
TAPOLCAI ÚJSÁG
2019. MÁRCIUS 22.          V. évfolyam 10. szám           TÉRSÉGI HETILAP    www.tapolcaiujsag.hu

Nemzetünk ünnepe
A szabadságharc nagyjai előtt tisztelgett Tapolca tizenötödikén
1848 - Emlékhelyek ko-
szorúzásával, fáklyás fel-
vonulással, ünnepi mű-
sorral emlékezett Tapolca 
városa az 1848-49-es for-
radalom és szabadság-
harc napjaira, hőseire a 
forradalom kitörésének 
171. évfordulóján.

Az események a Kossuth 
dombormű, majd a Petőfi 
szobor megkoszorúzásával 
kezdődtek, mindkét helyszí-
nen Buzás Gyula, Pass Sán-
dor képviselők és Podányi 
Tibor, az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati 
Egyesület Tapolca és Kör-
nyéke Bányászati Hagyo-
mányápoló Egyesület tagja 
helyezte el a megemlékezés 
virágait.
110 éve hunyt el Miltényi 
József huszárkapitány, sír-
jánál az idei ünnepen is 
városvezetők, képviselők, 
hagyományőrzők, továbbá 
helyi politikai és civil szer-
vezetek tisztségviselői rót-
ták le kegyeletüket, illetve 
helyeztek el koszorút.  A ko-
szorúzás a legfontosabb 

helyi szervezetek részvéte-
lével később a tóparti pan-
theon falnál folytatódott, 
ahol a Tapolcai Ifjúsági Fú-
vószenekar szép játéka, 
majd a Gyulaffy László Ha-
gyományőrző Bandérium 
puska és ágyútüze törte meg 
a hely csendjét. Az alsó tó-
part mellől indult a látvá-

nyos, esti fáklyás felvonulás 
is az ifjúsági  fúvósokkal, a 
Gyulaffy bandériummal, a 
Radetzky huszárokkal, Sal-
földi kopjásokkal és a Tapol-
cai Lovasklub tagjaival a 
menet élén. A felvonulás az 
ünnepi műsornak helyet biz-
tosító Tamási Áron Művelő-
dési Központban ért véget, 

ahol a Kazinczy általános is-
kolai tagintézmény fiataljai-
nak kulturális műsorát meg-
előzően, Dobó Zoltán mon-
dott ünnepi beszédet. A pol-
gármester a közösségért ví-
vott harc és hősi kiállás fon-
tosságát hangsúlyozta, ami a 
ma emberének is példaként 
kell, hogy szolgáljon.        (tl)

Szép előadás diákoktól 

Kezdődhet a gimnázium felújítása

Szép, szívet melengető mű-
sorral emlékezett meg az 
1848-49-es forradalomról és 
szabadságharcról a Kazin-
czy Tagintézmény az idei 
városi ünnepség részeként. 
A Tamási Áron Művelődési 
Központban ezúttal is több 
alkalommal mutatták be a 
gyerekek a zenés, táncos 
előadást, a tapolcai óvodá-

sok, valamint az általános is-
kolások számára, illetve a 
produkció a március 15-ei 
ünnepi program része volt. A 
diákok a színpadon feleleve-
nítették az 1848-as forrada-
lom kiváltó okait, főbb ese-
ményeit, megformálták töb-
bek között Petőfi és Jókai 
alakját. (Folyt. a 2. oldalon 
„1848-49...” címmel)    (szj)

Néhány héten belül meg-
kezdődhet a Batsányi Já-
nos Gimnázium és Kollé-
gium energetikai felújítá-
sa, miután a napokban 
aláírták a vonatkozó szer-
ződést a felek.   

Az önkormányzat nevében 
Dobó Zoltán polgármester, a 
kivitelező nevében Szencz 
Lajos ügyvezető igazgató 
látta el kézjegyével a be-
ruházás megkezdéséhez 
szükséges dokumentumokat 
dr. Németh Mária Anita 
jegyző és az intézmény ve-
zetője, Varga Tiborné jelen-
létében a városházán. A pol-
gármester hangsúlyozta, 
hogy bár nem a város mű-
ködteti, tartja fenn, mégis ki-
emelten fontos Tapolca szá-
mára a gimnázium. Ezt az is 
alátámasztja, hogy a pályá-

zaton nyert 289 milliós ke-
rethez még 90 millió forint 
saját erővel járul hozzá a ta-
polcai önkormányzat. Szencz 
Lajos elmondta, a mostani 
fejlesztés a homlokzati nyí-
lászárók cseréjét és a lapos 
tető szigetelését, valamint a 
fűtés korszerűsítését foglalja 
magába. A munkálatok befe-
jezési határideje az idei év 

vége, ám az ügyvezető bízik 
abban, hogy már ennél előbb 
megtörténhet az átadás.
Varga Tiborné köszönetet 
mondott a tapolcai önkor-
mányzatnak a gimnázium 
érdekében tett erőfeszíté-
sekért, s egyben azt is jelez-
te, hogy az intézménybe az 
idén rekordszámú jelentke-
zést regisztráltak.            (szj)

Erő, hűség
és remény

A diákok idei ünnep-
ségén nagy hangsúlyt 
kapott a honi trikolor 
színvilága. Az 1848-
49-es szabadságharc 
emlékére rendezett 
műsorban a zászló, 
mint szimbólum, 
mindvégig jelen volt 
és a darabban a szí-
nekről is szó esett. A 
piros az erőt, a fehér a 
hűséget, a zöld a re-
ményt jelenti, s a gye-
rekek produkcióját 
látva, hallva, e három 
szín nem csak fizikai 
valójában tükröződött 
a színpadról, hanem 
annak üzenetében, 
tartalmában is. Meg-
villant a fiatalság ere-
je, a nemzet iránti hű-
sége, ami a közönség 
számára egy remény-
teljes jövőképet is fel-
vázolt. Még annak is-
meretében is, hogy a 
balsors elég gyakran 
meglátogatta hazán-
kat az elmúlt ezer év-
ben. Ám azt is tudjuk, 
hogy a remény hal 
meg utoljára.

          Szijártó János

Egy szép jelenet a kazinczys diákok műsorából Fotó:szj.

Az alsó tópart mellől indult a látványos, esti fáklyás felvonulás is az ifjúsági  fúvó-
sokkal, a Gyulaffy bandériummal, a Radetzky huszárokkal, Salföldi kopjásokkal 
és a Tapolcai Lovasklub tagjaival                                                                               Fotó: tl.

Dobó Zoltán polgármester és Szencz Lajos ügyvezető 
igazgató aláírták a szerződést                               Fotó: szj.
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Szombaton folytatódott a régi hagyomány a diszeli vá-
rosrészben, idén is köszöntték az itt élő szépkorúakat 
a Csobánc művelődési házban                             Fotó: szj.

Mentális megújulás szükséges
Dr. Győrfi Károly, „Európa 
értékrendi válsága, úton a 
vég felé”  címmel,  illetve 
azonos című, frissen 
megjelent könyve apropó-
ján tartott előadást a ta-
polcai protestáns temp-
lomban hétfőn.

A szerző nem először járt Ta-
polcán, legutóbb a „Keresz-
tényüldözés a 21. század-
ban” címmel tartott előa-
dást, illetve könyvbemutatót 
a város protestáns templo-
mában, több felekezet hívei 
előtt. Honthegyi Zsolt evan-
gélikus lelkész rövid kö-
szöntőjét követően, Győrfi 
Károly közös imára hívta a 
jelenlévőket, amelyben Eu-
rópa számára „feltámadást, 
megtérést, újjászületést” 
kért Istentől. Az ima nem vé-
letlenül szólt Európáról, hi-
szen, amint azt az író vész-
jósló tényszerűséggel hang-
súlyozta, a kontinens nem-
zetei, lakossága, vallása és 
ismert kultúrája jelenleg a 
megsemmisülés felé halad.  
- Minden válság Európában 
értékrendi válságra vezethe-
tő vissza. Ma Európa vezeté-
se úgy viselkedik, mint egy 
léket kapott és éppen süllye-

Időseket köszöntöttek Tapolca-Diszelben

Dr. Győrfi Károly: Euró-
pában minden válság ér-
tékrendi válságra vezet-
hető vissza             Fotó: tl.

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Március 25. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Április 1. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Április 8. 14.00-16.00

1848-49 a
színpadon
(Folytatás az 1. oldalon)
A magyar történelem e rö-
vid, ám fényes szakaszát, 
majd a szabadságharc buká-
sát hitelesen formálták meg 
a diákok, úgy prózában, 
mint dalban, színpadi meg-
jelenésben, mozgásban. A 
történet szála egy múzeumi 
látogatás köré fonódott, ahol 
egy a csoportjától leszakadó 
kislány merült el a múltban, 
s képzeletében felelevene-
dett az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc szá-
mos fontos mozzanata.
Bajner Imre igazgató a szer-
dai előadás után mondott kö-
szönetet az emlékező mű-
sorban részt vállaló tanulók-
nak, a felkészítő tanároknak, 
hogy hozzájárultak a nem-
zeti ünnep méltó ünneplé-
séhez. 
- Köszönjük nektek gyere-
kek, s köszönjük azoknak a 
pedagógusoknak, akik eb-
ben tevékenyen részt vettek. 
Horváthné Dér Erzsébet ta-
nárnőnek, aki az eladást 
összeállította és színpadra 
vitte, továbbá segítőinek, 
Halápiné Kálmán Katalin-
nak, Horváth Csabánénak 
és Gál Attilánénak.         (szj)
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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 21.

Régi hagyomány már a di-
szeli városrészben a 
szépkorúak köszöntése, 
amelyet a napokban ren-
deztek meg a Csobánc 
művelődési házban.   

Az idősek tiszteletére, Ba-
kos György önkormányzati 

képviselő rövid köszöntője 
után, Dobó Zoltán hívta fel a 
figyelmet beszédében. Úgy 
fogalmazott, fontos, hogy 
egy közösség mennyire be-
csüli meg a korosabb, ta-
pasztaltabb embereket, s 
mennyire hallgatja meg ta-
nácsaikat. - Éppen emiatt 

hoztam létre két évvel ez-
előtt az „Idősek tanácsát” 
Tapolcán, ahol meghallga-
tom tanácsaikat, hogy azo-
kat beépíthessük a városi 
döntésekbe - hangsúlyozta a 
polgármester. Egyben kife-
jezte reményét, hogy a di-
szeli közösség hosszú távon 
megtartja erejét és akár év-
tizedek múltán is lesz a mos-
tanihoz hasonló esemény, 
ahol a szépkorúakat ünnep-
lik. Bakos György, a telepü-
lésrész önkormányzati kép-
viselője külön köszöntötte a 
legidősebb hölgyet és urat is, 
név szerint Szarka Lászlónét 
és Mohos Józsefet. 
A rendezvényen színvonalas 
műsorral működött közre a 
Barackvirág óvoda, a Bat-
sányi Táncegyüttes és a Cso-
bánc népdalkör, utána a ze-
nét, a jó hangulatot Varga 
Árpád biztosította.          (szj)

dő hajó agyalágyult legény-
sége. Az  európai emberek 
jelentős része mára elfordult 
Istentől, kereszténységétől, 
hitétől. Az intenzív agymo-
sásnak köszönhetően a la-
kosság túlnyomó többsége 
ma már nem hazában, nem-
zetben gondolkodik, hanem 
nemzetköziségben - hangsú-
lyozta az előadó, majd hoz-
zátette, jelenleg pénzügyi-, 
gazdasági-, demográfiai-, 
bevándorlási-, továbbá a 
mentális egészséget is érintő 
válság egyaránt sújtja az 
öreg kontinenst. Győrfi Ká-
roly előadásában és könyvé-
ben elsősorban az iszlám ve-

szélyeire hívta fel a figyel-
met, rámutatott, az iszlám 
nem csak egy vallás, hanem 
elsősorban egy komplex tár-
sadalmi rendező elv, egy po-
litikai rendszer, amely győ-
zelemre játszik. Közben - 
hangzott el - Európa megin-
dokolhatatlanul egyfajta 
harmonikus együttélésben 
bízik, döntetlent, kiegyezést  
szeretne elérni az iszlámmal 
szemben. Az előadó Európa 
válságjeleit statisztikákkal 
támasztotta alá, tényszerű-
en, számokkal, aránypárok-
kal, de mértékadó politiku-
sok felfogásával, nyilatko-
zataikkal is bizonyította a fi-
zikális és szellemi tünetek 
aggasztó és nyomasztó je-
lenlétét. Kimelte, Európá-
nak meg kell változtatnia 
gondolkodását. - Vissza kell 
térnünk keresztény gyökere-
inkhez, a kontinens nemze-
teinek vissza kell állítaniuk 
önazonosság tudatukat, tá-
mogatni kell a hagyomá-
nyos családmodellt és a 
gyermekvállalást - vázolta 
fel az európai megmaradás 
útját a könyv szerzője, az 
Óbudai Református Egy-
házközség nyugalmazott fe-
lügyelője.                           (tl)

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

http://www.tapolca.hu
http://www.tapolca.hu


szolgálatra jelentkezett, ’49 
júliusában őrnagy, a sza-
badságharc leverésének kör-
nyékén alezredes volt, így 
elmondható, hogy ő érte el a 
tapolcaiak körében a legma-
gasabb rendfokozatot a sza-
badságharc alatt.  
Az áprilisi törvényeket ki-
hirdették, és azok fontos vál-
tozást hoztak, a földesúri 
alávetettsége megszűnt a te-
lepülésnek, Tapolca szabad 
mezőváros lett. Az előadás 
egy izgalmas, ugyanakkor 
szomorú történettel, Terplán 
Eleonóra tragédiájával ért 
véget. 
A következő alkalom során, 
április 9-én, a tapolcai zsidó-
ság szabadságharcban betöl-
tött szerepéről hallhatnak 
majd a helyi történelem iránt 
érdeklődők.                       (sr)
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Bögös Rita Zsuzsanna

Újabb sikerek történelemből

Ismét szép eredményeket 
értek el a Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium 
diákjai történelmi és ál-
lampolgári ismereteket 
felmérő versenyeken a 
közelmúltban.

Ahogy arról egy korábbi 
lapszámunkban beszámol-
tunk, sorra érik el a helyi 
gimnázium diákjai a szebb-
nél szebb eredményeket kü-
lönböző versenyeken. Azóta 
országos első helyezést ért el 
a Szakmai Középiskoláso-
kért Kulturális Egyesület 
által szervezett, „Magyarok 
Európában” elnevezést vise-
lő versenyen Kovács Réka, 
Varga Sára (10.A) és Takács 
Péter (12.A) alkotta csapat. 
Ugyanitt ötödik lett a 9.A 
osztályba járó Bukovinszki 
Gergő, Gál László, és Szabó 
Barnabás. A verseny Buda-
pesten, a Stefánia Palotában 
zajlott. Felkészítő tanáruk 
Riba Erzsébet volt. Szintén 
ötödik helyezést ért el az 
„Örökségünk 48” elnevezést 

viselő versenyen a Páhi Bar-
nabás (10.A), Fedő Róbert, 
Sipos Ákos (11.A) alkotta 
csapat. Nekik a reformkortól 
a kiegyezésig tartó történel-
mi korszak ismeretanyagá-
ból kellett számot adni. Elő-
zetes feladatként egy drama-
tizált jelenettel készültek, 
amelynek során a ’48-as ese-
mények tapolcai hatását 
idézték fel, a kreatív meg-
oldást Hermann Róbert, a 
zsűri elnöke kiemelte. Fel-
készítő tanáruk Tarnóczai 
Géza volt. A gimnázium ol-
dalán megjelent hírben Riba 
Erzsébet tanárnő, valamint 
Páhi Barnabás és Sipos 
Ákos diákok úgy nyilatkoz-
tak, a verseny segítségével 
sikerült mélyebb tudásra 
szert tenni a magyarság di-
cső korszakairól, melyek 
napjaink fiataljai előtt pél-
daként állhatnak, ezen túl a 
versenyzők még jobban át-
érezhetik a sport és a közös 
múlt összetartó erejét, mely 
minden magyar embert 
összeköt.                           (sr)

Ismét szép eredményeket értek el a Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium diákjai történelmi és állam-
polgári ismereteket felmérő versenyeken   Fotó: Archív 

Idén három termelőtől,  
négy kiváló nedű, egy ró-
zsakő, egy olaszrizling, egy 
chardonnay és egy töppedt 
szőlőből készült szürkebarát 
viselheti a Város bora címet. 
A borokat tapolcai önkor-
mányzati képviselők válasz-
tották ki a felhozatalból, 
szakmai bírálat és ajánlás 
alapján a Tamási Áron Mű-
velődési Központban, csü-

törtökön. - Igazi meglepetés 
volt idén, hogy a termelők 
gazdag fajtaválasztékot és 
tizenhét nagyon jó bort 
küldtek be. Ráadásul a 2017-
es és 2018-as évjárat is ki-
fejezetten jó volt, s ez eléggé  
megnehezítette a választást - 
mondta el lapunknak Kulka 
Gábor borász, aki szakmai 
részről végül tíz bort ajánlott 
a képviselőtestületi tagok fi-

A nevezett borok a bírák 
előtt. A sok jó nedű miatt, 
kifejezetten nehéz volt a 
döntés                     Fotó: tl.

Tapolca 1848 
tavaszán

és Gyermekjóléti Központ-
jának intézményegység ve-
zetője elmondta, hogy a 
gyermekjóléti szolgálatok 
területén működő jelző-
rendszer hálózat tagjainak 
előzetesen bekért és bekül-
dött írásos beszámolói alap-
ján értékeljék a települések 
gyermekvédelmi helyzetét, 
illetve megfogalmazzanak 
esetleges fejlesztési irányo-
kat. Számos fontos témát 
érintett a rendezvény, hiszen 
értékelte a szervezet a ta-

valyi év feladatellátását, ta-
pasztalatait,  de egy, a terület 
dolgozói számára tanulsá-
gos eset, mint esettanul-
mány feldolgozása is a jö-
vőbeni munkavégzés minő-
ségi javítását célozta. El-
hangzott, az idei évben a jel-
zőrendszeri tagoktól a ko-
rábbinál is több beszámoló 
érkezett, amelyekből célzot-
tan a leggyakrabban előfor-
duló problémákat emelték ki 
és elemezték a tanácskozás 
résztvevői.                          (tl)

A közelmúltban tartotta 
éves közgyűlését a Tapol-
ca és Környéke Kistérségi 
Nyugdíjasok Érdekvédel-
mi, Érdekképviseleti Egye-
sülete a városháza udvari 
tanácstermében.

Molnár Tiborné levezető el-
nök köszöntője után Dobó 
Zoltán szólította meg a 
résztvevőket. Örömhírként 
közölte, hogy az idén, a pol-
gármesteri keretéből 250 
ezer forinttal támogatja az 
egyesületet, valamint két-
szer 8 fő részére biztosít a ta-
polcai önkormányzat ingye-
nes mikrobuszhasználatot a 
kirándulásokhoz. Egyben 
kérte a tagságot, hogy a már-
cius 23-án tartandó, várható-
an nagyszabású temető taka-
rításban minél nagyobb 
számban vegyenek részt. Az 
elmúlt év munkájáról Nya-
kas László elnök számolt be, 
s egyben ismertette az idei 

munkatervet is. Mint beszé-
dében hangsúlyozta, törek-
szenek arra, hogy minél na-
gyobb számban tudják kép-
viselni a térség nyugdíjasait, 
elsősorban az egészségügy 
és a szociális ellátás terén. 
Kiemelte, hogy a klubok 
egymás közti jó kapcsola-
tára is figyelnek, illetve a 
megyei, valamint az orszá-
gos szervekkel való együtt-
működésre is. Az elmúlt évi 
gazdálkodásról, az idei 
pénzügyi tervről Samu Fe-
rencné elnökségi tag tájé-
koztatta a megjelenteket. 
Mint mondta, kiegyensú-
lyozott gazdálkodás jelle-
mezte az egyesületet, s ez 
várhatóan az idei eszten-
dőben sem lesz másként.
Az egyesület közgyűlésén 
meghívott vendégként részt 
vett Tóth Csaba, kistérségi 
elnök, valamint Demeter 
Ferenc, a megyei szervezet 
elnöke is.                          (szj)

Együtt erősebbek

A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdek-
védelmi, Érdekképviseleti Egyesülete a városháza ud-
vari tanácstermében tartotta éves közgyűlését Fotó:szj.

A gyermekvédelemről
Szakmai tanácskozásra 
gyűltek össze a  család- 
és gyermekjóléti központ 
munkatársai, szakembe-
rei  a közelmúltban, a pol-
gármesteri hivatalban.   

A szakmai tanácskozás cél-
ja, mint azt bevezetőjében 
Bögös Rita Zsuzsanna, a 
Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet Család- 

Kiválasztották a város borait

gyelmébe. Sem a laikus, sem 
a szakmai bírálók nem is-
merték a versenyben lévő 
borok termelőit, kizárólag 
az italok minősége és élve-
zeti értéke számított a kivá-
lasztásnál- tudtuk meg. A 
Város bora címet végül 
Mezőssy Zoltán 2017-es ró-
zsakője, a Nyári Pince 2018-
as chardonnay bora, továbbá 
a Varga Pincészet két tétele, 
egy 2017-es olaszrizling és 
egy töppedt termésből ké-
szült szürkebarát bor nyerte 
el.                                        (tl)

Az 1848-as forradalom, 
Tapolca életére gyakorolt 
hatásáról, valamint a he-
lyiek, a tavaszi esemé-
nyekben betöltött szere-
péről tartott előadást Han-
godi László a nemzeti ün-
nepünket megelőző ked-
den, a könyvtár első eme-
leti nagytermében.

Napjainkban egy jelentős, 
országunkat érintő változás-
ról a világháló és a modern 
technika segítségével szinte 
azonnal értesülhetünk, de 
joggal merül fel a kérdés, 
vajon százhetven évvel 
ezelőtt mikor tudta meg a 
helyi lakosság, mi zajlik Po-
zsonyban, Pesten? A törté-
nész-főmuzeológus ismere-
tei szerint nem áll ezzel kap-
csolatban írott adat rendel-
kezésünkre, de egy biztos, 
március 19-ig Tapolcán is 
tudomást szereztek a törté-
nésekről. Ugyan minden év-
ben koszorút helyezünk el 
Török János emléktáblájá-
nál, azonban arról talán ke-
veset tudunk, ki is volt ő, mi-
lyen szerepet játszott nem-
csak Tapolca, de az ország 
életében is. Amellett, hogy 
közgazdász, publicista, a 
Magyar Gazda szerkesztője, 
honvédtiszt is volt. ’48 
őszén önkéntes nemzetőri 

Hangodi László
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Online újságunk

Hírek azonnal!

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Március 21 - 27. 

csütörtök – szerda

21 – 27. csütörtök - szerda 
15:45   3D 1400,-Ft
Marvel kapitány  

Színes, szinkronizált 
amerikai akció/kaland/sci-fi

Hossz: 128 perc
...

21 - 27. csütörtök-szerda  
18:00 1200,-Ft
Családi bunyó     

Színes, szinkronizált 
amerikai-angol vígjáték

Hossz: 108 perc
...

21 -23. csütörtök - szombat 
20:00 1200,-Ft

Bohém Rapszódia    
Színes, szinkronizált angol-

amerikai életrajzi film
Hossz: 130 perc

...
21 -23. vasárnap – hétfő 

20:00 1200,-Ft
Teljesen idegenek                                                                            

Színes, feliratos olasz 
filmvígjáték

Hossz: 97 perc 
...

24 -25. kedd – szerda 20:00 
1200,-Ft
BÚÉK     

Színes, magyar vígjáték
Hossz: 102 perc 
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Sándor-napi bormustra, 
finom balatoni nedűkkel

A hagyományos Sándor-napi bormustrát hétfőn tartot-
ták a Tamási  Áron Művelődési Központban    Fotó: szj.

Mennyiségi és minőségi 
szempontból is kiemelke-
dő volt a 2018-as év a 
szőlő- és bortermelők vo-
natkozásában, derült ki 
dr. Májer János előadásá-
ból a hétfői Sándor-napi 
bormustrán.

A tudományos tanácsadó, a 
Nemzeti Agrárkutatási és In-
novációs Központ Szőlé-
szeti és Borászati Kutató-
intézet intézetigazgatója, 
egyben a Badacsonyi Kutató 
Állomás vezetője hozzátet-
te, hogy tavaly tulajdonkép-
pen az évtized legnagyobb 
termését szüretelték le. A 
2017-es enyhe december, 
majd a 2018-as évben már-
cius közepére kitolódó tél 
után a rügyfakadás kissé ké-

sett a megszokotthoz képest, 
a virágzás viszont a sokéves 
átlaghoz viszonyítva előbb 
zajlott le. Mint elhangzott, a 
vékony héjú, tömött fürtű 
fajtáknál előfordult a rotha-
dás, illetve szeptember ele-
jén jelentős mennyiségű csa-
padék is volt, de mindez a 
szüretet összességében nem 
befolyásolta. A borokat  prof. 
dr. Kállay Miklós, a Bora-
kadémia tiszteletbeli elnöke 
és Kulka Gábor, a Balaton 
Borrégió Borbíráló Bizott-
ságának titkára kóstolta, ér-
tékelte. A résztvevők 32 ki-
váló italt ismerhettek meg a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban, főként tavalyi 
fehér borokat, illetve volt há-
rom vörös és kettő késői szü-
retelésű fehér, édes bor.  (szj)

06/87/412-289
Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti 
apró, Családi- és gyászhirdetések

Hirdetés
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Hirdetés

Lomtalanítási felhívás
Tapolca Város Önkormányzata és 
az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 
felhívja a Tisztelt Lakosság fi-
gyelmét, hogy 2019. április 1. 3. 5. 
8. és 9. napján Tapolca városban 
lomtalanítási napokat szervez!
Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 
külön díjazás nélküli lomtalanítási 
szolgáltatását a nagydarabos hul-
ladékok elhelyezésére az alábbi-
akban megadott időben házhoz 
menő gyűjtés keretén belül, 
koncentráltan, megfelelő kapacitás 
biztosításával a kikészített lomokat 
átveszi, elszállítja, csökkentve ez-
zel a lakosságnak okozott kelle-
metlenséget. Ennek keretében le-
hetőség van megválni a háztar-
tásokban keletkezett nagydarabos 
hulladékoktól. 
Társasházak esetében a helyszíne-
ken, az alábbiakban megnevezett 
napokra kihelyezett 30 m3-es és 7 
m3-es konténerekben lehet elhe-
lyezni a lom hulladékot.
- 2019. április 1-én Dobó- és Nyu-
gati városrész: Ezen a napon a Do-
bó városrész, Május 1 utca, Al-
kotmány utca, Stadion út, Sebron, 
Nyár utca, Tavasz utca, Vincellér 
utca, Kandó K. utca, Ősz utca, Ba-
csó B. utca, Tanúhegyek utca, 
Keszler A. utca, Keszthelyi út, Ipar 
utca, Sümegi út, Liszt F. utca, 
Honvéd utca, Baross Gábor utca, 
Hegymagasi út, Dózsa Gy. utca, 
Árpád utca, Fazekas utca, Dam-
janich J. utca, Szent István utca, 
Rákóczi F. utca, Akácfa utca, Pap 
telep, Téglagyár kerül lomtalaní-
tásra. 
A házhoz menő gyűjtés keretén be-
lül történő lomtalanításhoz a re-
gisztráció legkésőbb 2019. márci-
us 25-én hétfőn 12 óra! Ezen a na-
pon társasházak tekintetében a Do-
bó városrész, Május 1 utca, Alkot-
mány utca, Keszthelyi út, Ipar utca, 
kerül lomtalanításra. 
Társasházak részére konténer ki-
helyezési pontok: 
Május 1 utca 1. szám alatti üres te-
rületen – 1 db 30m3
Alkotmány utca 11. szám alatti 
élelmiszerbolt mellett – 1 db 30m3
Dobó lakótelepen: Viszló utcában, 
Klapka Gy. utca és a Billege út el-
ágazásánál, az ABC mögötti par-
kolóban – 3 db 30 m3
Keszthelyi út 45-47. társasházak-
nál – 1 db 7 m3
Ipar utca 2. (Fecskeház) udvarában 
– 1 db 7 m3

2019. április 3-án Kertvárosi 
városrész: Ezen a napon a József A. 
utca, Haraszt utca, Pacsirta utca, 
Fenyves utca, Vajda J. utca, Ha-
lastó utca, Véndek utca, Szálloda 
utca, Köztársaság tér, Munkácsy 
M. utca, Semmelweis I. utca, Da-
rányi I. utca, Glázer S. utca, Bartók 
B. utca, Bárdos L. utca, Bajcsy-Zs. 
utca, Batthyány L. utca, Béke utca, 
Apponyi A. utca, Lehel utca, Te-
leki P. utca, Attila köz, Erkel F. 
utca, Víztorony utca, Ley J. utca, 
Ady E. utca, Hősök tere, Sümegi 
út, Wesselényi Miklós utca kerül 
lomtalanításra.
A házhoz menő gyűjtés keretén be-
lül történő lomtalanításhoz a re-
gisztráció legkésőbb 2019. márci-
us 27-én szerdán 12 óra! 
Ezen a napon társasházak tekinte-
tében az Ady E. utca, Deák F. utca, 
Hősök tere, Sümegi út és Wes-
selényi M. utca kerül lomtalaní-
tásra.
Társasházak részére konténer 
kihelyezési pontok: 
Sümegi utca 20, 22, 24: a társashá-
zak mögötti parkolóban – 1 db 
30m3
Sümegi utca 26-28: a társasház 
előtt a Sümegi út szélén - 1 db      
30 m3
Bartók B. utcában az Ady E. utcai 
kereszteződésben – 1 db 30 m3
Ady E. utca és Deák Ferenc utca: 
Fő tér 1 és a Mozi udvarra nyíló 
házaknál a parkolóban– 1 db 30m3
Hősök tere 2. előtt (Halbolt előtti 
öbölben) – 1 db 30 m3
Wesselényi M. utca 3. mögötti 
zúzalékos parkolóban – 1 db 7 m3
2019. április 5-én Keleti és Déli 
városrész: 
Ezen a napon a Szent László utca, 
Szegfű utca, Zöldfa utca, Hunyadi 
utca, Jókai utca, Nagyköz utca, De-
ák F. utca, Juhász Gy. utca, Petőfi 
S. utca, Zrínyi M. utca, Batsányi J. 
utca, Török J. utca, Táncsics M. 
utca, Malomköz, Martinovics utca, 
Vastag J. utca, Szent György utca, 
Arany J. utca, Fő tér kerül lomta-
lanításra.
A házhoz menő gyűjtés keretén be-
lül történő lomtalanításhoz a re-
gisztráció legkésőbb 2019. márci-
us 29-én pénteken 12 óra!
Ezen a napon társasházak tekinte-

tében a Nagyköz utca, Deák Ferenc 
utca, Batsányi János utca, Fő tér, 
Arany János utca, Kossuth L. utca 
kerül lomtalanításra.
Társasházak részére konténer ki-
helyezési pontok: 
Nagyköz utca és Deák F. utca; 
Nagyköz utcai parkolóban – 2 db 
30m3
Batsányi J. u.: Húsáruház előtti 
parkolóban – 1 db 30 m3
Arany J. u, Fő tér, Kossuth utca: 
Kossuth L. u. 1. előtt Arany János 
utca parkolóban – 1 db 30 m3
Juhász Gyula utca 42, 44, 46, 48; 
43-45. társasházak között a par-
kolóban – 1 db 30m3
2019. április 8-án Keleti városrész:
Ezen a napon a Halápi utca, Mar-
ton L. utca, Iskola utca, Vörös-
marty utca, Móricz Zs. utca, Bem 
A. utca, Bertha Vince utca, Simon 
I. utca, Bólyai J. utca, Kodály Z. ut-
ca, Eötvös L. utca, Kossuth L. utca, 
Radnóti M. utca, Bányász utca, Ju-
hász Gy. utca, Berzsenyi D. utca, 
Kossuth L. utca, Egry J. utca, Ba-
rackvirág utca, Madách I. utca, Sü-
tő A. utca, Gárdonyi G. utca, Patak 
utca, Márai S. utca, Benedek E. ut-
ca, Bertha Bulcsú utca, Kölcsey F. 
utca, Csányi L. utca, Kereszt utca, 
Móricz Zsigmond köz kerül lom-
talanításra.
A házhoz menő gyűjtés keretén be-
lül történő lomtalanításhoz a re-
gisztráció legkésőbb 2019. április 
1-jén hétfőn 12 óra!
Ezen a napon társasházak tekinte-
tében a Kossuth L. utca, Berzsenyi 
D. utca, Egry József utca kerül 
lomtalanításra.
Társasházak részére konténer ki-
helyezési pontok: 
Berzsenyi D. utca; gyógyszertár 
előtti parkolóban – 1 db 30m3
Kossuth Lajos utca 60, 62, 64; 
Kossuth L. u. 60. szám előtt a 
parkolóban – 1 db 30m3
Egry József utca 60. szám előtt – 1 
db 30m3
Egry József utca, 2-es Posta mellett 
– 1 db 30m3
2019. április 9-én Déli, Keleti 
városrész és Diszel városrész
Ezen a napon a Csobánc utca, Ba-
laton utca, Kertész utca, Kinizsi P. 
utca, Toldi M. utca, Királykúti utca 
és Diszel városrész kerül lomtaní-

Kürtös diák szép sikere
Országos harmadik díjat szer-
zett a tapolcai Almási Ádám a 
13. országos zeneiskolai kürt-
versenyen, Kisújszálláson. A 
Tapolcai Járdányi Pál Zeneis-
kola növendékét Péni Béla ké-
szítette fel. A megmérettetés to-

vábbi érdekessége, hogy a zon-
gorakíséretet adó Ludmány Já-
nos ugyenezen a versenyen 
korrepetítori különdíjban ré-
szesült - tájékoztatta lapunkat 
Péni Béla, a zeneiskola igaz-
gatója.                                  (szj)

Programajánló

· A Széchenyi István Baptista 
Középiskolában 2019. március 
23-án tartják a II. Tapolcai Jóté-
konysági Torta és Muffin Feszti-
vált. A nagyközönség számára 
a versenyművek megtekintése 
12 órakor kezdődik.
· Légvárkaland játszóház a 
Csermák József Rendezvény-
csarnokban 2019. március 24-
én. Két turnusban várják a gye-
rekeket: 13.30-15.30 és 16.00-
18.00 között.
· Szeretettel vár mindenkit So-
mogyiné Varga Anikó MásKép 
című kiállítás megnyitójára a 
Tamási Áron Művelődési Köz-
pontba, 2019. március 25-én 18 
órára.
· Tavaszköszöntő koncert a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pontban. A Mendelssohn Ka-
marazenekar hangversenyére 
2019. április 4-én 18 órai 
kezdettel kerül sor. Jegyár: 
2000 forint.

Országos 
második lett

Szijártó János újságíró

AZ ÉN KIS NAPLÓM
(25 év a sajtóban)

című könyve!

Kapható a Tapolcai Újság 
szerkesztőségében (Tapolca, Deák 

F. utca 21.), a Tourinform 
Irodában ( Fő tér 17.) és a Profi 

Padló Lakberendezés Áruházban 
(Tapolca, Halápi út 31.)
Igény esetén dedikálva!

  Megjelent!

tásra.
A házhoz menő gyűjtés keretén be-
lül történő lomtalanításhoz a re-
gisztráció legkésőbb 2019. április 
2-án kedden 12 óra!
Ezen a napon társasházak tekinte-
tében a Kazinczy tér kerül lomta-
lanításra.
Társasházak részére konténer ki-
helyezési pontok: 
Kazinczy tér 1-3. előtti parkolóban 
– 1 db 30m3
Kazinczy tér 5-7-9. mögötti par-
kolóban – 1 db 30m3
Kazinczy tér 11-13. előtti par-
kolóban – 1 db 30 m3
Kazinczy tér 15-17. mögötti par-
kolóban– 1 db 30 m3
Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a la-
kosságnál, a háztartásokban kép-
ződött, de a rendszeres hulladék-
szállításra használatos gyűjtőedé-
nyekben el nem helyezhető nagy-
darabos hulladék minősül.
A gyűjtőpontokon leadható hulla-
dékok: elhasznált, megunt búto-
rok, edények, szőnyegek, játékok,
ruhanemű.
TILOS a gyűjtőpontokon elhe-
lyezni: 
építési és bontási törmelék (ajtók, 
ablakok, szaniterek);
háztartási kis- és nagygépek;
távközlési berendezések;
számítástechnikai, szórakoztató 
elektronikai cikkek;
elektromos barkácsgépek, sport-
felszerelések;
csomagoló anyagok (hungarocell, 
nylon zsákok, fóliák, papír, karton)
tehergépjármű gumiabroncs;
veszélyes hulladék (festék, hígító, 
vegyszer, fénycső, elem, akku-
mulátor);
háztartásokban keletkező telepü-
lési hulladék, szelektív hulladék,
zöldhulladék.
Az átvett nagydarabos hulladék 
mennyisége az egy háztarásban 
egy év alatt keletkezett mennyiség, 
maximum 2 m3 lehet. 
A lomhulladék átvétele, elszállí-
tása az alábbi kitételek szerint tör-
ténik:
egyedi, ingatlanonként történő be-
jelentés alapján (családi házak és 
Társasházak esetében egyaránt 
szükséges)

a regisztráció a lomhulladék el-
szállításához Társaságunk ügyfél-
szolgálatán személyesen, levélben 
(Tapolca, Halápi u. 33.), e-mailben 
(ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu) vagy 
telefonon (87/321-567) történt be-
jelentés alapján legkésőbb a lom-
talanítási napot megelőző 7. napon 
12 óráig kell, hogy megtörténjen 
(logisztikai előkészületek és a 
megfelelő kapacitás megteremtése 
miatt a megadott időponton túl erre 
az évre már nem áll módunkban 
regisztrációt fogadni)
családi házak esetében, illetve nem 
1100 literes BOBR-t használó 
társasházak esetében az átvétel 
nem közterületről, hanem közvet-
lenül az ingatlanokról (kerítésen 
belül, illetve a magánterület a köz-
úthoz legközelebb eső részén tör-
ténő elhelyezéssel) gyűjtőpontra 
kihelyezett konténerek esetében, 
társasházaknál a lomtalanítási hul-
ladékot közterületre kihelyezni 
tilos.
Az átadás az ingatlan tulajdonos 
vagy megbízott által személyesen 
lomok átvételének és elszállításá-
nak pontos időpontja a lomtalaní-
tási napokon reggel 7-től délután 
15 óráig.
Aki a lomtalanítási hulladékát a 
közterületen helyezi el, vagy nem a 
Közszolgáltató NHSZ Tapolca 
Nonprofit Kft dolgozóinak adja át 
a kihelyezett gyűjtőpontokon, az  
köztisztasági szabálysértést követ 
el, a szabálysértési bírság kiszabá-
sára a Tapolcai Járási Jivatal jo-
gosult, továbbá Tapolca Város Ön-
kormányzata Képviselőt-testüle-
tének a közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő magatartá-
sokról szóló önkormányzati ren-
deletének 9. § (3) bekezdésének 
megsértése miatt természetes sze-
mély esetében ötezer forinttól ket-
tőszázezer forintig, jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet esetében pedig öt-
ezer forinttól kétmillió forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. A közigazgatási bírság ki-
szabására a jegyző jogosult.

Kérjük együttműködésüket a kör-
nyezetünk tisztaságának megóvása 
érdekében!

     Tapolca Város 
     Önkormányzata,
     NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Családi bunyó - Úgy érzed, 
hogy a te családod kicsit 
szokatlan? Azt gondolod, 
csak a te családodnak van-
nak különös szokásai? Hát 
akkor még nem hallottál er-
ről a családról! Nekik 
ugyanis egy közös szenve-
délyük van: a pankráció. 
Így amikor a két testvér, 
Paige és Zak lehetőséget 
kap, hogy bekerüljenek a 
WWE-be, ami a világ legje-
lentősebb pankrációs szó-
rakoztató cége, az egész 
család támogatásával vág-
nak bele. De hogy milyen, 
amikor találkoznak Dway-
ne Johnsonnal, másnéven a 
Sziklával és hogy sikerül-e 
helyt állniuk a legnagyob-
bak között, arra a tapolcai 
moziban kaphattok választ 
március 27-ig!           (szv)    

FILMAJÁNLÓ

A Budapesten megrendezett 
Szakma Sztár 2019 verseny 
országos döntőjében a keszt-
helyi Asbóth Iskola tanulója, 
a tapolcai Hoffmann Ágnes 
kozmetikus tanuló 2. lett.
             Fotó: Helyszíni felvétel



Taroltak a sakkozók
Tizenhét érmet hoztak el tapolcaiak a megyei Diákolimpiáról
SAKKSIKER - Tapolcai 
továbbjutói is vannak a 
Sakk Diákolimpia Veszp-
rém megyei döntőjének. 
Összesen tizenhét érmet 
szerzetek iskoláik színei-
ben a TVSE sakkozói.

Egyéniben és csapatban is 
taroltak a tapolcai sakkozók 
a márciusi megyei döntő-
ben. A legjobbnak bizonyult 
a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kis Vanda, 
Szűcs Noémi, Szűcs Vivien 
alkotta felsős leány csapata, 
továbbá a felsős fiú csapata, 
azaz a Bodó Boglárka, Ger-
gely Dániel, Kötéljártó 
Áron, Szőke Kristóf és Tóth 
Csongor együttes, valamint 
az alsós fiú csapata, név sze-
rint Dénes Márk, Gadó 
Zsombor, Tóth András és 
Tóth Barnabás. 
Egyéniben is szépen telje-
sítettek a sakkozók. A III. 
korcsoportos leányok között 
aranyérmes Bodó Boglárka, 
Kis Vanda a 2-3. helyen vég-
zett. A VI. korcsoportos fiúk 

közt aranyérmes Margl Ro-
land. Az V. korcsoportos fi-
úk közt a dobogó első fokán 
Bakos Balázs, míg a máso-
dikon Bencze Balázs Domi-
nik végzett. 
A IV. korcsoportos fiúk kö-
zött első Szőke Kristóf, má-

sodik Gergely Dániel. A III. 
korcsoportos fiúk mező-
nyében az első helyen Kas-
nya Péter, a másodikon Kö-
téljártó Áron, a harmadikon 
pedig Tóth Csongor végzett. 
A II. korcsoportos fiúk közt 
Tóth Barnabás ezüstérmet, 

Dénes Márk pedig bronzér-
met szerzett. 
Az I. korcsoportos fiúk közt 
Gadó Zsombor a második, 
míg Tóth András a harmadik 
helyen zárt. Az első helye-
zettek továbbjutottak az or-
szágos döntőbe.              (me)

Az Olimpici Grand Prix ne-
gyedik állomásáról, a 
Bükfürdő Kupáról három 
bronzérmet hoztak haza a 
Tapolca Vívóklub párbaj-
tőrözői. Többen szép 
eredményekkel zártak.

Március első hétvégéjén, 
Bükön mérették meg ma-
gukat a tapolcaiak a párbaj-
tőr versenysorozat soron kö-
vetkező állomásán. A Törpi-
ci leányok között Konczek 
Lina Melodi bronzérmet 
szerzett, míg Hegyi Dorka a 
harmincnegyedik, Bolla Sá-
ra pedig a harmincötödik 
helyen végzett. A Törpici fi-
úk mezőnyében tizenkilen-
cedik Makkos Norbert Lász-
ló, harminchatodik Molnár 
Benjamin. A Gyermek leány 
kategóriában Konkoly Eve-
lin a hetedik, Cséri Sára a 
nyolcadik, Tarsoly Borbála 
pedig a huszadik helyen zárt. 
Az Újonc leányok között a 
dobogó harmadik fokára 

n VÍVÁS  - Rédli And-
rás a legjobb nyolcban, 
Siklósi Gergely, a legjobb 
tizenhatban zárta a buda-
pesti Grand Prix verseny. 
A március második hétvé-
géjén, a BOK Sportcsar-
nokban megrendezett 
WestEnd Grand Prix, egy-
ben Kulcsár Győző Em-
lékverseny hatvan ország, 
háromszáztizenhét férfi 
párbajtőrözőjének adott 
megmérettetési lehetősé-
get. Rédli András a nyol-
cadik, míg Siklósi Gergely 
a tizenötödik helyen zárt. 
Edzők Dancsházy - Nagy 
Tamás és Udvarhelyi Gá-
bor.                           (me)

n TEKE - A TVSE Teke 
szakosztály Bakos István, 
Kiss József, Nagy László 
és Nyírő Tamás alkotta 
csapata a Megyei Sza-
badidő Csapatbajnokság 
harmadik fordulóján, Pét-
fürdőn a második helyet 
szerezte meg, március har-
madik szombatján.    (me)

Sulyok Melanit szólították. 
Kovács Bianka a tizenhato-
dik helyen végzett. Az Újonc 
fiúk kategóriában Bicsérdi 
Csongor a huszadik helyen 
zárt. A Serdülő leányok 

Bravúros győzelem
A Tapolca VSE Kézilabda 
szakosztály U11-es fiú 
csapata két győri ellen-
féllel lépett pályára márci-
us második hétvégéjén, 
Várpalotán. Egy győze-
lemmel és egy vereséggel 
zárták a mozgalmas na-
pot.

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség Gyermekbajnoksá-
gában, a Tóth László régió-

ban március második vasár-
napján a Győri FKKA I. 
együttese ellen lépett elő-
ször pályára az Antal Lász-
lóné vezette ifjú fiúcsapat. 
10:19-es győzelmet hozott a 
mérkőzés a lendületes, jó 
formában lévő tapolcai csa-
patnak. A második mérkő-
zésen, a Győri FKKA II. csa-
patával szemben 21:7-re 
maradtak alul a TVSE ifjú 
kézilabdázói.                  (me)

kategóriájában Tarsoly Bor-
bála bronzérmet szerzett, 
Sulyok Melani a hetedik, 
Kovács Bianka a kilencedik 
helyen végzett. Felkészítő-
jük Gauland Zsófia.       (me)

Három dobogós hely 
a büki vívóversenyről

Rövid hírek
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Összesen tizenhét érmet hoztak haza iskoláik színeiben a TVSE sakkozói a megyei 
Diákolimpiáról                                                                                       Fotó: Helyszíni felvétel

Az Újonc leányok között bronzérmes lett a tapolcai 
Sulyok Melani (jobbról a második)  Fotó: Helyszíni felv.

Kitettek magukért a tapolcai fiúk. Egy bravúros győ-
zelemmel és egy vereséggel zárták a mostani várpalo-
tai utazást                                           Fotó: Helyszíni felvétel

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!



Tapolca Expo harmadszorra
Vásár, gasztronómia, változatos kulturális programok, több ezer látogatóval
Sorozatban immár har-
madik alkalommal ren-
dezték meg a Tapolca 
Expo – Termelői és Kéz-
műves Vásárt a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nokban a hétvégén. Több 
mint háromezer hatszáz 
érdeklődőt vonzott Tapol-
ca legnagyobb vására.

A helyi, környékbeli, illetve 
távolabbi településekről ér-
kező termelők, vállalkozók, 
ipar- és képzőművészek vár-
ták portékáikkal, szolgálta-
tásaikkal az érdeklődőket. A 
közel száz kiállító standjánál 
egyaránt lehetett ételt, italt, 
kézműves terméket, dísz- és 
ajándéktárgyakat, különbö-
ző technikával készült ék-
szereket, különféle haszná-
lati tárgyakat kapni. A tapol-
cai művészeti életnek is teret 
adva, több standon nyerhet-
tek bepillantást az érdeklő-
dők az amatőr alkotók min-
dennapjaiba.
Az ünnepélyes megnyitót 
pénteken délután tartották, s 
ekkor adták át a vásári elis-
meréseket is. Ezúttal azon-
ban nem helyezetteket hir-
dettek ki, hanem „Éltet”, 
„Szépít” és „Díszít” kategó-
riákban nyújtott át szakmai 

díjakat a zsűri. Így ebben a 
sorrendben a Minden ami le-
vendula és egyéb Tóti fi-
nomságok, az ANIKA Szap-
pan-Levendula Birtok Le-
senceistvánd és a Diszeli fa-
esztergályosok kaptak elis-
merést. Vasárnapig a közön-
ség is szavazhatott a leg-
jobbnak, legszimpatikusabb-
nak tartott kiállítóra. Itt is 
három kategóriában osztot-
tak ki díjakat, már a program 
zárásaként. Az „Éltet” kate-
gória nyertese a Hegyma-

gasi Marhaságok lett, a 
„Szépít” kategória legjobb-
jának az AnA Natúrkozme-
tikumokat választották, a 
„Díszít” kategória győztese 
pedig a Varjas Judit Üveg - 
és Villaékszerek lett.
A szervezők idén is színes 
programokkal kedveskedtek 
a látogatóknak. Pénteken 
nyitották meg Zentai Gábor 
„Tapolcai képek” című fo-
tótárlatát, amelyet Hangodi 
László történész ajánlott a 
közönség figyelmébe. Utána 

a Batsányi Táncegyüttes 
műsorát láthatták az érdek-
lődők. Szombaton délelőtt 
az Új Idők akusztik zenekar 
lépett színpadra. Délben lát-
ványfőzés kezdődött Szarka 
Zsófival, 15 órától a Ma-
gyarhang együttes műsorát 
láthatták a jelenlévők. A ren-
dezvény alatt Big Green Egg 
látványsütés is szerepelt a 
programban, szombaton pe-
dig Szarka Zsófi a színpadon 
készítette el a városról el-
nevezett új édességét, mely a 

A TVSE természetjáró szak-
osztály  március 23-án a 18 
km távú Zalavári elágazás- 
Fekete-sziget- Zalavár útvo-
nalon kirándul. Találkozó  a 
tapolcai autóbusz-pályaud-
varon szombaton reggel 
6.55-kor, a busz 7.05-kor in-
dul. Az utazási költség a ha-
zaúttal együtt 2.145 Ft.

Kitüntetette az agrárminiszter

„Tapolcám” nevet kapta.
A vasárnapi programban 
Sajcz Gábor harmonikás, il-
letve a Lunaritas Flamenco 
tánccsoport előadása szere-
pelt. Mindhárom napon 
érdekes gyermekprogramok 
zajlottak, Zöldy Júlia szer-
vezésében.
- Idén több mint háromezer 
hatszáz látogató volt kíván-
csi a Tapolca Expóra. Egy 
jól sikerült rendezvényt zár-
hattunk vasárnap. A megkér-
dezett vendégek és kiállítók 
legnagyobb többsége mind 
nagyon jó véleménnyel volt 
az idei eseményről, mi is 
elégedettek zártuk az elmúlt 
három napot. Ebben az 
évben nagyon népszerűek 
voltak az emeleti kiállítások. 
A látogatók szívesen néze-
gették Zentai Gábor „Tapol-
cai képek” című fotókiál-
lítását,  érdeklődve szemlél-
ték az amatőr képzőmű-
vészek standjait, kiállításait 
is. Ahogy telnek az évek, 
egyre több és újabb ötlet 
merül fel bennünk a Tapolca 
Expo fejlesztésével kapcso-
latban - összegezte tapaszta-
latait a rendezvénnyel kap-
csolatban a szervező Tour-
inform Iroda vezetője, Bö-
röndy Tamás.            (me-szj) 

megkelt tésztát lisztezett deszkára 
borítjuk, és 6 db gombócot ké-
szítünk belőle. 10-15 perc pihen-
tetés után a tésztákat ellapítjuk, és 
mindegyikre egy-egy teáskanálnyi 
szilvalekvárt teszünk, és gombócot 
formázunk belőle (a gombócokat 
olajos kézzel kicsit átgömbölyí-
tettem). Letakarva pihentetjük 15-
20 percig, míg a gőzölő fazékban a 
víz felforr. A gőzölő betétet véko-
nyan lekenjük olajjal, beletesszük 
a gombócokat, rátesszük a fedőt, a 
hőt mérsékeljük, s forrástól szá-
mított 20 percig gőzöljük. A fedőt 
közben nem szabad felemelni! Ha 
elkészült, óvatosan kiengedjük a 
gőzt, majd a gombócokat kiemel-
jük. Közben elkészítjük a vanília-
mártást. A keményítőt kevés hideg 
tejjel elkeverjük, hozzáadjuk a 
cukrot és a tojás sárgákat, majd a 
többi tejjel folytonos keverés mel-
lett besűrítjük. 
Az elkészült gombócokat vanília-
mártással leöntve, porcukorral ke-
vert mákkal megszórva tálaljuk.
                  Dobosné Szabó Márta
                  Székesfehérvár
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Több mint 3600 látogatót regisztráltak a Tapolca Expo három napján        Fotó: szj.

       Túra

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Sárgarépa: 360-450 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 320 Ft/kg
Paprika: 1200-1498 Ft/kg
Uborka: 760 Ft/kg
Alma: 259-290 Ft/kg
Körte: 598 Ft/kg
Méz: 1500-2200 Ft/kg
Gyömbér: 1400 Ft/db
Gomba: 380 Ft/cs
Lencse: 800 Ft/kg
Padlizsán: 760 Ft/kg
Torma: 1300 Ft/kg

Heti SÜTI

Gőzgombóc
vaníliamártással

Hozzávalók a tésztához: 250 g 
búzaliszt, 12,5 g élesztő, 20 g cu-
kor, csipet só, 1 tojás, 125 ml tej, 10 
g vaj, reszelt citromhéj 
A töltelékhez: szilvalekvár
A mártáshoz: 500 ml tej, 3 tojás 
sárgája, 1 vaníliás cukor, 1 ek. 
keményítő, 60 g porcukor
Tetejére: darált mák, porcukor
Elkészítés: A hozzávalókból kéz-
zel vagy géppel lágyabb kelt tész-
tát dagasztunk, majd gömbölyít-
jük, és duplájára kelesztjük. A 

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289
Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

Dr. Májer János dr. Nagy István agrárminisztertől 
vett át állami kitüntetést                 Fotó: Helyszíni felvétel

Dr. Májer János tudomá-
nyos tanácsadó, a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs 
Központ Szőlészeti és Bo-
rászati Kutatóintézet inté-
zetigazgatójának, egyben a 
Badacsonyi Kutató Állomás 
vezetőjének Ujhelyi Imre 
Díjat adományozott Dr. 
Nagy István agrárminiszter.
Állami kitüntetését kiemel-
kedő tevékenysége, a szőlő 
fajtaérték-kutatásában, a 
szőlő talajerő-gazdálkodá-
sában és a környezetbarát 
szőlőtermesztési módszerek 

fejlesztésében elért eredmé-
nyeiért, publikációs tevé-
kenységéért, kimagasló 
szakmai munkája elismeré-
seként vehette át, mellyel 
hozzájárult a nemzet gya-
rapodásához és a magyar 
agrárium megerősödéséhez. 
Elismerését az 1848/49. évi 
Forradalom és Szabadság-
harc Évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepség kereté-
ben, a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeum és Könyvtár-
ban, dr. Nagy Istvántól vette 
át március 14-én.              (m)
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