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Megkezdődött 2019
Beszámoló a tavalyi esztendőről és az idei tervekről, célokról
ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ - Ta-
polca eredményeiről, kie-
melt céljairól, terveiről 
hallhatott az idei újévi kö-
szöntő közönsége a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban pénteken 
este.

Dobó Zoltán polgármester a 
város közéleti, társadalmi, 
gazdasági szereplői előtt 
adott számot a 2018-as esz-
tendő legfontosabb történé-
seiről, törekvéseiről, nyertes 
pályázatairól és az idei el-
képzelésekről.

Beszédében sorra vette a 
legjelentősebb eseménye-
ket, a sport terén elért sike-
reket, a város környezeti, 
természeti adottságait és az 
azokban rejlő lehetőségeket. 
Úgy vélte, Tapolcán húzó-
ágazat lett a sportturizmus, 
amelyhez a városban nyúj-
tott szolgáltatások adják a 
megfelelő alapot. Az önkor-
mányzat által működtetett 

helyijárat közlekedésről, a 
saját buszokról is szólt a 
2018-as pozitívumok kö-
zött, majd a városüzemelte-
tési csoport tevékenységét is 
ebben a megközelítésben 
említette. 
2018-ban, állami beruházás 
részeként, uniós támogatás-
sal valósult meg 6,19 mil-

liárd forintból a tapolcai 
szennyvíztelep fejlesztése, 
amely a polgármester szerint 
már a jövőt idézi az alkal-
mazott technológia tekinte-
tében. Az évet indító rendez-
vényen a meghívott vendé-
gek az idei tervek között 
hallhattak a közterületi ka-
merarendszer megújításáról, 

napelemes lámpák kísérleti 
jellegű kihelyezéséről, a 
közforgalmú területek ön-
erős burkolásáról, a strand 
továbbfejlesztéséről, a Bat-
sányi gimnázium és a Szász 
Márton iskola felújításának 
segítéséről és az új gyer-
mekorvosi rendelő létreho-
zásáról.                           (szj)

Szombaton behavazott 

Kormányellenes tüntetés

Intenzív havazás kísérte a 
szombatot Tapolcán. Az 
utak, beleértve a mellékuta-
kat, óvatosan, de járhatók 
voltak, ám a fagypont alá 
süllyedő hőmérséklet he-

lyenként jegesedést is oko-
zott. Keddre virradóra aztán 
újabb hóréteg lepte el a vá-
rost, ám ez a közlekedést a 
korábbihoz képest túlzottan 
nem befolyásolta.           (szj)

Több százan vettek részt 
azon a tüntetésen, ame-
lyen Mesterházy Attila 
(MSZP) és Rig Lajos (Job-
bik) mondott beszédet a 
Fidesz tapolcai irodája 
előtt szombaton délután.   

A rendőrség által lezárt bel-
városi szakaszon a folyama-
tosan zuhogó hó ellenére 
nem csak az ellenzék szim-
patizánsai jelentek meg, ha-
nem a kormánypártiak is. 
Érkeztek olyanok is, akik 
kissé távolabbról figyelték 
az eseményeket, ők egyfajta 
„külső gyűrűt” képeztek a 
forrongó mag körül. Bár a 
profi rendőri biztosításnak 
köszönhetően fizikai atro-
citásra nem került sor, ám a 
verbális összecsapások fo-
lyamatosak voltak a két tá-

bor között, illetve időnként a 
már említett „külső gyűrű-
ből” is érkeztek beszólások, 
skandálást kezdeményező 
bekiabálások mindkét poli-
tikai oldal irányából. Nyil-
ván előnyben voltak a szer-

vező ellenzékiek, hiszen 
volt hangosításuk, ám ez 
nem mindig működött töké-
letesen. 
(Folytatás a 2. oldalon „El-
lenzési követelések” cím-
mel)                                  (szj)

Újabb évet
nyitottunk
Ami az év első napján 
történik, az a néphit 
szerint később, az év 
során újra megismét-
lődik. Ezért kell ilyen-
kor csupa kellemes 
dolgot cselekedni, 
például rakott asztal 
mellett, vidáman kez-
deni az újévet. Közis-
mert szokás, hogy az 
óévtől hatalmas lár-
ma, zaj, kolompolás 
közepette szükséges 
elbúcsúzni, elűzve 
így a gonoszt. Sokan 
úgy tartják, hogy ek-
kor disznót érdemes 
enni, mert az a házba 
túrja a szerencsét, a 
tyúk viszont tilos, mert 
az „kikaparja” a sze-
rencsét. Január else-
jén, első étkezésként 
érdemes lencsét fo-
gyasztani, hiszen aki 
így tesz, annak az év 
során soha nem ürül 
ki a pénztárcája. Re-
mélem, kedves olva-
sóink ezen ismeretek 
birtokában kezdték a 
2019-et. Boldog új 
évet kívánok!

          Szijártó János

Január első napjaiban megjött a tél                    Fotó: szj.

A Tamási Áron Művelődési Központban a tavalyi évet bemutató és az idei célokat 
vázoló előadás után Dobó Zoltán polgármester mondott pohárköszöntőt    Fotó: szj.

A tüntetők gyűrűjében Mesterházy Attila és Árvai Gá-
bor (MSZP) a tapolcai megmozduláson a Fidesz helyi 
irodája előtt. Rajtuk kívül még Rig Lajos (Jobbik) 
mondott beszédet szombaton                               Fotó: szj.

  A polgármester szerint  
Tapolcán húzóágazattá 
vált a sportturizmus
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Lévai József: A program 
folytatódik, március 31-ig 
lehet pályázni, a pénzügyi 
keret erejéig          Fotó: szj.

Ellenzéki követelések

(Folytatás az 1. oldalról)
TÜNTETÉS - A tapolcai 
megmozduláson először Ár-
vai Gábor tapolcai MSZP-
elnök szólította meg az ér-
deklődőket, beszédében os-
torozva az Orbán-kormányt, 
illetve az általuk „Rabszol-
ga-törvény”-nek nevezett 
törvénymódosítást, majd 
Mesterházy Attila, egykori 
pártelnök, szocialista or-
szággyűlési képviselő állt a 
mikrofon mögé. Több más 
mellett a „Rabszolga-tör-

Tizenkét pályázat érkezett be határidőre

A „Rabszolga-törvény” visszavonását, kevesebb rendőri túlórát, független bíró-
ságokat, Európai Ügyészséget és független közmédiát követeltek a tüntetők   

Az Épített és szabadtéri te-
rek infrastrukturális fejlesz-
tése, eszközbeszerzés cím-
mel közzétett, a Kulturális 
és hagyományőrző progra-
mok és rendezvények, az If-
júsági, szabadidő-, egész-
ségkultúra-, sport- és közös-
ségfejlesztő programok, va-
lamint a Kompetenciafej-
lesztő programok címmel 
kiírt helyi pályázatok lea-
dási határideje december 
31-ével lejárt.
Ennek apropóján tartott tá-
jékoztatót Lévai József al-
polgármester, a Közösen Ta-
polcáért Helyi Közösség ve-
zetője. Mint elmondta, ösz-
szesen tizenkét pályázat ér-
kezett be, amelyek a ren-
delkezésre álló több mint 

210 millió forintos keretből 
mintegy 160 milliós igény-
nyel léptek fel. - A legna-
gyobb kerettel rendelkező 
infrastrukturális pályáza-
tunkra négy támogatási ké-
relem érkezett be, itt alig 8 
millió forint maradt meg. A 
kulturális, hagyományőrző 
programoknál nagyjából fe-
lét a pályázták le, bent ma-
radt 17,5 millió. Az Ifjúsági, 
szabadidő-, egészségkultú-
ra-, sport- és közösségfej-
lesztő programok esetében a 
26 milliós keretből 9 milliót 
pályáztak, vagyis itt is ma-
radt forrás. Ahogy a Kom-
petenciafejlesztő progra-
mok esetében is, ennél a 
résznél mintegy 6 millió. 
Mindez egyben azt is jelenti, 

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Január 14. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Január 21. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Január 28. 14.00-16.00

06/87/412-289
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.

RENDEZVÉNYEK

- Kezdő kangakurzus indul 
Tapolcán 2019. január 11-
én, amelyet péntekenként 10 
órakor tartanak. További in-
formációk: Kangatraining 
Tapolcán Nikivel és Matyi-
val a Facebook oldalon.
- Társasjáték klub indult Ta-
polcán! Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ba péntekenként 14-től 20 
óráig.
- 2019. január 19-én 17 óra-
kor tartja a Tapolcai Ifjúsági 
Fúvózenekar 35 éves Jubi-
leumi és egyben Újévi 
Hangversenyét. Jegyeket 
elővételben minden hétköz-
nap délelőtt lehet váltani a 
Járdányi Pál Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskolában Péni 
Béla igazgatónál, valamint a 
koncert előtt a helyszínen.
- A Magyar kultúra napja al-
kalmából Tapolcára látogat 
a Körúti Színház, hogy 
2019. január 22-én 18 óra-
kor a Tamási Áron Műve-
lődési Központban előadja 
Karinthy Ferenc Gellért-he-
gyi álmok című előadását. 
Jegy információért keressék 
a Művelődési Központot.
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Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal

8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu

Polgármester: 
Dobó Zoltán 

Alpolgármesterek: 
Lévai József  

Kozma Henrik Alajos

Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164

Ügyfélfogadási rend: 

Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn 
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00 
Tel: 87/511-150, 136-os mellék 
Fax: 87/511-165

Valamennyi szervezeti egy-
ség tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: 
nincs ügyfélfogadás, szerda: 
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig, 
péntek: 8.00-12.00 óráig

Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/795-170, Fax: 87/795-129

Hivatalvezető-helyettes: 
Szabóné Szakács Judit 

Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ 

Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád

Tel: 06/87-795-203, e-mail: 
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg, 
Deák Ferenc utca 6.

Orvosi ügyelet:88/412-104

Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247

Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax: 
87/510-354

Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2. 
Tel: 112, 87/412-322
       Gyepmester (elhullott 
állatok): 36 30/240-5054

INFORMÁCIÓ

vény” visszavonását köve-
telte, valamint kevesebb 
rendőri túlórát, független bí-
róságokat, Európai Ügyész-
séget és független közmé-
diát.
Rig Lajos jobbikos ország-
gyűlési képviselő hasonló 
gondolatokat osztott meg a 
résztvevőkkel, ám tapolcai-
ként lokális elemeket is em-
lített, mint például a 2012-es 
tapolcai kórházi tüntetést, 
amelyben szakszervezeti 
vezetőként vett részt. Illetve 

azt is, hogy mára sokakat 
megfenyegettek a kórház-
ban is, ezért félnek az embe-
rek. A beszédek közben fo-
lyamatosan taps, ujjongás, 
másik felől fújolás, füttyszó 
hallatszott. A kormánypárti 
oldal  egy molinó kihelyezé-
sével szólt hozzá az ese-
ményhez, amelyen Rig La-
jos fotója szerepelt Mester-
házyval, Gyurcsánnyal és 
Soros Györggyel, „Összenő, 
ami összetartozik” címmel 
és egy felsorolással.       (szj)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első 
csütörtök, 14-15 óra között, 
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

mail:  fideszvpvk3@gmail.com
  fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 2.

 Fotó: szj.

hogy a megmaradó pénzre 
ismét lehet pályázni. A kö-
vetkező, 2019. március 31-
ig tartó időszak el is kezdő-
dött ebben a tekintetben. A 

beérkezett támogatási igé-
nyek alapján összességében 
szép eredményről számol-
hatok be, amelyhez jelentős 
részben hozzájárult két kol-
légám, Puskás Ákos és Ha-
rangozóné Horváth Katalin 
áldozatos munkája is. Rö-
videsen elindul a pályázatok 
jogosultságának ellenőrzé-
se, illetve ha szükséges, a hi-
ánypótlásra vonatkozó fel-
hívás. Ezután kezdődik 
majd a tartalmi ellenőrzés, 
bízom benne, hogy február 
végére ezzel a munkák befe-
jeződnek - mondta Lévai 
József. Az alpolgármester 
hozzátette, bízik abban, 
hogy sok sikeres pályázatról 
számolhatnak majd be az el-
bírálás után.                   (szj)

http://www.tapolca.hu


Mónus József, többszö-
rös világrekorder távlövő 
íjász tartott előadást a Vá-
rosi Moziban a közelmúlt-
ban.   

A hajdúnánási származású 
íjász neve ismerősen cseng-
het számunkra, a média 
ugyanis többször tudósított 
világrekord döntéseiről, 
vagy éppen bástyalövései-
ről. Jelenleg járja a világot, 
világversenyeken méretteti 
meg magát, ám a tapolcai 
közönségnek elárulta, nem 
mindig ilyen életmódot 
folytatott. 
Régebben gabonafeldolgo-
zással foglalkozott,   amiből 
egészen jól megélt, ami a 
pénzt illeti, gazdag ember-
nek számított, de a család-
jára, szabadidejére fordított 
idő tekintetében mégis sze-
gény volt, ezért eldobta azt 
az életvitelt magától. 2006 
és 2008 között sportíjászat-
tal foglalkozott, ám mivel 
azt önző dolognak tartotta, 
azzal is szakított, és idén tíz 
éve, – ahogy ő mondja -, a 
magyar zászló becsületéért 
harcol, amit azóta 189 alka-
lommal emelt a magasba. A 
délután során több kisfilmet 
is levetített nekünk, amelye-
ken keresztül bemutatta, 

merre járt a nagyvilágban, 
Amerikában, Ausztráliában, 
Kínában, Kanadában, és 
még sorolni lehetne. Az itt-
honi bástyalövései közül 
egy kiragadott példa, 2017-
ben az egri várból a közel 
kétszáz méterre lévő Dobó 
téri török alakokra lőtt, de 
hasonlót mutatott  be a füz-
éri, a nagyvázsonyi, a viseg-
rádi, és a sümegi várban is, 
utóbbi helyszínre jövő év 
augusztusában is visszatér 
majd. Földrajzi lövéseknek 
nevezi a Vereckei-hágó, 
vagy épp a Niagara vízesés 
átlövését. Évente hat-hét vi-
lágversenyen vesz részt, már 
többször küzdött Isztambul-
ban a Hódítók Kupáján is. 
Jelmondatai: „Legyünk 
büszkék magyarságunkra!” 
és „Akarjunk többek lenni 
magunknál!”.                   (sr)
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Köszönet a véradóknak

Túl vagyunk az ünnepeken, 
amelyek, még ha valaki tu-
datosan odafigyel az étkezés-
re, bizonyára akkor sem a fo-
gyókúráról szóltak. Nem vé-
letlenül érezhetjük úgy, hogy 
bár pihentünk, mégis fárad-
tak vagyunk, nincs erőnk a 
munkához, vagy akár az új-
évi fogadalmak teljesítésé-
hez - ha például eldöntöttük, 
hogy idén több testmozgást 
szeretnénk beiktatni minden-
napjainkba. Az imént leírta-
kon segíthetünk azzal, ha 
hozzálátunk szervezetünk 
méregtelenítéséhez. Ennek 
több módja is van. A szil-
veszteri pezsgőzés után érde-
mes egy időre lemondanunk 
az alkoholról, ugyanis nega-
tív hatással van az emésztő-
rendszerre, az anyagcserére. 
Továbbá jó, ha kerülni tudjuk 
a túlzottan cukros, zsíros 
vagy sós ételeket. Fogyasz-
szunk sok vizet, aminek nagy 
szerepe van a salaktalanítás-
ban! A hidegben jól esik 
olyan italokat is fogyasztani, 

amik átmelegítik a testet, ide 
tartoznak a teák. Méregte-
lenítő hatásáról híres a zöld, 
gyömbér-, borsmenta-, ka-
milla-, és a csalántea. Az 
anyagcsere serkentése céljá-
ból érdemes rostban gazdag 
ételeket, italokat is fogyasz-
tanunk. Ugyan ilyenkor ha-
zánkban nem teremnek gyü-
mölcsök, zöldségek, de a 
boltok polcai el vannak 
árasztva déli termésekkel, 
amelyekkel jó eredményeket 
érhetünk el: a narancs, grép-
frút, ananász, citrom egész-
ségre gyakorolt hatásairól 
már sokat hallhattunk. A le-
írtakban igyekeztem össze-
szedni, mivel segíthetünk a 
szervezetünknek a karácsony 
utáni méregtelenítésben, de 
ezeken kívül még számos do-
logról lehetne szólni. Fokoz-
hatjuk a hatást - a felso-
roltakon túl - szaunával, kü-
lönféle masszázsokkal, és 
nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, minél több mozgás-
sal.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaSzigetvári Réka

          újságíró

 véradók napja alkal-Amából ünnepi fogadás-
sal, kitüntetésekkel, okle-
véllel és ajándékcsomaggal 
ismerte el Tapolca városa és 
a Magyar Vöröskereszt me-
gyei vezetése azokat, akik 
segítették, támogatták a vér-
adó munkát, illetve elhiva-
tott, rendszeres véradók Ta-
polcán. 
Az eseményre a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban került sor a közelmúlt-
ban. A Himnusz közös el-
éneklését követően elsőként 
Dobó Zoltán polgármester, 
majd Nagy Rudolfné, a Ma-
gyar Vöröskereszt Veszp-
rém Megyei szervezetének 
vezetőségi tagja és Libisch 
Éva, a Magyar Vöröskereszt 
megyei szervezetének vér-
adás-szervező koordinátora 
mondtak ünnepi beszédet, 
illetve köszöntötték a meg-
jelent területi vezetőket, 
munkatársakat, önkéntes 
véradókat. Az ünnepi ren-
dezvény alkalmat adott arra, 
hogy a vöröskereszt  juta-
lomban, elismerésben része-
sítse azokat, akik sokszoros 
véradóként önzetlenségből, 
társadalmi felelősségválla-
lásból  jelesre vizsgáztak. 
Dávid Eszter szép és meg-
ható népdalos előadása után, 

Véradók Megbecsülésért ki-
tüntetést és hozzá egy aján-
dékcsomagot vehetett át tíz-
szeres véradásért Bruckner 
Zsuzsanna, Tóthné Juhász 
Judit, Kiss Bence és Heili-
germann Gábor. Hússzoros 
véradóként Balogh-Szőlőssy 
Kata, Mézes András, Varga 
Zsolt, Berta Tibor Imréné, 
Berta Tibor, Lázár Lászlóné 
és Horváthné Fehér Zsu-
zsanna, harmincszoros vér-
adásért Szali Balázs, Ángyán 
Zsolt, Kasnya Sándor, Ge-
lencsér Zsolt és Noszlopi 
Tibor, negyvenszeres véra-
dásért Bruckner Attila, Ka-
pai Imre, Konczek Tibor, 
Farkas József Pál, Pintér 
Róbert, Marton Károly és 
Hegyesi János Gábor. Öt-
venszeres véradásért Baj-

nóczy Ildikó, Cseporán Mi-
hály, Hegedűs Balázs, Öl-
vegyi István, Fehér György 
és Szabó Tibor, hatvanszo-
ros véradóként Koczka Ta-
más, hetvenszeres véradá-
sért Vers Róbert és Kiss Hor-
váth Levente, kilencvensze-
res véradásért Kenyeres Sán-
dor, Szántai István és Vojtko 
László, százszoros véradó-
ként Benács Lajos és Né-
meth János. 120 alkalommal 
adott vért és ezért kitüntetést 
vehetett át, Török Ferenc. A 
vöröskereszt megyei vezető-
ségének támogató oklevelét 
idén Szabóné Fülöp Katalin, 
a zalahalápi vöröskereszt 
alapszervezet titkára vehette 
át kiemelkedő segítő mun-
kájáért a Véradók napja al-
kalmából.                           (tl)

Elismerték az önkéntes véradók tevékenységét  Fotó: tl. 

Az almádi példa
z almádi monostor ku-Atatásának 2018-as ered-

ményeit ismertette Hangodi 
László  a könyvtár első eme-
leti nagytermében decem-
berben.
A történész-főmuzeológus A 
kolostorok újabb éve címet 
viselő előadássorozat kere-
tein belül számos környék-
beli kolostorról és azok fel-
tárásáról, történetéről mesélt 
már év elejétől kezdve egé-
szen mostanáig. A legutolsó 
alkalom során a jelenleg ér-
deklődés középpontjában 
lévő almádi épületegyüttes 
feltárásának eredményeit 
vázolta, képekkel illusztrál-

va. Az előadó ismét kiemel-
te, a kolostornak az alapí-
tásától kezdve pusztulásáig 
meghatározó jelentősége 
volt a környező falvak 
életében, tárgyi hagyatékát 
tekintve is az egyik leg-
pazarabb a környéken. Terv-
szerű ásatás 2014 óta folyik 
a helyszínen, és méltán ne-
vezik almádi példának a 
kezdeményezést, hiszen a 
helyi plébános rábólintásá-
val és segítségével, minden-
féle központi támogatás nél-
kül folyik már négy éve a 
feltárás, ahol a munkála-
tokból a diákoktól a nyugdí-
jasokig minden korosztály 

A muzeológus a kutatási eredményekről szólt   Fotó: sr.

kivette a részét. Minden év-
ben egy tenni akaró, lelkes 
csapat gyűlik össze - mondta 
büszkén Hangodi László, 
aki azt állítja, hogy hason-
lóra nem volt még példa. 
Idén augusztusban előkerül-
tek gótikus ablakbéllet töre-
dékek, újabb falszakaszok, 
állati, és emberi csontok, ke-
rámiatöredékek, fazék-és 
tálmaradványok, gyűrű, 
könyvveret, freskótöredé-
kek, és szenteltvíztartó is. 
Újdonságnak számít, hogy 
ez évben készült először légi 
felvétel a kolostorról, egy 
drón segítségével. Az elő-
adás vége felé járva az akkor 
kapott képeket tekinthettük 
meg, az ásatás szakértője 
tájékoztatott minket, a ko-
lostor mely részeinek helyét 
tudhatjuk biztosan. Ahogy 
az eddigi évek során, idén is 
reménykedünk, hogy jövőre 
folytatódnak a munkálatok a 
monostorapáti erdőben, egy 
biztos, ez nem Hangodi 
Lászlón én lelkes segítőin 
fog múlni.                          (sr)

KULTÚRSAROK

A magyar íjász

Mónus József         Fotó: sr.



Szép koncert a templomban

HANGVERSENY - A Ta-
polcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola jótékonysági 
karácsonyi hangverse-
nyének adott otthon a 
N a g y b o l d o g a s s z o n y 
Római Katolikus Templom 
advent utolsó hetében.

Vighné Varga Odett igazga-
tó-helyettes köszöntötte a 
vendégeket, egyben az in-
tézmény nevében felajánlot-
ta az est folyamán befolyt 
adományokat a templom or-
gonájának felújítására. Kö-
szönetet mondott Virágh 
András Liszt-díjas orgona-
művésznek, és Gion Zsu-
zsanna mezzoszoprán ének-
művésznek, hogy megtisz-
telték jelenlétükkel a ren-
dezvényt. Szakács Péter plé-
bános ünnepi szavai után 
csengettyűn szólalt meg 
Bach 332. számú korálja Bo-
dor Tamásné irányításával, 
majd a Kicsinyek Kórusa 
következett Sellyei-Cseh 

Ágnes karnagy vezényleté-
vel. A világi és magyar szer-
zők kórusművein kívül egy-
házi népénekek és karácso-
nyi népdalok is elhangzottak 
repertoárjukban. Zongorán 
kísért Takácsné Németh 
Magdolna. A népdalokat 
Tóth Teodóra, Zavaczki Alíz, 
Vajda Noémi, Ambrus Lelle, 
Orbán Kincső és Németh 
Boglárka tanulók énekelték. 
Ezután Bach Magnificat-Et 
miseri cordia c. művét adta 
elő Gion Zsuzsanna és 
Sellyei Gábor tenor, Virágh 
András orgonajátékával. A 
pedagógusok kórusa 7-8. 
osztályos fiúkkal kiegészít-
ve állt a közönség elé. Men-
delssohn, C. Franck művei 
mellett megszólalt az iskola 
névadója, Bárdos Lajos, A 
szép Szűz Mária című kó-
rusműve. A hangverseny 
utolsó részében a felső tago-
zatosokból álló Bárdos La-
jos Gyermekkar lépett a kö-
zönség elé. Király Lajos kar-

nagy vezényletével felcsen-
dült Kodály Zoltán Adventi 
ének kórusműve és az ismert 
Ó, jöjj üdvözítő adventi 
ének Karai József feldolgo-
zásában. A magyar művek 
mellett angol, francia dalla-
mok is elhangzottak. Orgo-
nán kísért Virágh András. 
A hangversenyt karácsonyi 
versek is színesítették Kitli 
Jázmin, Kankó Máté és He-
gyesi Liliána előadásában.  
A rendezvény végén Bajner 
Imre igazgató mondta el ad-
venti gondolatait, majd 
megköszönte a fellépő mű-
vészeknek, karnagyoknak, 
felkészítő pedagógusoknak 
és a kórusokat zongorán és 
orgonán kísérő művészek-
nek a közreműködést. Végül 
Szakács Péter atya köszönő 
szavai után közösen éne-
kelték a jelenlévők a Pászto-
rok, pásztorok, Dicsőség és 
a Mennyből az angyal kará-
csonyi énekeket. A koncertet 
vastaps zárta.                 (szj)

A hagyományosan telt házas koncert az idén is elnyerte a közönség tetszését, a jól 
megérdemelt vastaps hosszú perceken át zúgott                                                  Fotó: szj.

Hirdetés
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A zene erejével készült a 
kereszténység nagy ün-
nepére a Járdányi Pál 
Zeneiskola. A tapolcai  
művészetoktatási intéz-
mény növendékeinek és 
oktatóinak karácsonyi 
koncertje telt ház előtt 
zajlott le ezúttal is.   

A rendezvényt Antal Vivien 
Betlehem, Betlehem című 
szép csángónépdal előadása 
nyitotta meg, majd Tóth Pé-
ter tanár köszöntötte a kö-
zönséget. Az ütős-zenész, 
pedagógus a karácsony je-
lentőségéről, az ünnepre ké-
szülődés spirituális útjáról, a 
bensőséges légkör és a lelki 
megtisztulás megteremtésé-
nek fontosságáról beszélt. - 
A zenész természetesen ze-
nével fejezi ki azokat a gon-
dolatokat érzéseket, melye-
ket át kíván nyújtani a hall-

gatóságnak. Mai koncertünk 
legyen tehát az ajándék, 
amellyel a várakozás nap-
jaiban segítjük lelkünket rá-
hangolódni karácsony szent 
ünnepére. Fogadják mű-
sorunkat olyan nagy szere-
tettel, amilyen szeretettel a 
kollégák és tanulóink ké-
szültek rá - ajánlotta a kon-
certet a jelenlévő szülők, 
hozzátartozók és a helyi ze-
neszerető közönség figyel-
mébe Tóth Péter. 
Az ünnepi gondolatokat kö-
vetően színpadra léptek az 
iskola tehetséges korábbi és 
jelenlegi  növendékei, akik 
tanáraik hangszeres kísére-
tében, énekkarban, szóló-
ban, kamara -, illetve  vo-
nószenekari felállásokban 
adták elő a világ zeneiro-
dalmának ünnepi hangulatot 
árasztó válogatott remekeit a 
közönség örömére.            (tl)

A zene erejével

A műsor egyik legszebb előadása volt.  Aion Clarke: 
Maya című művét előadták: Egyedné Somogyi Haj-
nalka (zongora), Zavaczkiné Fehér Éva és  Tóth-Rom-
pos Patrícia (fuvola), Fazekas Ádám és  Tóth Péter 
(ütőhangszerek)                                           Fotó: Töreky L.
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kus Ferencnek nem volt 
könnyű dolga, hiszen a fris-
sen sült kolbászok legtöbbje 
nagyon ízletes volt, legin-
kább az ízharmóniában vol-
tak különbségek. Természe-
tesen a jók között mindig 
vannak legjobbak, sőt van 
egy legeslegjobb is, ők a ki-

érdemelt díjaikat Dobó Zol-
tán polgármestertől és az 
ételbíráktól vehették át. A 
győztes kolbászt idén az ifi 
indulók közül a „Kézis Pipik 
és Kakasok” sütötték, a má-
sodik helyen a “Luca-napi 
Banyák” végeztek. A felnőt-
teknél a “Leendő Óriásokért 

Nagycsaládos Egyesület” 
csapata készítette az első he-
lyezést érő gasztronómiai 
remeket, a második a MÁV 
Zrt. csapat lett. A harmadik 
legjobb kolbászt a zsűri sze-
rint, az „Együtt a Kézi-
labdáért Alapítvány” tagjai 
töltötték a versenyben.      (tl)

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Tizenhét csapat vett részt az óév végén rendezett, hagyományos versengésen Ta-
polcán. Igazi gasztronómiai különlegességek készültek a „műfajon” belül     Fotó: tl.

Nyitott tenyérrel kell szeretni - tanácsolta dr. Pécsi Rita
személyes elfogadottságot, 
kisebb valószínűséggel ke-
veredik rossz társaságba. 
Ezeknek ugyanis éppen az 
lehet a varázsa, hogy úgy 
fogadják el őt, ahogy van. 
Elhangzott, eljön az idő, 
amikor a serdülő a sok fel-
tálalt értékből kimazsolázza 
a neki tetszőket, megépíti 
felnőtt személyiségét, egy-
éni válaszokat ad, felelőssé-
get vállal, kézben tartja saját 
életét. - A felnőtté válás ak-
kor következik be, ha rátalál 
a saját erejére, stílusára, ar-
cára. Lehet, hogy ez még 
harminc évesen sem köszönt 
ránk, de jusson eszünkbe, 
hogy ahova érdemes eljutni, 
oda nem vezet rövidebb út- 
fogalmazott dr. Pécsi Rita. 
Az előadó hangsúlyozta, a 
mai fiatalok között gyakori a 
kapunyitási pánik, nem 
vonzó számukra a felnőtt lét. 
De edzeni kell őket, „nyitott 
tenyérrel szeretni”, semmi-
képpen kagylóként ölelni, 
inkább kifelé billenteni. (tl)

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289
Jelen vagyunk 

TAPOLCA
minden othonában!

Keretes hirdetés, lakossá-
gi apróhirdetés, üzleti ap-
ró! Családi- és gyászhir-
detések 2 méretben, szí-
nesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

A “Leendő Óriásokért 
Nagycsaládos Egyesület” 
csapata nyerte meg a 
2018-as tapolcai kolbász-
töltő verseny felnőtt ka-
tegóriáját a Malom-tónál.

A hagyományosan a szil-
vesztert megelőző napra 
szervezett városi gasztro-
nómiai megmérettetésen ti-
zenhét csapat töltötte és sü-
tötte a kolbászokat, de ér-
deklődőből sem volt hiány. 
Hasonlóan a megelőző 
évekhez, idén is tapolcai és 
Tapolca környéki baráti 
társaságok, sporttársak, 
munkahelyi kollektívák, 
helyi pártok, civil szerveze-
tek neveztek a versenyre.  A 
kolbászkészítéshez szüksé-
ges legfontosabb nyersanya-
gokat a város biztosította. A 
jó hangulatról a csapatok 
„forralt boros részlegei” és a 
profi szpíker gondoskodtak, 
az elkészült finomságokat 
helyi szakemberekből álló 
zsűri értékelte. Szánti Imré-
nek, Buzás Lajosnak és Már-

Uzsalyné dr. Pécsi Rita 
neveléskutató kamasz-
korról szóló előadása so-
kakat vonzott a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontba a közelmúltban. 
Az ismeretterjesztő ren-
dezvény népszerű 
pszichológus előadója a 
Boldog Özséb Alapítvány 
meghívására érkezett 
ismét Tapolcára.   

Az előadást megelőzően a 
szervező alapítvány nevé-
ben Szabó Csaba megkö-
szönte a város és a Tapolca 
Kft. segítségét, amely bizto-
sította a program létrejöttét. 
Dr. Pécsi Rita nem első al-
kalommal járt Tapolcán, elő-
adásait rendre nagy érdek-
lődés övezi. Legutóbb a ka-
maszkort érintő nevelési 
problémákat feszegetett, 
most a szinte minden szülőt 
érdeklő, illetve  érintő ser-
dülőkori téma folytatásával 
állt közönség elé. Az elő-
adások mindegyike élmény-
számba ment, hiszen köny-
nyen érthetőek, mégis tudo-
mányosan megalapozottak 
voltak, ugyanakkor  keresz-
tényi értelemben értékorien-

Kóstolás és verseny
„Óriás” győzelem született az év végi kolbásztöltő versenyen

tálóak. Az előadó  gyakorla-
tias példák segítségével se-
gített jobban rálátni az adott 
probléma, jelenség lényegé-
re, okaira és az ahhoz  törté-
nő helyes viszonyulásra. A 
közönség megtudhatta, 
hogy a serdülés három fázi-
son megy keresztül, a sorban 
az első a “zavartság” megje-
lenése 9-10 éves korban. A 
kamaszodó lélek hamaro-
san, úgy 15-16 éves kor kör-
nyékén átcsúszik a “felfe-
dezés korszakába”, majd a 
“meghódítás” hosszú éve-
ken keresztül tartó korszaka 
következik, amelynek végén 
megszületik az egyedi én. Ez 
utóbbi fázis manapság 21-24 
éves kor alatt nemigen tör-
ténik meg. Dr. Pécsi Rita 
szerint, a kamasznak szük-
sége van egy “bábára”, egy 
nálánál szellemileg érettebb 
személyiségre, amely a köl-
dökzsinórról történő leválás 
folyamatában támogatja őt. 
Nem a kioktatásra vevő 
ilyenkor a fiatal személyi-
ség, hanem – amikor éles 
helyzeten kívül- egyfajta ba-
ráti eszmecsere keretében 
kaphat útravalókat az élet-
hez. A kamasz számára cél-

szerű egyszerű, de követke-
zetes szabályokat felállítani. 
Közben a lelki éréshez iga-
zítva, fokozatosan növelni 
kell a kamasz személyes 
szabadságfokát. A közönség 
megtudhatta, hogy a serdü-
lőkori lustaság nem lusta 
személyiséget jelent, hanem 
az egyfajta élettani lustaság, 
ahogy a fekete-fehér világ-
nézet és az önzésnek ható 
énközpontúság is életkori 
sajátosság. Az előadó szerint 
érdemes tudatosítanunk 
benne, hogy te vagy a vilá-
gon a legjobb! Senki másnak 
nem ilyen arca, hangszíne, 
ujjlenyomata, egy petesejt 
és sok milliónyi spermium 
találkozásából pont te szü-
lettél meg. Nem vagy soro-
zat, egyetlen vagy. Ugyan-
ekkor a kortárs kapcsolatok-
ból is erős válaszok érkez-
nek arra a kérdésre, hogy ki 
vagyok én. A kortárs közeg 
mérceként szolgál, a nyáj-
ösztön szívó ereje 10 és 30 
éves kor között a legerősebb. 
A serdülő szeretne alkal-
mazkodni a csoportnyomás-
hoz, ami kockázatokat hor-
doz. Ha a gyerek otthon 
megkapja a feltétel nélküli 

Kedves Olvasó! Gosz-
tola Brigitta grafológus 
vagyok. A gimnáziumi 
évek után a Grafológiai 
Intézetben és az Orszá-
gos Írásszakértő Intézet-
ben folytattam a tanul-
mányaimat, ahol okle-
veles grafológusként 
végeztem. Képesíté-
semnek megfelelően a 
kézírásból, rajzból kö-
vetkeztetek az írást adó 
egyén személyiségére, 
pszichológiai tulajdon-
ságaira, hiszen mint 
minden cselekedetünk, 
így kézírásunk is szemé-
lyiségünk lenyomata. A 
bennünket érő napi po-
zitív és negatív történé-
sek, az ezek hatására ki-
alakuló lelki folyama-
tok, mind visszaköszön-
nek a papíron. Ezzel 
együtt az önmagunkról 
alkotott véleményünk, 
családi - és társas kap-
csolatainkban elfoglalt 
helyünk, érzelmi beállí-
tottságunk, érdeklődési 
körünk, a szexualitás-
hoz való viszonyunk, ér-
tékrendünk, szokásaink, 
adottságaink, képessé-
geink, belső mozgató-
rugóink, viselkedésfor-
máink is kivétel nélkül 
felfedezhetőek vonalve-
zetésünkben. Akit kicsit 
részletesebben is érde-
kel a grafológia tudo-
mány, tartson velem leg-
közelebb is, amikor ar-
ról lesz szó, mikor, mi-
lyen helyzetben tud se-
gíteni egy grafológiai 
analízis.

GRAFOLÓGUS

Gosztola
Brigitta
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Hirdetés

Testvéreivel, lakótársaival ünnepelt a 90 éves Erzsi néni

Szorgalom, érték, minőség
 Csobánci Bormanufaktú-Arát talán már nem kell be-

mutatni a tapolcai és kör-
nyékbeli lakosoknak, hiszen 
hosszú évek óta találkozhatnak 
velük a borhéten, és a Tapolca 
Expon is jelen vannak. Arról 
azonban talán kevesebbet 
tudnak, hogy milyen értéket 
képviselnek munkájukkal, 
szellemiségükkel lakóhelyük 
gasztrokultúrájában. A manu-
faktúra fiatal borászával, Tóth 
Bálinttal beszélgettünk.
Manapság nem divat a hazá-
hoz, a szülőföldhöz ragaszkod-
ni, - pláne nem mezőgazdaság-
ban dolgozni-, mint tudjuk, so-
kan vándorolnak ki Magyaror-
szágról, költöznek el akár Ta-
polcáról egy könnyebb élet re-
ményében. Szerencsére vannak 
néhányan, akik mertek na-
gyokat álmodni, a semmiből 
kemény munkával csodát te-
remteni. Ilyen Bálint is, aki 14 
éves kora óta - tehát körülbelül 
tizenhárom éve - jár-kel, dolgo-
zik a szőlősorokban, kezdetben 
édesapját segítve, majd egyre 
nagyobb részt vállalva a mun-
kálatokból. Egy kis területen 
kezdtek szőlőt termeszteni, 
mára birtokaik vannak a Cso-
báncon, a Köves-hegyen, a Ha-
jagos északi részén, a Hosszú-
hegyen is. Rengeteg feladat vár 
rájuk, azonban el sem tudják 
képzelni, hogy az olyan hagyo-
mányt, mint a jó hangulatú ba-
ráti szüret, kombájnnal helyet-
tesítsék, hiszen az lélekrom-
boló lenne - vélekedik Bálint. A 
főbb munkafolyamatokat (pél-
dául metszés) a család végzi, 
főként az édesapja és ő, vala-
mint segítséget nyújt az édes-
anyja, a felesége, testvére is. De 
kanyarodjunk vissza oda, miért 
vágtak bele egy ilyen családi 
gazdálkodásba! Bálinthoz kö-
zel állt a földművelés gondo-
lata, szeretett volna egy olyan 
terméket létrehozni, amit le 
lehet tenni az asztalra, ami ér-
téket képvisel. Ami igaz, hogy 

vérverítékkel jár, de látja a gyü-
mölcsét, egyfajta művészet-
ként is felfogható. Egy kívülál-
ló azt hinné, ha valaki beletanul 
a borászatba, onnantól simán 
megy minden. A beszélgetés 
során elhangzott a ma oly gyak-
ran használt szó, a klímaválto-
zás, ami a szőlő életét, a borá-
szok munkáját is befolyásolja. 
Bálint elmondása szerint van-
nak olyan szőlőfajták, ame-
lyeknél az optimális érettség 
néhány napra szűkült, amit a 
szüretelés időpontjának kijelö-
lésénél jól meg kell választani, 
hogy utólag, különböző tech-
nológiákkal kevésbé kelljen 
belenyúlni végtermékbe. 2018 
időjárása az élővilágra nézve 
kemény volt, sokáig tartó 
aszály, majd hirtelen lezúduló 
nagy mennyiségű csapadék. A 
szőlőnek ez nem kedvezett, ám 
a magas humusztartalommal 
rendelkező talaj némileg segí-
tett ezen, ami a biogazdálko-
dásnak köszönhető, ehhez pe-
dig ragaszkodnak, a szőlőben 
és a pincében egyaránt.  A kö-
vetkező egy évben a cél EU- 
bio-logoval ellátni a borokat, 
majd 2020-ban a Demeter mi-
nősítés elnyerése, amelyet ak-
kor kaphatnak meg, ha a biodi-
namikus alapelveknek megfe-
lelnek. Ezzel párhuzamosan 
szeretnének a nemzetközi pi-
acra is kijutni, mert úgy látják, 
külföldön is van igény a ma-
gyar fajtákra, ami egyezik az 

elveikkel, nagy hangsúlyt kí-
vánnak fektetni a jövőben pél-
dául a Kadarkára és a Furmintra 
is. Boraik már országszerte is-
mertek, borheteken, borfeszti-
válokon találkozni velük Sze-
geden, Győrben, és a főváros-
ban is, Budapesten több bor-
boltban is kaphatók italaik. Mi-
vel ismertségük egyre nő, télen 
a pincéjükben tartanak borkós-
tolókat, nyárra már egy bor-
terasz nyitása is tervben van. 
Persze, néha Bálint is elkese-
redik, úgy érzi, hagyni kellene 
az egészet, de ragaszkodik, kö-
tődik a földhöz, amit művel, és 
nem tudná elnézni, hogy olya-
nok vegyék meg, akik agyon-
vegyszereznék, a talajt tönkre-
tennék. Való igaz, vannak sze-
gényesebb évek, ami a mennyi-
séget illeti, de a borok minősé-
géből nem engednek. Jó példa 
erre a közelmúltban a sárga-
muskotály esete, amire azt hit-
ték, aromaszegény lesz, végül 
kiderült, megérte foglalkozni 
vele. Karácsony közeledtével a 
borász jó szívvel ajánlotta ne-
dűiket azoknak, akik a fo-
gyasztói társadalom ellenpólu-
sát képezve valami értékes dol-
got szeretnének ajándékozni, 
vagy éppen az asztalnál a klasz-
szikus magyar karácsonyi éte-
lekhez egy-egy pohár helyben 
termett Olaszrizlinget, Kék-
frankost vagy Pinot noirt fo-
gyasztani.
                          Szigetvári Réka

Tóth Bálint: Szeretnénk a nemzetközi piacra is kijutni, úgy 
tűnik, külföldön is van igény a magyar fajtákra Fotó: Archív

A „rabszolgatörvény”-ről 

Kerbel Lászlóné Erzsi néni a 
közelmúltban töltötte be ki-
lencvenedik életévét, őt a 
Megbecsülés Idősek Ottho-
nában köszöntöttek   Fotó: tl.

Az Orbán-kormány teljesen ki-
szolgáltatja a magyar munká-
sokat a multiknak legyen szó a 
sztrájkjog ellehetetlenítéséről, 
a cafeteria megvonásáról vagy 
a jelenlegi rabszolga-törvény-
ről. A kormány titkos paktumot 
kötött a „rabszolgatörvény” 
miatt a multinacionális cégek-
kel! Ezekkel a lépésekkel az el-
nyomó kormány a keményen 
dolgozó emberek helyett, a 
multinacionális cégek oldalára 
állt! Az MSZP kiáll minden 
magyar munkavállalóért! Min-
den lehetséges eszközzel tilta-
kozunk egészen addig, amíg 
meg nem állítjuk Orbánt! 
A túlórák számának drasztikus 
növelése nem lehet jó a mun-
kaerőpiac minden szereplőjé-
nek. Miután a cégek örülnek, ki 
lehet találni, hogy kik lesznek a 
vesztesek. A 400-as túlórakeret 
minden bizonnyal már renge-
teg dolgozónál okozhat haté-
konyságvesztést, illetve akár 
egészségügyi problémákat is.
Így ha erre kényszerítik a mun-
kavállalókat, akkor garantáltak 
a széleskörű negatív hatások. A 
munkások nem szeretnének túl 
sok időt munkával tölteni, mi-
közben a munkáltató azt sze-
retné, ha éjjel-nappal hadra 
fogható lenne a munkavállaló.
Eddig 250 órát lehetett túlóráz-
tatni, de a friss kormányzati tör-
vényjavaslat 400 órára emelte 

ezt. Vagyis a kormány - ciniku-
san a dolgozók érdekeire hi-
vatkozva - megteremti a lehe-
tőséget a cégek számára, hogy 
rugalmas „munkaerőhaszná-
lat” címén keményen megdol-
goztathassák a munkásokat!
Az új szabályozás tehát komoly 
„előrelépés” abba az irányba, 
hogy a munkavállaló mindig 
kiszolgáltatott legyen, hiszen a 
munkáltató nem kényszerül ar-
ra, hogy - amíg a túlórákat lehet 
növelni - új dolgozókat vegyen 
fel. A jelentős túlóráztatással - 
ha nem is mondanak fel, de - 
csökkenhet a munkavállalók 
elkötelezettsége, lojalitása, így 
hiába dolgoznak több időt, a 
túlóra nem lesz túl hatékony, 
így a termelékenység draszti-
kusan romlik. 
A gazdasági ciklus egyszer 
fordulni fog, és az új szabállyal 
bizony a következő válságból 
való kilábalás is tovább tarthat 
a munkaerőpiac számára, mint 
korábban, miután egy törékeny 
makrogazdasági helyzetben 
inkább lehet jellemző majd a 
túlóráztatás, mint az új dol-
gozók felvétele.
Az MSZP küzdeni fog azért, 
hogy ne a multicégek, hanem a 
magyar munkások írják a 
munka törvénykönyvét!
 Árvai Gábor elnök
 (MSZP Tapolca és 
 Környéke Szervezete)

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy az NHSZ Tapolca 
Nonprofit Kft. végzi Tapolca város 
közigazgatási területén a fenyőfa 
hulladék gyűjtését.
A következő gyűjtés időpontja: 
2019. január  január 21-én (hétfőn)
Kihelyezés legkorábbi időpontja 
gyűjtési napok előtt 2 nap. 2019. 
január 21-e után kihelyezett fe-
nyőfa hulladék nem kerül elszál-
lításra! Felhívjuk figyelmüket, 
hogy a fenyőfa hulladékot a kertes 
házas ingatlantulajdonosok az in-

gatlanjuk elé helyezhetik ki, míg a 
társasházakban lakó ingatlantulaj-
donosok a gyűjtőkonténerek mellé 
tehetik ki. A gyűjtés szelektíven 
történik, ezért kérjük, hogy a hul-
ladékgyűjtő edényekbe ne helyez-
zenek fenyőfát! Továbbá felhívjuk 
figyelmüket, hogy a fenyőfa hulla-
dék komposztálásra kerül, ezért 
zsákba tenni nem lehet, a kihe-
lyezett fán semmilyen hulladék 
(szaloncukor csomagolás, díszek, 
drótok stb.) nem lehet, ellenkező 
esetben nem kerül elszállításra!
   Dr. Németh Mária Anita jegyző

1928. december 16-án született 
Kerbel Lászlóné Erzsi néni, 
akit az Arany János utcai Meg-
becsülés Idősek Otthonában 
köszöntöttek az otthon lakói, 
hozzátartozói és a város polgár-
mestere a közelmúltban.
Dobó Zoltán egy csokor virá-
got, az ország miniszterelnö-
kének születésnapi üdvözlő ok-
levelét és a dokumentummal  
járó állami és önkormányzati 
juttatásokat adott át a korábban 
káptalantóti lakos 90 éves ün-
nepeltnek. Erzsi néni láthatóan 
jól érezte magát gondoskodó 
testvérei, közeli rokonai jelen-
létében, akiket szeretete jeléül 
büszkén be is mutatott a jelen-
lévőknek. Az ünnepelt vissza-
emlékezve az elmúlt évtize-
dekre, elmondta, hogy az ötve-

nes években váratlanul veszí-
tette el édesanyját. Hogy asz-
szony legyen a háznál és test-

vérei felügyelet nélkül ne ma-
radjanak, ott kellett hagynia ak-
kori munkahelyét, a tapolcai 
ajándékboltot. - Egy pár évig 
otthon voltam, de visszakí-
vánkoztam a kereskedelembe, 
hiányoztak az emberek. Az 
áruházban dolgoztam később, 
szerettem nagyon a vevőket, 
mindenkit szívesen kiszolgál-
tam, s úgy éreztem a vevők is 
szeretnek engem. Ha nem dol-
goztam aznap, mindig keres-
tek, hogy hol van az Erzsi néni? 
Kerbel Lászlóné Gyöngyösön 
végzett a kereskedelmi isko-
lában, kitűnő tanuló volt mind-
végig. Kilencen voltak testvé-
rek, akik közül többen is élnek, 
ők és néhány közeli rokona je-
lenti ma a szerető, gondoskodó  
családot számára.                  (tl)



Megújult a sakkgála
Kilencedik alkalommal 
szervezte meg az évzáró 
sakkgálát a TVSE szak-
osztály a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban. 
Több programelemen is 
változtattak a korábbi 
évekhez képest.

Dobó Zoltán polgármester 
megnyitó beszéde után gra-
tulált a TVSE idei legjobb 
játékosainak. A 2018-as év 
legkimagaslóbb eredményét 
elérő, az országos ifjúsági 
bajnokságon aranyérmet 
szerző U18-as csapatot kö-
szöntötték, azaz Ács Már-
tont, Buzás Bertalant, Ju-
hász Juditot és Margl Rolan-
dot, illetve a bronzérmes 
U14-es együttes tagjait, név 
szerint Bodó Boglárkát, 
Kasnya Pétert, Kötéljártó 
Áront, Tóth Barnabást, illet-
ve Tóth Csongort. A szak-
osztály idei legsikeresebb 
versenyzője, Juhász Judit, 
aki diákolimpiai és országos 
bajnokságokon első helye-
zést ért el, az országos baj-
nok ifi csapat tagja volt, va-
lamint az Európa-bajnokság 
legeredményesebb magyar 
női versenyzője volt. A tér-

sakkon, a két dobogós csa-
pat tanácskozási villámsakk 
játszmát mutatott be a kö-
zönségnek órával. Végül az 
idő kifogott a fiatalabb csa-
paton, de így is tisztessége-
sen helytálltak bajnoktár-
saikkal szemben. A prog-
ramban szerepelt még ifik-
nek 5 fordulós 5-5 perces 
villám sakkverseny, sor - és 
váltóversenyek ovisoknak 
és kisiskolásoknak, 7-es rú-
gó verseny, kispályás foci 
szülőknek és gyerekeknek, a 
Carlsen - Caruana rapid vb 
döntő megtekintése kivetí-

tőn, Gyula bácsival ovi-
sakk, valamint 4-6 kezes szi-
multán 20 táblán, illetve 
nyílt sakkverseny a résztve-
vő szülőknek. Istvándi La-
jos, a sakk szakosztály ve-
zetője elmondta, idén szakí-
tottak a hagyományokkal a 
programokat tekintve. Ed-
dig kihagyhatatlan eleme 
volt az év végi gálának az élő 
sakk, idén viszont a gye-
rekek kérésére hagyták el, 
akik inkább maguk is aktí-
van, mint inkább „bábu-
ként” szerettek volna részt 
venni a sporteseményen. Új 

elemként vették be a prog-
ramba, szintén a gyerekek 
kedvéért, a rendkívül érde-
kes Fischer- sakkversenyt is. 
A szakosztályvezető hozzá-
tette, volt okuk ünnepelni a 
gálán, hiszen remek évet 
zártak. Idén sikerült először 
az országos ifjúsági bajnok-
ságban az U18-as korosz-
tályban aranyérmet szerez-
ni, mellé pedig még egy 
bronzérmet is az U14-es 
együttes jóvoltából. Mind-
emellett az egyéni verseny-
zők közül is többen végeztek 
a dobogón.                    (me)

Verseny a 
legfiatalabb 
sakkozóknak

A Batsányi János Gimná-
zium és Kollégium, a 
Széchenyi István Baptista 
Középiskola, valamint a 
Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola diákjai is 
szépen szerepeltek kor-
csoportjukban az Asztali-
tenisz Diákolimpia megyei 
döntőjében.

Voltak, akik továbbjutottak 
az országos megmérettetés-
re is. Az általános iskola ta-
nulói közül, a Balatonfüre-
den megrendezett megyei 
döntőn a fiúk egyéni meg-
mérettetésén az I-II. kor-
csoportban aranyérmes Mo-
rauszki Krisztián Milán, míg 
a III-IV. korcsoportban 
ezüstérmes Kolompár Ba-
lázs. A fiú csapatok verse-
nyében a III-IV. korcsoport-
ban első helyezett a Ko-
lompár Balázs, Füleki Ta-
más és Horváth János alkot-
ta együttes. Utóbbi verseny-
ző egyéniben az ötödik he-
lyen zárt korcsoportjában. 
Felkészítőjük Gyarmati Zol-
tánné. A gimnázium diákjai 

közül Csizmadia Nikolett, 
Novák Viktória, Pető Móni-
ka, Nagy Tamás Levente és 
Sebők Máté a területi verse-
nyen nyújtott teljesítménye 
alapján kiérdemelte a jogot, 
hogy megmérettesse magát 
a veszprémi megyei döntő-
ben. A legjobb eredményt 
Nagy Tamás Levente pro-
dukálta, akit az V-VI. kor-
csoportos fiúk egyéni meg-
mérettetésén a dobogó első 
fokára szólítottak az ered-
ményhirdetésen. Felkészítő-

Közel kétszázan indultak el
Százhetvenkilencen raj-
toltak el a 2018-as év utol-
só napján a Szalay Gyön-
gyi Emlékfutáson, a Ma-
lom-tó partján.

A hagyományos szilveszteri 
futás minden évben a beme-
legítés a Malom-tó úszásra. 
A kezdetben családi futóver-
senyként, majd örömfutás-
ként meghirdetett sportren-
dezvény 2018-tól, a decem-
berben egy éve elhunyt ki-
váló párbajtőrvívó olim-
pikon, a városi sport-és köz-
élet meghatározó alakja, 
Horváthné Szalay Gyöngyi 
emléke előtt tiszteleg, nevét 
viselve. Az év utolsó napján 
a hangulatot a Boombatu-
cada ütő együttes fokozta, a 
futók pedig Mazsival mele-
gítettek be és hangolódtak a 
közös sportolásra. A futás 
előtt Dobó Zoltán polgár-
mester egy perces néma 
csendre kérte az résztvevő-
ket és érdeklődőket, ezzel 
tisztelegve Gyöngyi emléke 
előtt. A gyermekek rövidebb 
útvonalon futottak, a felnőtt, 
hosszabb táv pedig körbe-

ölelte az egész tópartot. A 
Gyöngyi által alapított és 
egykor vezetett Tapolca 
Vívóklubból is érkezett egy 
csapat induló a futásra.  
Minden célba érkezőt em-
léklappal, forró teával és zsí-
ros kenyérrel, a gyermeke-
ket pedig meglepetéssel vár-
ták a szervezők, végül rajt-
szám alapján tíz ajándékcso-
magot sorsoltak ki a futók 
között.                              (me)

jük dr. Földi Istvánné és Ha-
vasi Gábor. Levente felké-
szítésében családja is aktí-
van részt vett.
A Széchenyi középiskolát 
Krizsán Martin képviselte 
Veszprémben, az V-VI. kor-
csoportos fiúk egyéni meg-
mérettetésén. A negyedik 
helyen zárt. Felkészítője 
Hetsey Pál. 
Az aranyérmes diákok - 
egyéniben és csapatban is - 
bejutottak az országos dön-
tőbe.                               (me)

A TVSE sakk szakosztály az 
ünnepekre hangolódás je-
gyében, Mikulásnapi ver-
senyre várta a gyerekeket a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban.
Közel negyven résztvevője 
volt a különleges alkalom-
nak, melyre az új, sakkozó 
óvodások is meghívást kap-
tak. Négy csoportban foly-
tak a versenyek, feladatok, a 
díjkiosztóról pedig senki 
nem mehetett el ajándék 
nélkül. Erről a Mikulás gon-
doskodott. A csoportban, a 
haladók között 1. Tóth Bar-
nabás, 2. Kiss Vanda, 3. Dé-
nes Márk, 4. Tarsoly Csa-
nád, 5. Szűcs Vivien, 6. Gadó 
Zsombor. B csoportban, a 
kisiskolás kategóriában 1. 
Tóth András, 2. Szalay Ist-
ván Bence, 3. Kuni Benett, 4. 
Szabó Márk, 5. Gergely Za-
lán, 6. Deli Dávid. Az óvo-
dás leányok között 1. Vajai 
Lili, 2. Darvalics Luca, 3. 
Gmózer Zoé. Óvodás fiúk 
között 1. Molnár Zétény, 2. 
Mészáros Levente, 3. Sellyei 
Boldizsár, 4. Kiss Csanád, 5. 
Kovács Áron, 6. Rajkai Le-
vente.                               (me)

Megyei asztalitenisz sikerek
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A térsakk játszmán az országos ifjúsági csapatbajnokság két dobogós csapata ver-
sengett. Az idősebbek győztek, de a fiatalabbak is tisztességgel helytálltak Fotó: me.

Az aranyér-
mes Mora-
uszki Krisz-
tián Milán 
(balra) és az 
ezüstérmes 
Kolompár 
Balázs a 
balatonfüre-
di megyei 
döntőn                 

Fotó: 
Helyszíni felv.

Sokan indultak el az év 
utolsó napján megrende-
zett tapolcai futóverse-
nyen                        Fotó: me.



Rekordlétszám a Malom-tóban
A hagyományos Szilvesz-
teri Malom-tó úszás részt-
vevőinek száma 2018-
ban először lépte át a há-
romszázat. Pontosan há-
romszáztizenkét úszó da-
colt a hideg időjárással, 
és vetette bele magát a 16 
fokos tóba.

Bemenni sem lehetett köny-
nyű, de kijönni kifejezetten 
embert próbáló volt a szél 
miatt, viszont az úszókat ez 
láthatóan egyáltalán nem 
zavarta.
Tapolcán kilencedik éve bú-
csúztatták fürdőzéssel az 
évet. A Malom-tóban év 
közben tilos, azonban az év 
utolsó napján megengedett a 
megmártózás a Felső-tóban.  
A jó hangulatról a Boomba-
tucada ütőegyüttes gondos-
kodott. Az országos szinten 
is egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvendő eseményre 
hatalmas létszámú közön-
ség, érdeklődő is kilátoga-
tott a Malom-tó partjára dél-
előtt. Szokásához híven, 
Schirilla György idén is ma-
gához ragadta a mikrofont és 
fürdőnadrágjában köszön-
tötte a vele együtt csobbanó-
kat és a nézelődőket. El-
mondta, három dolgot kíván 

mindenkinek az újévre, sze-
retetet, egészséget és pénzt. 
Érdeklődtünk, betartotta-e 
tavalyi fogadalmát, misze-
rint kevesebb úszást vállal 
kora miatt. - Januárban, feb-
ruárban még tíz helyre me-
gyek úszni, Szlovákiába és 
Erdélybe is, úgyhogy ezt a 
fogadalmat idén nem sike-
rült betartanom - árulta el a 
lassan ötvennyolc éves spor-
toló. Hozzátette, remek volt 
a víz, ilyen sok emberrel Ta-
polcán mindig öröm együtt 
úszni. A nemzet rozmárja 
Dobó Zoltán polgármester-

rel és Deák Bárdos Mihály 
Európa - bajnok birkózóval 
együtt merült bele a tóba. A 
birkózó elmondta, kellemes 
volt a víz, sokkal rosszabbra 
számított, végül remekül 
érezte magát. Hozzátette, 
mindig örül a tóúszáshoz 
hasonló kezdeményezések-
nek, hiszen ezzel is a sporto-
lásra, az egészséges élet-
módra lehet ösztönözni az 
embereket, még, ha kicsit 
más formában is. Idén há-
romszáztizenketten, köztük 
71 nő és 241 férfi vállalko-
zott arra, hogy nem törődve 

a hideggel, hatalmas zsibon-
gás, lárma és jókedv köze-
pette, színes és vicces jel-
mezekben, kiegészítőkben 
mártózik meg a tóban.
A legidősebb hölgy ismét 
Szebegyinszki Istvánné (75), 
a legidősebb férfi tavalyhoz 
hasonlóan Németh Károly 
(79), a legfiatalabb leány 
szintén a tavalyi Németh 
Emília Anna (9), a legfiata-
labb fiú úszó pedig Zakács 
Álmos Csanád (6) volt. 
Az úszók és a nézelődők is 
egy felejthetetlen élmény 
részesei voltak.               (me) 

SZEM - PONT
Szinte állandóan állnak autók a mozgáskorlátozottak ré-
szére fenntartott két parkolóhelyen Tapolca belvárosá-
ban, az „áruház” mögött - írta lapunknak olvasónk, aki 
szerint a lekopott, ma már alig látható felfestés okozza a 
problémát. Úgy fogalmazott, hogy sokan talán észre sem 
veszik a halvány festést, míg mások éppen ennek tudatá-
ban állnak oda, azzal az indokkal, hogy nem látszik a jel. 
A mozgáskorlátozott hely egyébként szélesebb, így akár 
három autó is elfér ott, ahogy arra gyakran akad is pél-
da. Azok, akik viszont tényleg jogosultak lennének a hely 
használatára, nem férnek oda. Jó lenne mielőbb az újra-
festést megoldani, s akár egy táblát is kihelyezni ide. 
Nem mellékes, hogy az itt lévő, háromszög alakú forga-
lom elől elzárt területen szintén állandóan parkolnak, 
hasonlól okok következtében - írta olvasónk.              (szj)

2019.12.15. (Gyulakeszi)
Cséri Noémi és
Mihalko Andrej

A Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola két tanulója is 
éremmel tért haza a Közép- 
dunántúli regionális sudoku 
verseny döntőjéről, a tavalyi 
év végén. A Batsányi János 
Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagintézmény két 
diákja vett részt a székes-
fehérvári díjkiosztón. Dénes 
Márk 4. osztályos tanuló A 
kategóriában a második, 
míg Varga Emma Dorottya 
6. osztályos tanuló B kate-
góriában a harmadik helyen 
zárt.                               (me) 

Tészta hozzávalói: 60 dkg liszt, 
25 dkg margarin, vagy 20 dkg mar-
garin és 5 dkg zsír, 2 tojás sárgája, 7 
dkg porcukor, 2 dkg élesztő, 2,5 dl 
tej + kevés tejföl, vagy tejszín, pici 
só.
Elkészítés:
Az élesztőt langyos tejjel és egy kis 
cukorral felfuttatjuk. A lisztet a 
margarinnal elmorzsoljuk, hozzá-
adjuk a tojás sárgákat, az élesztőt, 
porcukrot, sót, tejet, és gyorsan 
összedolgozzuk. Letakarva kicsit 
pihentetjük. Utána 4 cipót formá-
lunk belőle, ½ cm vastagságúra 
nyújtjuk, rákenjük a kihűlt töltelé-
ket, és összecsavarjuk. Sütőlemez-
re fektetjük, tetejét tojás sárgával 
megkenjük, és megvárjuk, míg 
rászárad. Átkenjük tojásfehérjével 
és 2-3 órára hideg helyre tesszük 
(akár egész éjszakára), ettől lesz 
szép márványos. Sütőbe helyezés 
előtt vékony kötőtűvel megszur-
káljuk, teljesen az aljáig, hogy a 
gőz távozni tudjon. Közepes foko-
zaton, 180 fokon 30-35 percig süt-
jük.
  Dobosné Szabó Márta
  Székesfehérvár

Szolnokon vívtak a legkisebbek
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Rekordlétszámú fürdőző mártózott meg a Malom-tóban. Többen színes jelmeze-
ket, maskarákat öltöttek magukra                                                               Fotó: Májer Edit

A lekopott festék okán állandóan parkolnak autók a 
két mozgássérült helyen, illetve a fodrászüzlet előtti, 
forgalom elől elzárt „vonalkázott” területen

Házasságkötés

Heti SÜTI

Mákos és diós bejgli 

Először a tölteléket készítjük el!
Dió töltelék:    25 dkg dió, 15 dkg 
cukor, 5 dkg zsemlemorzsa, 5 dkg 
mazsola, reszelt citromhéj, 1cs. 
vaníliás cukor.
2,5 dl vízből a cukorral szirupot 
főzünk, beleöntjük a darált diót, 
összekeverjük, levéve a tűzről 
hozzákeverjük a morzsát és a többi 
anyagot.
Mák töltelék:  25 dkg darált mák, 
15 dkg cukor, 2 dl tej, 5 dkg morzsa 
vagy búzadara, 5 dkg mazsola, 1cs. 
vaníliás cukor, reszelt citromhéj.
A tejet felforraljuk, hozzáadjuk a 
cukrot és a darával elkevert mákot, 
majd a többi anyagot.

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Ralph lezúzza a netet - 
Szélesvásznon a Rontó 
Ralph második része! 
Visszatérnek a már jól is-
mert karakterek: Ralph és 
Vanellope, a két jó barát, 
hogy egy újabb nagy ka-
landot éljünk át velük. Hi-
szen a játékteremben egy 
újabb készüléket dugtak be 
az áramba, ami ez alka-
lommal nem egy játék, ha-
nem egy WiFi. Főhőseink 
pedig bebarangolják az 
internet minden zegzugát. 
Felfedezik a Googlet, az 
Ebayt sőt még a sötét netre 
is ellátogatnak, és persze 
kalamajkába kerülnek. Ah-
hoz azonban, hogy meg 
tudd hogy jutnak haza, lá-
togass el a tapolcai moziba, 
ahol január 16-áig minden 
nap vetítik a filmet!    (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Dr. Grósz Zoltán
Víztükör

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el e-   
-mailban elektronikus címünkre!
 tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs 
különösebb feltétel, csak annyi, 
hogy Tapolca szépsége köszönjön 
vissza róla. Egy címről csak egy 
képet küldjenek, rövid címmel, a 
szerző nevével ellátva. A legjobba-
kat hétről hétre közöljük. 

Az én városom...

A Tapolca Vívóklub több 
versenyzővel is szerepelt 
Szolnokon, az Olimpici Pár-
bajtőr Grand Prix második 
állomásán tavaly év végén.
A Szolnok Kupa - Dr. Vitéz 
Szentistvány József Emlék-
versenyen az egyesülettől a 

legjobb eredménnyel Tar-
soly Borbála zárt, aki az 
újonc leányok 98 fős mező-
nyében a nyolcadik, míg a 
nyolcvankilenc fős gyermek 
leány kategóriában a tizedik 
helyen zárt. Felkészítője 
Gauland Zsófia.            (me)

Sudoku sikerek
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