiujsag.hu 
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Hírek azonnal!

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingatlanjaikhoz 
tartozó járdákat tisztítsák meg a hótól és síkosság mentesítsék a 
gyalogos balesetek elkerülése érdekében. Kérjük minden ma-
gánház, társasház, üzlethelyiség tulajdonosát, bérlőjét, haszná-
lóját, valamint az intézményvezetőket, hogy intézkedjenek arra 
vonatkozóan, hogy a saját ingatlanjaik előtti járdaszakasz 
legalább 1 méter széles sávban hó- és jégmentes legyen.
A hó- és síkosság-mentesítés elmulasztásából eredő balesetekért 
a takarítást elmulasztó ingatlantulajdonos, bérlő, vagy használó 
tartozik teljes felelősséggel.

Jegyzői felhívás hó- és 
síkosságmentesítésre

A téli vezetés egészen más 
hozzáállást kíván mint a 
nyáron, az autó felkészí-
tésében és a vezetési stí-
lusban is     Illusztráció: szj.

Nem árt ismerni a szabályokat a téli havas, csúszós 
időszakban                                                            Fotó: szj

Tapolca, Deák F. u. 21.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról 
szóló 21/2017. (X. 9.) rendelete az alábbiakat írja elő:
9. § (1) bekezdés szerint
„Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az az 
ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan bérlője, aki nem 
gondoskodik
b) az ingatlana előtti járdaszakasz hóeltakarításáról, síkosság-
mentesítéséről.”
9. § (2) bekezdés szerint
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a szóra-
kozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlet-
helyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, illetve tulaj-
donosa, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisz-
tántartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a sze-
mét összetakarításáról. 
2. § (1) bekezdés szerint 
Aki az e rendeletben meghatározott módon a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait megsérti, természetes személy esetében 
ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig ötezer 
forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására jegyző jogosult.
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) 
Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése alapján:
Belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett 
terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre olyan anyag 
használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen kör-
nyezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.
A síkosság-mentesítő anyag és a hó eltakarítását az olyan sza-
kaszokon, ahol a járda mellett füves, fás, virágosított zöldfelület 
található fokozott figyelemmel kérjük elvégezni a zöldkár el-
kerülése érdekében! 

Kérjük szíves együttműködésüket és a vonatkozó előírások 
betartását!
  Köszönettel:
       dr. Németh Mária Anita
     jegyző sk.



Nyertes pályázatok
A Városi Sporttelepen a centerpálya gyepcseréjét is tervezik
TAO - A helyi sportéletet 
támogató TAO pályázatok 
kedvező elbírálása és a 
támogatási hányadok 
összegyűjtése szabad 
utat adott a fejleszté-
seknek. Tavasztól felújítá-
sok kezdődnek a Városi 
Sport – és Szabadidő 
Centrumban és a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokban is.

Puskás Ákostól, a Tapolca 
Városi Sportegyesület el-
nökhelyettesétől megtudtuk, 
a beadott pályázatokat jó-
váhagyták. A TAO-ban részt 
vevő, helyi és környékbeli 
cégektől, a város vezetés 
segítségével, sikeresen ösz-
szegyűjtötték a támogatási 
hányadot, ami az utánpótlás 
tekintetében 90%, a tárgyi 
beruházások kapcsán pedig 
70%. A fennmaradt önerőt is 
biztosítani tudják.
A nyertes pályázatoknak kö-
szönhetően, a már meglévő 
kisbusz mellé még kettőt be-
szerezhetnek, mely a gyere-
kek mérkőzésekre szállítá-
sánál nyújtja a legnagyobb 
segítséget.

Az utánpótlás nevelést ille-
tően, a résztvevő szakosz-
tályokra vonatkozóan, több 
mint 10 millió forintos nagy-
ságrendű támogatást nyer-
tek. Tárgyi eszközberuházás 
címen, amely az egész la-
kosságot érinti, a Városi 
Sport – és Szabadidő Cent-
rumban 30 millió forint áll 

rendelkezésükre, mely kap-
csán még van egy MLSZ-
hez jóváhagyásra beadott, az 
eredeti pályázatban még 
pluszban szereplő 10 millió 
forintos támogatásra vonat-
kozó fellebbezés. A rendel-
kezésükre álló összegből 
épületkorszerűsítést, azaz 
szigetelést és nyílászárócse-

rét terveznek, valamint az 
élőfüves centerpálya gyep-
cseréjét. Utóbbi munkálatok 
időigényessége és kivitele-
zése hatással lesz a pálya 
mindennapos használatára. 
A Csermák József Rendez-
vénycsarnokban, a közel 72 
millió forintos támogatásból 
a bádogtető beázási problé-

Remekeltek a területi dön-
tőn  a Tollaslabda Diáko-
limpián versenyző tapol-
cai diákok.

Pápán rendezték meg febru-
árban a Tollaslabda Diáko-
limpia területi döntőjét 
(Veszprém, Vas, illetve 
Győr-Moson-Sopron megye 
legjobbjainak részvételé-
vel), ahol a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola és he-
lyi gimnázium tanulói re-
mek eredményeket értek el.

A területi döntőn az I. kor-
csoportban Horváth Bence 
az első helyen végzett, míg a 
II. korcsoportban Csarmasz 
Bálint, illetve a III. korcso-
portban Székely Kíra is a 
megosztott harmadik helyen 
zárt. Mindannyian a szék-
helyintézmény tanulói. Ők 
jutottak tovább az országos 
döntőbe, melyet Kiskunfél-
egyházán rendeznek meg 
márciusban.
A területi megmérettetésen 
ötödik helyezést ért el a II. 

Elismerték teljesítményét

Nagy György tapolcai ké-
zilabdázó teljesítményét 
és sporthoz fűződő elhiva-
tottságát nemcsak a vá-
rosban, hanem a megyé-
ben is díjazták, mellyel 
csapatának is követendő 
példát állított.

A Tapolca VSE férfi kézi-
labda szakosztály az idei 
bajnoki szezontól ismét in-
dult a Veszprém Megyei Ké-

zilabda Szövetség megyei 
bajnokságában. A szakosz-
tályi összetétel teljesen áta-
lakult, hiszen a korábbi férfi 
kézilabda sikereket, Kap-
csándi Zsolt edző irányításá-
val, egy fiatalabb korosz-
tályból felépített csapattal 
szeretnék megalapozni és 
folytatni. Az őszt, ebből ki-
folyólag, a tabella alján zár-
ták, viszont sporttársuk elis-
merései újabb lendületet és 
inspirációt adtak a csapatnak 
a tavaszi fordulók előtt.
A megyei kézilabda szövet-
ség az idei bajnokságban a 
Mikrohungária Sport Kft. tá-
mogatásával megkötött 
együttműködési támogatás 
egyik elemeként havonta 
díjazza a legjobbakat. Nagy 
György teljesítményére is 
felfigyeltek, így a veszprémi 
HandBálon ünnepélyes ke-
retek között vehette át elis-
merését. Az idei sportgálán, 
a kézilabdához fűződő elhi-
vatottságáért elsőként adták 
át neki a civil alapítású Ihász 
József Emlékdíjat.          (me)

korcsoportban Bakler Zita 
(Kazinczy Ferenc Tagintéz-
mény), és Pontyos Balázs 
(Bárdos székhelyintézmény), 
valamint a III. korcsoport-
ban Szennyai Kinga (Batsá-
nyi János Tagintézmény), 
illetve a IV. korcsoportban 
Pető Mónika (Batsányi Já-
nos Gimnázium). Ők mind-
annyian tartalékversenyzők 
az országos megmérettetés-
re. Felkészítőik Gyarmati 
Zoltánné, Kassai Balázs és 
Gombkötő Richárd.        (me)

máit szüntetik meg, majd 
napelemes rendszert építe-
nek ki, illetve a külső ajtók 
nyílászáróit cserélik. A csar-
nok működését a munkála-
tok nem befolyásolják majd.
Jelenleg a TVSE kosárlabda 
és kézilabda szakosztálya, 
valamint a TIAC VSE lab-
darúgói vesznek részt a TAO 
pályázatokban. Tavaly nyá-
ron a röplabda is bekerült a 
látványsportágak közé, így 
ehhez kapcsolódóan is ter-
vezik igénybe venni a jövő-
beli támogatásokat. A város-
ban már korábban működő 
röplabda szakosztályt sze-
retnék „újraéleszteni”, így 
továbbra is várják az edzők, 
játékosok, érdeklődők je-
lentkezését. A TAO kapcsán, 
a következő pályázat beadá-
sáig, azaz április 30-ig szük-
ség van az utánpótlás lét-
számra, de természetesen az 
idősebb korosztály jelentke-
zését is várják.
Folyamatosan tartják a kap-
csolatot a három állandó 
résztvevő szakosztállyal, és 
a tulajdonos önkormányzat-
tal is. 
Zajlanak az egyeztetések, 
tervezések, az előkészületek 
a tavaszi, új pályázat bea-
dása kapcsán. Számítanak 
majd a korábbi és az új támo-
gatókra is, akiknek szeret-
nék utólag is, és előre is meg-
köszönni a segítséget.   (me)

Remekeltek a területi döntőn
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A Csermák József Rendezvénycsarnokban a régóta problémát okozó tetőbeázást is 
szeretnék megoldani. A működését a munkálatok nem befolyásolják majd Fotó: me

A tapolcai Csarmasz Bálint (középen) is továbbjutott az országos döntőbe 

Nagy György a veszprémi 
HandBálon vette át  me-
gyei elismerését               
             Fotó: Vinglman Zsolt

Fotó: Gyarmati Zoltánné



Segítség a hidegben
150 tányérnyi meleg ételt osztottak ki a helyi rászorulóknak
ÉTELOSZTÁS - Meleg 
étellel, zamatos kávéval 
várták a helyi rászorulókat 
- a Krisna-tudatú hívők 
humanitárius szolgálata - 
az Ételt az Életért Alapít-
vány munkatársai hétfőn.

A családsegítő központtal 
közösen létrehozott jóté-
konysági ételosztást az el-
múlt évben négy alkalom-
mal szervezte meg az alapít-
vány, idén minden hónapban 
terveznek hasonló akciókat. 
Céljuk, hogy a szegényebb 
sorsú nagycsaládosoktól 
kezdve, a hajléktalanokon 
keresztül, az idős, beteg 
emberekig minden rászoru-
lót elérjenek Tapolcán. 
Amint azt Szanyi-Karl Atti-
lától, az  alapítvány vezető-
jétől megtudtuk, a most ki-
osztott paradicsomos ká-
posztát az alapítvány buda-
pesti konyháján készítették, 
ahonnan Veszprémbe veze-
tett az útjuk, ott mérték ki az 
első adagokat. A veszprémi 
akciót követően érkeztek a 
munkatársak Tapolcára, 
ahol 100-150 adagnyi étel 

került a tapolcai rászorulók 
tányérjaiba. A következő ak-
ciót egy hónap múlva, már-
cius 26-ára tervezi az Ételt 
az Életért Alapítvány, szin-
tén a családsegítő központtal 
együttműködve - tudtuk 
meg. Az Ételt az Életért 
(Food for Life) Szegény-
élelmezési és Mentálhigi-

énés Program a Krisna-tudat 
Nemzetközi Szervezetének 
(ISKCON) humanitárius 
szolgálata. Míg a könyvek 
terjesztése, az utcai zenés 
felvonulások és a vasárnapi 
istentiszteletek az emberek 
lelki felemelkedését szol-
gálják, addig az ételosztó 
misszió a rászorulók létfenn-

tartással kapcsolatos gond-
jain enyhít világszerte - vall-
ják.  Meggyőződésük, hogy 
a mindennapi étel biztosítá-
sával a rászorulók közelebb 
kerülnek életük rendezésé-
hez, az éhezés viszont elle-
hetetleníti az életvezetésről 
történő bármiféle gondolko-
dást.                                     (tl) 

Kotvász Olivér
2018. február 
23-án született
Keszthelyen. Súlya
3760 gramm, magas-
sága 51 cm. Szülei: Kotvász 
Veronika és Kotvász Tamás.

2018.02.17.
Ángyán Péter és
Cicovic Marija
2018.02.26.
Lányi Helga és
Orosz Ferenc

Közel száz nevező indult 
februárban, a Csermák 
József Rendezvény-
csarnokban ötödik alka-
lommal megrendezett 
Rhodius amatőr felnőtt 
tollaslabda versenyen.

A sportesemény évről évre 
bizonyítja létjogosultságát a 
városban. Idén már a 
jelentkezési határidő előtt le 
kellett zárni a nevezéseket, 
hiszen elérték az egy napon 
lebonyolítható mérkőzések 
versenyzői létszámát. 
Összesen kilencvennyolc 
induló, tizenegy Dunántúli 
településről és a fővárosból, 
hat kategóriában, százötven-
egy mérkőzést játszott le. A 
szervező, I. Tapolcai Tollas-
labda és Fallabda SE és Ge-

n SIKER - Öt teltházas, 
pótszékes előadáson van túl 
a Hyppolit, a lakáj a Ta-
polcai Musical Színpad tol-
mácsokásában. Összesen 
1300 néző volt kíváncsi a 
darabra, többen kétszer is 
megtekintették, sőt a váro-
son kívülről is érkezett meg-
keresés a darabot illetően. 

n TÚRA -A Tapolca VSE 
Természetjáró szakosztály 
március 3-án a 17 km távú 
Nagyvázsony- Kinizsi-for-
rás- Hamuházi-forrás- Ka-
polcs útvonalon túrázik. Ta-
lálkozó a tapolcai autóbusz-
pályaudvaron szombaton 
reggel 7.35-kor, a busz 7.45-
kor indul. Az útiköltség tel-
jes áron a hazaúttal együtt 
930 Ft. A Tapolca VSE Ter-
mészetjáró szakosztály már-
ciusban is várja túráira az ér-
deklődőket. Tizedikén a 
Monostorapáti- Almádi-mo-
nostorrom- Bondoró-alja- 
Kapolcs, tizenötödikétől ti-
zennyolcadikáig Bükk, 
Eger, huszonnegyedikén 
pedig a Magyarpolány- 
Csurgó-kút- Farkas gyepű 
útvonalon túráznak.       (me) 

rald Trümper közös kezde-
ményezésére jött létre a 
sportrendezvény. Nemcsak 
a helyi, hanem a környező és 
a távolabbi települések ama-
tőr tollaslabdázóinak szeret-
tek volna egy színvonalas 
versenyzési lehetőséget biz-
tosítani. A barátságos légkö-
rű, jó hangulatú programon 
a játékosok minden erejüket 
latba vetve küzdöttek a do-
bogós helyekért. Egyéni női 
kategóriában az aranyérem 
Árvai Adrienn (Segesd), az 
ezüstérem Palkovics Anna 
(Pécs), míg a bronzérem 
Ladiszlai Evelin (Segesd) 
nyakába került. Férfiaknál a 
dobogó legfelső fokára Fü-
löp Csaba (Pécs), a máso-
dikra Reider Tamás (Győr), 
a harmadikra pedig Szentpé-

teri Gábor (Veszprém) áll-
hatott. Vegyes páros kategó-
riában első a pápai Végh 
Anita és Kovács Attila, má-
sodik a veszprémi Herczeg 
Kata és Czirbus Zoltán, 
harmadik pedig a pécsi Pal-
kovics Anna és dr. Palkovics 
Tamás. A női páros kategó-
riában az aranyérem a Herc-
zeg Kata – Varga Orsolya 
(Veszprém), az ezüstérem a 
Bolláné Illés Éva - Végh 
Anita (Pápa), míg a bronz-
érem a Nagy Judit- Kósa Ka-
talin (Veszprém) együttes 
nyakába került. Holczinger 
András és Szentpéteri Gábor 
(Bodajk - Veszprém), az első 
helyet, Fülöp Csaba és Ko-
vács László (Pécs – Sopron) 
a második helyet, Hent Má-
rió és Németh Ádám (Se-
gesd) pedig a harmadik he-
lyet szerezte meg férfi páros 
kategóriában. A negyven év 
feletti szenior férfiak küz-
delmében dr. Lampek Péter 
(Budapest) aranyérmet, Fa-
zekas László (Budapest) 
ezüstérmet, Sákovics Péter 
(Szombathely) pedig bronz-
érmet szerzett.                (me) 
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Közel százötven adag ételt osztottak ki a rászorulóknak az Ételt az Életért Alapít-
vány munkatársai hétfőn Tapolcán                                                       Fotó: Töreky László

Gólyahírek

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 55 Ft/db
Burgonya: 160-189 Ft/kg
Sárgarépa: 200 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 129 Ft/kg
Paprika: 980 Ft/kg
Paradicsom: 780 Ft/kg

Heti SÜTI

Gyors gesztenyés süti 
– leveles tésztából

Hozzávalók: 1 csomag bolti leve-
les tészta, 25 dkg gesztenyepüré 
alap, 5 dkg porcukor, 2 evőkanál 
rum; a lekenéshez 1 tojás
Elkészítés: A kiolvasztott geszte-
nyepürét kikeverjük a porcukorral 
és rummal. A leveles tésztát csak 
annyira engedjük ki, hogy for-
mázható legyen. A kisodort tész-
tából 5 x 10 cm-es téglalapokat vá-
gunk, mindegyikre teszünk egy-
egy kanálnyi tölteléket, és felte-
kerjük. Sütőpapírral bélelt tepsire 
tesszük, tetejét megkenjük a 
felvert tojással. Előmelegített 180 
fokos sütőben 10-15 perc alatt vi-
lágosra sütjük. Még forrón meg-
hintjük vaníliás porcukorral.

 Dobosné Szabó Márta
 Székesfehérvár

„Teltházas” tollaslabda verseny

   Rövid hírek

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 

Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről hétre! Aki-
nek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal la-
punk hasábjain, azt kérjük küldje el e-mailban elektronikus címünkre:  
                                       tapolcai7nap@gmail.comIdén is népszerű volt a sportesemény Fotó: Helyszíni fel.
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