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Sínen van a projekt
EGÉSZSÉG Közel 2,3 milliárdos fejlesztés történik a kórházban
A terveknek megfelelő
ütemben haladnak a
munkálatok a mintegy 2,3
milliárd forintból megvalósuló egészségügyi beruházásnál a tapolcai Deák
Jenő kórházban.
Erről Sin József gazdasági
igazgató tájékoztatta lapunkat a helyszíni bejárással
egybekötött projektismertetőn. A tapolcai kórházban tüdőgyógyászati és a kardiológiai rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése valósul
meg, jelentős pályázati támogatással. A légzésrehabilitációs ellátás az infrastrukturális fejlesztéseknek illetve a humánerőforrás területén történő szakmai továbbképzéseknek megfelelően
magasabb szakmai finanszírozású csoportba kerül, így a
részleg működtetése költséghatékonyabbá válik. Az
újonnan létrehozott ambuláns kardiológiai rehabilitációs szakrendeléssel bővül
az intézet szakellátási profilja, aminek a szerkezet-váltásában is jelentős szerepe

Zajlanak a kivitelezési munkálatok, a befejezés a nyárra várható
van. A fejlesztés folytán a
betegutak rövidülnek, a betegeket pedig kényelmes,
tömbösített ellátás várja.
Bővülnek a diagnosztikai és
terápiás lehetőségek egy
kardiológiai-pulmonológiai
fitness vizsgálóval és kezelő

edzőteremmel. A gyógytorna géppark és ergoterápiás
eszköztár szintén bővül,
ahogy a rehabilitáció tartalmi része is.
A beruházás jelenlegi helyzetésről megtudtuk, hogy az
engedélyek, kiviteli tervek

Fotó: Szijártó J.

elkészültek, a jogerős építési
engedély rendelkezésre áll.
A kivitelezési munkálatok
zajlanak napjainkban, ezek
várhatóan áprilisban elkészülnek, míg a teljes projekt
zárása az idén nyáron esedékes.
(szj)

Jó sablon
a filmekre
Ritkán nézek filmet a
tévében, de a napokban sikerült kettőt is
részben megtekinteni. Annyira gyenge és
sablonos volt mindegyik, hogy eszembe
jutott egy régi, ismeretlen szerző által
készített séma, amit
az összes scifi, vagy
hororr filmre rá lehet
húzni. A táblázat tetején a Föld/Földet felirat látható, mint egy
gyökérfájl, ahonnan
kiindulnak a lehetséges és jócskán szétágazó variációk. A fastruktúrás ábrázolás
nem nélkülözi az idegeneket, a tudósokat,
akik feltalálnak, vagy
felfedeznek valamit, a
parányi, vagy óriási
lényeket, a harci gépeket, rovarokat, gyíkokat és a Föld teljes,
vagy részleges pusztulását. Verziók, és az
ember akaratlanul is
mosolyog a táblázat
böngészése közben.
Sok filmnél többet ér.
Szijártó János

A zene tapolcai napjai
retete és minél szélesebb kezeléssel, intonálással, átékörben való megismerte- léssel és alázattal is felvértése. Idén a volt növendékek tezték magukat, amely a
kápráztatták el elsőként a színvonalas előadásukhoz
közönséget, akik az eddig volt garancia.
megszerzett szakmai tudá- (Folytatás az 5. oldalon Ze(di)
A népszerű program a közel- suk mellett kellő hangszer- nei élmény címmel)
múltban három alkalommal
is az intézmény hangversenytermébe csalogatta a
komolyzene szerelmeseit.
Elsőként a volt növendékek,
majd a zeneiskola tanárai
léptek föl, kiegészülve a
Török Attiláné vezette Tapolcai Kamarakórussal. Végül az utánpótlás adott számot jelenlegi felkészültségéről.
A helyi zeneiskola 1971- es
megalakulása óta meghatározó szerepet tölt be a Zenei
Napok rendezvénysorozat. A tanárok fellépése igazi zenei csemege volt. A képen
Nem titkolt célja a zene sze- Tóth-Rompos Patrícia és Tóth Péter Fotó: Dancs István
A Zenei Napok rendezvénysorozat tradicionális
eseménye minden évben
a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskolának.

Két személygépkocsi ütközött össze Balatonedericsnél

Megsérült egy fiatal lány
Balatonederics külterületén
történt közlekedési balesethez riasztották a közelmúltban a Tapolcai Rendőrkapitányság helyszínelőjét.
Nem adta meg az elsőbbséget a másik személygépkocsinak az a 21 éves tapolcai
fiatalember, akinek a baleset
során megsérült utasát kórházba kellett szállítani.
Nagy Judit megelőzési főelőadótól megtudtuk, H.

Gergely a 71-es számú főútvonalon haladt gépjárművével, amikor Balatonedericsnél a 84-es főútra kanyarodás közben nem adta meg
az elsőbbséget a Szigliget
felől Keszthely irányába tartó, 41 éves nő által vezetett
személygépkocsinak.
A két autó összeütközött, a
férfi mellett utazó 16 éves
lányt a mentők kórházba
szállították.
(di)
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Lapunk
vendége
a héten:
Vajda Attila
A tapolcai önkormányzat képviselője, Vajda
Attila legfontosabb városi feladatnak tartja a
hosszú évek óta megfigyelhető népességfogyás mielőbbi megállítását, majd a folyamat
visszafordítását, a gyarapodás elindítását. Ehhez azonban a megélhetés helyben történő
biztosítása alapfeltétel,
azaz új munkahelyek teremtése, a régiek megőrzése szükséges.
- A laktanyai fejlesztés
segítése, támogatása e
vonatkozásban kiemelt
jelentőségű. Ha ott egy
jól működő ipari parkot
tudunk létrehozni, sokat
tettünk az említett cél
eléréséért. Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolható
a város szabad földterületeinek hasznosítása is.
Természetesen nem az
eladásra, hanem a gazdasági célú hasznosításra, bizonyos termelő
tevékenység beindítására gondolok. Ez további
munkahelyeket teremt,
és az itteni közösség
számára teremt értéket,
hoz hasznot. A város
legismertebb nevezetéssége, a Tavasbarlang
kapcsán viszont az a határozott véleményem,
hogy annak szép bevételeiből Tapolcának is
részesednie kellene. Erre vannak elképzelések,
jó lenne egy konkrét
koncepciót kidolgozni.
Sokakat zavarnak a
városban elég gyakran
látható, „harci kutyák”,
amelyek egyes esetekben sokakban félelmet
keltenek, csakúgy, mint
a tulajdonosaik. Mivel a
„harci kutya”, mint jogi
fogalom nem létezik,
így a szabálytalan tartás,
sétáltatás megakadályozására olyan megoldást
kell keresnünk, amelylyel a lakosság is elégedett lesz és a szabályok
sem sérülnek.
(szj)
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Közös kincseink
ÉRTÉKTÁR Meg kell őrizni az utókor számára
A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) a
közelmúltban tartotta ülését az önkormányzati hivatalban, ahol az egyedi
tájértékek gyűjtésének diszeli tapasztalatairól és a
települési értéktárak működéséről tájékozódtak.
A Hungarikum törvény kapcsán felmerült a számunkra
igen fontos kérdés, hogyan
lehetne e mozgalomba bevonni a fiatalokat - mondta
előadásában Hoffner Tibor,
a Pannon Térség Ifjúsági Értékőr Hálózat felnőtt koordinátora. Minden közösségnek vannak értékei, melyet
kötelességünk megőrizni az
utókor számára. Ezen alapgondolat mentén kezdtük tevékenységünket, mivel a települési értéktár a Hungarikum-piramis egyik alappillére. A törvényalkotásnál kiemelkedő szempont volt,
hogy a helyieknek komoly
lehetősége legyen a helyi értéktárak megalkotásában,

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

Hoffner Tibor (balra): Minden közösségnek vannak
értékei, amelyet meg kell őriznünk! Fotó:Kalmár György
ami egyúttal azonban óriási
felelősséget is jelent. A legnagyobb öröm számomra
azonban az, hogy már van
olyan település, ahol munkájuk elismeréseként a fiatalokra bízták az értékőri tevékenységet és felelősséget.
Pető Piroska okleveles környezetmérnök részletesen
beszámolt a Diszelben lezajlott egyedi tájérték gyűjtéssel, annak dokumentálásával, a települési értéktár bő-

vítésével kapcsolatos munkákról. E rendkívül alapos,
minden részletre kiterjedő
beszámoló alapján tesznek
javaslatot a további, még
mélyebb kutatások és feltárások elvégzésére.
Bakos György, a TTÉB elnöke megköszönte az előadásokat, végül a vegyes
ügyek keretében a Darányi
utcai víztorony állagmegóvásával kapcsolatos észrevételeiről szólt .
(ky)

Közvetlen kapcsolat Újra aktív
Jelképes európai képviselői irodát nyitott Tapolcán dr. Ujhelyi István európai parlamenti képviselő Pad Ferenc képviselőjelölt közreműködésével

INFORMÁCIÓ

van az uniós intézményrendszerrel, mechanizmussal, működéssel kapcsolatban. Nyitottak vagyunk. Az
uniós források kapcsán ki
kell emelnem, hogy a
megyébe komoly fejlesztési
A tapolcai MSZP-irodában pénzek érkeztek az elmúlt
Ujhelyi István úgy fogalma- években, de ez még jóval
zott, hogy az iroda megnyi- több is lehet, ha Pad Ferenc
tása fontos, közvetlen kap- kap bizalmat a választóktól.
csolódási pont lesz a lakos- A mi együttműködésünk
ság és az uniós intézmények, ugyanis további uniós forráa brüsszeli döntéshozók kö- sok bevonásokra ad majd
zött. - Mostantól rendsze- lehetőséget. Csak a baloldali
resen tartunk fogadóórát, jelölt hozhat is jó megoldást.
azoknak, akiknek bármilyen Komoly, több ezer milliárügyük, dolguk, javaslatuk dos források nyílhatnak meg
hazánk és az
egész régió
előtt, de ehhez
olyan politikusok szükségesek, akik
egy nyelvet
beszélnek a
brüsszeli döntéshozókkal. hangsúlyozta
Ujhelyi IstPad Ferenc képviselő-jelölt (balról), Bu- ván tapolcai
zás Gyula önkormányzati képviselő és tájékoztatójá(szj)
Ujhelyi István uniós képviselő Fotó: szj. ban.

ágyak?

Országos szinten is példaértékű fejlesztésről beszélt a Deák Jenő Kórház
sebészeti és belgyógyászati osztályai kapcsán
dr. Zombor Gábor.

Az egészségügyért felelős
államtitkár az intézményben
tartott minapi sajtótájékoztatóján fogalmazta meg
véleményét. Teljes profilú általános sebészeti, nőgyógyászati, szemészeti, urológiai, ortopédiai, traumatológiai - egynapos sebészeti
ellátást 10 aktív ággyal, valamint kis ágyszámú aktív
belgyógyászatot, műszerfejlesztést ígért. A tájékoztatón
elhangzott, hogy a kórházak
adósságkonszolidációját a
tapolcai kórház 74 milliós
adósságállományának átvállalásával kezdik meg március 31-én.
(km)

Dobó Zoltán polgármester
minden páratlan héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Rig Lajos alpolgármester
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Valamennyi szervezeti egység 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:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 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
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Általános iskolai körkép
BEIRATKOZÁS Bemutatkoznak a városban működő oktatási intézmények
A 2015/2016-os tanévre
történő általános iskolai
beiratkozást április 16-án
(csütörtök) 8 és 19 óra
között, illetve április 17-én
(péntek) 8 és 18 óra között tartják. Alábbi összeállításunkból
olvasóink
képet kaphatnak a tapolcai iskolákról.

elsajátítsák a különféle
nyelvtanulási technikákat,
megismerjék saját tanulási
stílusukat, így később könynyebbé válik más idegen
nyelvek tanulása.
Első évfolyamon a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik, játékok, dalok, szerepjátékok és
szituációk segítik a nyelvtanulást. Nyolcadik év végére tanulóink legalább B1
szintű nyelvtudással hagyják el iskolánk falait.

A Bárdos Lajos Általános
Iskola székhelyintézményét Gál Attila igazgatóhelyettes mutatta be:
Célunk, hogy a tanulók a valóságot sokoldalúan, tárgyilagosan megismerjék. Ebben segít iskolánk magasan
képzett tantestülete. Tárgyi
feltételek: A felújított iskola
a városközpontban van
(nagy udvar, játszótér, szabadtéri tanterem, strandröplabda-pálya, bitumenes és
műfüves pályák és ebédlő).
Értékeink: Fontos a művészetekkel való személyiségformálás, különösen az
emelt szintű ének-zenei tagozaton. Labdarúgó osztályunkba felvett gyerekeket a
sport segítségével fejlesztjük. A diákok alsóban furulyáznak.
Aranydiplomás
énekkaraink országos hírűek. Órarendbe építve tanítjuk a táncot, 4. osztálytól az
informatikát. A nyelvtanulást 1. osztálytól biztosítjuk
angol és német nyelven, 3.
osztálytól akár emelt óraszámban. Idegen nyelvből,
matematikából,
magyar
nyelvtanból csoportbontással biztosítjuk a képesség
szerinti haladást. Középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk. Az országos
szint felett teljesítünk a kompetenciamérésen. Kiemelkedők versenyeredményeink. Napközit, tanulószobát
biztosítunk. A gyengén teljesítőket fejlesztőpedagógusok segítik.
Tanórán kívüli programjaink: ingyenes szakkörök, judó, kalendáriumi délutánok,
játszóházak. Igény szerint
úszásoktatást, sítábort szervezünk. Az elsősök gólyatáborban, a nagyok erdei iskolában vehetnek részt. Biztosítjuk a színházba és hangversenyre járást. Országos
hírű az Alabárdos iskolaújságunk.

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskoláról
Rohály János igazgató
adott tájékoztatást:

Népszerű az új játszópark a
Nagyboldogasszony Katolikus
Általános Iskolában (jobbra
fent)

Családi nap és játszóház a
Bárdos iskolában (balra
fent). Játékos program a
mozgásigény kielégítésére a
Kazinczy tagintézményben
(balra lent). Interaktív foglalkozás a Batsányi tagintézményben (jobbra)

A Kazinczy Ferenc tagin- osztályosoknak középisko- izgalmas a döntés meghozatézményről Bodor Tamás lai felkészítő foglalkozást tala, ezért fontos, hogy gyertagintézményvezető szólt: tartunk igény szerint. Kie- mekük megtalálja a megfemelkedők tanulmányi és lelő iskolát.
Célunk olyan iskola működ- sport versenyeredményeink, Egyetértő és összetartó tantetése, melyben a gyermek tanulóink felvételt nyernek testületünk számára fontos,
hogy az iskolánkba járó gyeés minden érdekelt jól érzi kiemelt középiskolákba is.
magát, szereti iskoláját, Szakköreink biztosítják a te- rekek a tanulás élménye és a
hetség kibontakozását, a tudás megszerzése mellett
motivált a tanulásra.
Világos, korszerű eszközök- mozgásigény kielégítését, a családias és szeretetteljes
tölthessék
kel felszerelt tantermek, tor- kreativitás fejlesztését. Fej- környezetben
naterem, sportpályák, nagy lesztő foglalkozásokat tarta- mindennapjaikat. A szülők
udvar, orvosi szoba, ebédlő nak gyógy- és fejlesztő pe- bevonása az iskola életébe
dagógusaink. Könyvtárunk- intézményünkben központi
áll rendelkezésre.
Az idegen nyelv tanulását 3. ban felügyelet mellett olvas- helyen áll. Iskolánk tanulóit
évfolyamtól kezdhetik a ta- hatnak, gyűjtőmunkát vé- a két tanítási nyelvű tanterv
nulók, a tanórák száma 5. gezhetnek, videózhatnak, szerint oktatjuk: nemcsak az
osztálytól kezdve 3, emelt internetezhetnek a gyerme- angol nyelvet, hanem a tanszinten 5 óra. Lehetőséget kek. Táborokat, erdei iskolát tárgyak egy részét is angolul
tanítjuk, melyben aktív közbiztosítunk a matematika és szervezünk.
reműködő az anyanyelvi
informatika tantárgy emelt
óraszámban való tanulására. A Batsányi János Magyar- vendégtanár. Célunk, hogy
Sokféle közös programmal angol két tanítási nyelvű megtanítsuk őket az idegen
színesítjük a hétköznapokat. tagintézményt dr. Komjá- nyelven való tanulásra, kéAz alsó tagozatos osztály- tiné Nyakó Györgyi tagin- pessé tegyük az idegen nyelban napközis csoportok mű- tézményvezető mutatta be: vű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív
ködnek, felső tagozaton a tanulószoba szolgálja a követ- A családok életében nagy használatára. A program sekező napi felkészülést. A 8. esemény az iskolaválasztás, gít abban is, hogy tanulóink

Iskolánk idén ünnepelte
fennállásának 130 éves évfordulóját. Tapolca legrégibb oktatási intézménye ebben a tanévben a legkorszerűbb követelményeknek
megfelelően (napkollektorok, napelemek) újult meg,
az iskola udvarán sor került
egy új játszópark (mászóvár,
fitneszgépek) átadására. Iskolánk taneszközökkel, számítógépekkel,
interaktív
táblákkal jól felszerelt, szaktantermek (például nyelvi
labor, természettudományi
terem) segítik az eredményes tanulást. Az iskola családias méretű és hangulatú,
ideális osztálylétszámokkal
folyik a nevelés. A nyugodt,
barátságos, biztonságot adó
légkört az egyházi iskolákra
jellemző, magasabb erkölcsi
elvárásokat megfogalmazó
házirendünk biztosítja.
Nagy hangsúlyt fektetünk a
biztos alapok elsajátítása
mellett az angol és német
nyelv, az informatika oktatására, a művészeti képzésre
és a magas színvonalú sportéletre. A minőségi nevelő-oktató munkánk gyümölcse, hogy diákjaink kimagasló eredményeket érnek el
országos, regionális és helyi
versenyeken. Iskolánk honlapja is népszerű, az aktuális
kérdésekről itt mindig tájékozódhatnak.
A biztonságos, családias iskolát kereső, értékeinkre
nyitott családok gyermekeit
várjuk sok szeretettel!

2015. ÁPRILIS 1.
Az ünnep közeledtével
sok szülő gyermekét élő
nyuszival szeretné meglepni, Pócsi Béla pedig
piaci üzletében nyúlsimogatót alakított ki, a gyerekek örömére.
Az ismert tapolcai díszmadártenyésztő,
vállalkozó
szerint legfontosabb szabály
az ideális férőhely biztosítása. - A nyúl tiszta állat a
lakásba rövid időre többször is kiengedhetjük, hogy
kedvére szaladgálhasson.
Mindig legyen az önitatóban
friss víz. A lédús és a száraz
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Húsvéti nyuszik és a felelősség
eledelben (nyúltáp) soha ne
szenvedjen hiányt, bármikor
ehessen belőle. Nagyon fontos, hogy a réti- vagy a lucernaszéna bizosítása, ugyanis a széna és a lédús takarmány (répa, alma) csak
együttesen eredményez optimális
konzisztenciájú
székletet. Mivel a foga folyamatosan nő, ezért fogkoptató is legyen előtte.
Salátát lehetőleg ne adjunk
neki, mert sok benne a vegyszer, és hasmenést okozhat. Az élő állat szép ajándék, de felelősséggel jár Fotó: Szijártó
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A nyuszi helyén finom, tiszta fenyő faforgács legyen,
ami felszívja a nedvességet.
Lehetőleg rendszeresen takarítsuk ki a helyét úgy,
hogy a munkálatokba gyermekünk is segítsen. Fontos,
hogy a gyermekben felelősségérzet alakuljon ki az állatok iránt Az így felnövők a
későbbiekben védeni, és óvni fogják a természetet. Tapasztalatom szerint ebbe a
testet-lelket ledaráló világban az egyik legszebb ajándék az élő állat, mert bennük
soha nem fogunk csalódni fogalmazott Pócsi Béla. (szj)

Hirdetés

NYUSZISIMOGATÓ
ES HUSVETI
NYUSZIVASAR

a tapolcai piaci
díszállat szaküzetben.
Szaktanácsadás:
Pócsi Béla

Telefon: 30/742-4972

Zenei élmény
A Járdányi Pál Zeneiskola
tanárainak fellépése igazi
zenei csemegeként hatott a
hallgatóság számára, borítékolható volt itt is a vastaps.
Tapasztalt, professzionális
muzsikusok, akik hangszereiket mesterien szólaltatták
meg, igényes műválasztásokkal fűszerezve (Telemann, Faure, Ravel, Kronke, Carmen Petra Basacopol, Bogár István, Doppler).
A hangverseny színvonalát
Tóth-Rompos Patrícia, Zavaczkiné Fehér Éva és
Király Lajos (fuvola), Király Emőke, Őri Jenő és
Mózner Miklós (zongora),
Román Iván (hegedű), Haga
Kálmán (harsona) és Tóth
Péter (vibrafon) játéka
emelte. A zenei program záróakkordjaként Bartók Béla
Öt egyneműkar című darabját adta elő a Török Attiláné
vezette Tapolcai Kamarakórus. A kiszenekari kíséret
az intézmény tanárainak
nevéhez fűződik.
Az idei Zenei Napok a jelenlegi növendékek hangversenyével zárult, akik eddigi
tudásukról adtak számot, a
közönség maximális megelégedésére.
(di)
Hirdetés
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Édes, sós, illatos
Frissesség és vidámság.
A két szóból az első jogosan elvárt egy pékárukat kínáló üzlettől, a másik azonban egy olyan
plusz, amit pénzért nem
lehet megvenni, elérni
csupán szívből jövő boldogsággal lehet.
A Pékfutárba betérő vásárló
kiváló termékek közül válogathat, miközben Zsuzsi,
Szilvi és Ildi apró figyelmességekkel, mindig az aktuális
évszakhoz, ünnephez illő
dekorációval és ragyogó
mosollyal varázsolja szebbé
a szürke hétköznapokat. A
falakon szívecskék és vidám
képek jelzik, szeretik, amit
csinálnak és ennek pozitív
hatását a vendégek is érzik.
Törzsvásárlóikat nevükön
szólítják, az elvitelre kért
tejesüvegre virágot vagy épp
más kedves figurát rajzolnak. Czyntula Tamás, az üz-

Frissesség és vidámság mindig
Fotó: Havasi G.

let vezetője legfontosabbnak
azt tartja, hogy mindig a lehető legjobb minőségű magyar alapanyagokból, helyben készült péksütemények
kerüljenek a polcokra. A
hely adottságaiból adódóan
a sütőüzem a város szélén
található, azonban a polcok
és péklapátok közti távolság

olvasóink írták - olvasóink írták
Kedves Mindannyian!
Hálás szívvel mondok köszönetet
Mindannyiótoknak, hogy teljes
szívvel és lélekkel velem voltatok
abban az időutazásban, amelynek
segítségével olyan 85 évvel ezelőtti eseményeket idézhettem meg,
amelyek nagyon fontosak nekem.
Ránk, a testvérekre maradt egy
olyan megsárgult meghívó, amely
helyben, az új városrészben (ma
Darányi Ignác utca) lakó Tekintetes Sinkó István cipészmester urat
(Ő volt a nagyapánk) 1930. január
5-én és 6-án a Római Katolikus Legényegyesületbe hívta Gárdonyi
Géza Ida regénye című művéből
készült színdarab bemutatására. A
főszereplő Ó Idát az akkor 19 éves
édesanyám, Sinkó Bözsi, az apját,
Ó Péter bornagykereskedőt a 23
éves édesapám, Horváth György
játszotta.
A szüleim emlékének is adózva írtam és rendeztem a Ti segítségetekkel, közreműködésetekkel a
regényből egy olyan színdarabot,
amely – reményeim szerint – a
XXI. századi közönségnek is
hordoz üzenetet.
Ha valakit – akaratomon kívül –
megbántottam a célhoz, a közös
sikerhez vezető úton, attól ezúton
is bocsánatot kérek. Ígérem, hogy
én is csak azokat a dolgokat, történéseket fogom megőrizni a szívemben, amelyek a közös ügyünket előbbre vitték. Bízom benne,
hogy a sok lemondás mellett
nemcsak én, de Ti is sokat kaptatok
a felkészülés elmúlt hónapjaitól.
Szent Ágoston mondta sok száz
évvel ezelőtt, hogy az ember bejár-

ja a Föld minden táját, de a legfontosabb utazásról, a saját belső
tájainak, azaz önmagának a megismeréséről felejtkezik meg. Talán
ez a mostani közös „utazásunk”
abban is segített bennünket, hogy
az önmegismerésünk útján néhány
újabb lépést megtegyünk. Nem is
búcsúzhatnék Tőletek mással,
mint azzal az „útravalóval”, amelyet a Tanítómesterem, Puskás István, a középiskolai tanárom, osztályfőnököm úgy adott kimondatlanul is át nekem, hogy örökre a
szívembe, lelkembe vésődött: a
hegy lábánál is nyílik virág, de a
hegycsúcsot csak lehajtott fejjel lehet ostromolni. Az elmúlt hónapok
fájdalmasan szép küzdelmei,
harcai, az előadások sikerei, a szereplők, a díszletezők, a segítők, a
támogatók együttműködése,
együttgondolkodása mind-mind
megmutatták nekem, hogy ez az
üzenet a Ti szívetekhez is eljutott.
Köszönet érte.
Búcsúzóul nem kívánok mást Nektek, mint azt, hogy a Ti családi legendáriumotok ugyanúgy őrizze
meg hosszú évtizedekre a mostani
előadás plakátját, meghívóját, mint
ahogy az enyém megőrizte, és az
unokátok, dédunokátok, ükunokátok majd meséljen arról, hogy 80100 évvel ezelőtt a nagypapa,
nagymama… 2015. március 19én, 20-án és 23-án a Tamási Áron
Művelődési Központban kiállt a
színpadra, és…
Sok-sok szeretettel:
N. Horváth Erzsébet
a színjátszó kör vezetője.
Tapolca, 2015. március 24.

így sem több egy kilométernél. A sütőknél két pék, Dani
és Feri dolgozik váltott műszakban. Itt tanulták szakmájukat és kisebb megszakítással azóta is itt dolgoznak. A bolt üzletpolitikájában elsődleges szempont, a helyi és környékbeli
vállalkozások segítése, ezért
Hirdetés
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a süteményeket a Borostyán
Cukrászdából, lekvárokat,
szószokat, chutney-kat a
Csobánc Íze manufaktúrából, joghurtot a Cserpes sajtműhelyből, míg a friss tejet
egy sümegi gazdaságból
szállítják. A lassan hat éve
Tapolca szívében működő
pékség erényei közé tartozik
még, hogy míg más országok sütőipari termékeire két
féle tésztatípus jellemző,
édes és sós, addig a Pékfutárban közel tíz különböző
tésztával dolgoznak. Tamás
mindig személyesen ellenőrzi az alapanyagok, egy
egy új termék minőségét.
Folyamatosan
próbálnak
megújulni, haladni a trendekkel, ennek érdekében
szénhidrát csökkentett termékek forgalmazásába is
belevágtak, a visszajelzések
és gyorsan üresedő polcok
látványából ítélve jól tették.
Ha valakinek kiflire, kenyérre vagy csupán pár kedves
szóra van szüksége, mindenképpen látogasson el a
Pékfutárba, biztosan nem
fog csalódni.
(x)

Tárlat a restiben

A Fedélzeti Utasellátó Vándorkiállítás nyílt a vasútállomás volt Utasellátó 90 számú éttermében a VOKE Batsányi János Művelődési
Központ szervezésében. A
„restiben” kiállított tárgyak
nosztalgikus emlékek felelevenítésére ösztönözték Dobó Zoltán polgármestert, aki
ezt meg is osztotta az érdeklődőkkel. Nehéz György
az összegyűjtött relikviáiról
szent meggyőződéssel adott
hiteles tájékoztatást. Ismertette az étkezőkocsik, utasellátó éttermek fénykoráról
szóló történelmet és büszkén
mutatta be az 1900-as évek
elejétől, napjainkig tartó
időszakot felölelő gyűjteményét. Kép és szöveg:Havasi
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Az egészség megőrzéséért
Ányosi Judit neve ismerő- Az új, biorezonanciás mágsen csenghet azon helyi neses készülék az energiaés környékbeli polgárok blokkok oldására jó. Ezáltal
körében, akik szeretnének tenni az egészségükért az alternatív gyógyászat eszközeivel.
- Nyolc éve foglalkozom természetgyógyászattal, ezen
belül a fülakupunktúrával. A
páciensről egy teljes hőtérképes állapotfelmérést követően kapok egy képet a
belső szervekről, immunrendszerről, csontozatról.
Az alternatív gyógyászat lehetőséget kínál és nyújt például a mágneses terápiára is.
Jól kezelhető vele a stresszoldás, de hatásos fogyókúra,
méregtelenítés, fájdalomcsillapítás és mozgásszervi
betegségek esetén is. Bár a
tű is fájdalommentes, a mágneses golyókat az érzékenyebb típusú embereknél, a
fiatalabbaknál használom.
Politikai hirdetés

Évente egyszer édemes
felmérni egészségi állapotunkat, adott esetben éppen a további egészségkárosodás elkerülése miatt javasolja Ányosi Judit
Fotó: Dancs István

beindul a szervezet önjavító
tevékenysége, sejtszinten
indulnak meg a folyamatok.
Kiválóan
alkalmazható
gyulladások, méregtelenítés, baktériumok elpusztítására is - hangsúlyozta.
- Egyedi talpbetétetek rendeléséhez is készítek felvételeket, ebből kiderül, hova
kell a lábnak a megfelelő
emelés (harántboltozatsülylyedés). Futóknak és cukorbetegnek is gyártanak. Szerencsére sok a visszajáró
páciensem, akik arra kíváncsiak, milyen az állapotuk az
előző évhez képest. Évente
egyszer érdemes ennyit tenni önmagunkért, kifejezetten fontos lenne a prevenció
a további egészségkárosodás megelőzése érdekében.
Amennyiben szükséges, a
feltárt problémát továbbítom a háziorvos felé tájékoztatta lapunkat Ányosi
Judit.
(di)
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A dobogóig futottak
A Balaton - Maratonnal
kezdődött meg az igazi futószezon, hiszen Európa
legnagyobb, március 1922. között megrendezett
tókerülő ultrafutó versenyére 26 országból neveztek, a Tapolcai Trappolók pedig rekordlétszámmal, 22 fővel képviseltették magukat.
Ezen a négy napos, embert
próbáló megmérettetésen
mindannyian egyéni legjobbjukat nyújtva teljesítették a vállalt távokat és a tavalyi eredményüket felülmúlva zárták a versenyt.
A Bárány Nóri-Baltáné Kiss
Klaudia páros korcsoportjukban a 3. helyen végeztek,
fantasztikus (16:07:08) idővel. Beke Mónika-Czili
György-Horváth Zoltán váltó a fél Balaton, 93.2 km
távon egy perccel maradtak
le a dobogóról, így 7:09:42-s
idővel a negyedikek lettek.
Földesi József egyéniben indult és kategóriájában
18:04:23-s idővel dobogós,
második helyen végzett.
Egyéniben futották le a
194,6 km-es távot még dr.
Komjáti Sándor, 21:01:33-

Minden alkalommal 2
feladványt közlünk a
sportrovatban. A megfejtések 1. lépését kell
elküldeni a megjelenést
követő 1 héten belül emailban Kosztolánczi
Gyula FIDE-mesternek
ellenőrzés,
értékelés
céljából.
A verseny 3 hónapon át
tart (március, április,
május), júniusban hirdetünk eredményt. A
legjobbjak érem- és oklevél díjazásban részesülnek.
Mindkét sakkfeladványban világos lép és
(bármit is lépjen
sötét!) a második lépésben mindenképpen mattot ad!

Rövid hírek
n SAKK - Megyei
sakk csapatbajnokság:
Zala Volán-Tapolca: 4 -6, Veszprém-Tapolca:
5,5 - 6,5 - két tapolcai
győzelem!
(ky)
n KÉZILABDA - Az
elmúlt hétvégi mérkőzésen nehéz falatnak
bizonyultak a lényegesen erősebb kerettel
rendelkező veszprémiek mind a felnőtt, mind
a junior korcsoportban.
A felnőtt nők 36:18
arányban szenvedtek
vereséget, a juniorok
egy kifejezetten szoros,
küzdelmes első félidő
után 35:23 arányban
maradtak alul.
(ae)

Amatőr futó minden trappoló, de teljesítményük, akaraterejük, kitartásuk példaértékű, hiszen csak szabadidejükben gyakorolják az egyik legszebb, ugyanakkor
legelterjedtebb tömegsportot
as és Vadász Attila 18:27:03as idővel, Sándor a legnagyobb létszámú korcsoportban a 61., míg Attila a 32.
helyen végzett. A Szücs
Hajnalka-Hoffman HedvigGubián Judit-Keresztes Anikó váltó 20:21.56-os idővel
a kilencedik, a Vidosa Noémi-Gál Zsolt vegyes váltó
20:31:16-s idővel a 22. lett.
A Szabó Zoltán-Kozma Imre

Sakkfeladványok
A Tapolcai Újságban
május végéig sakkfeladványokkal
találkozhatnak kedves olvasóink.

9

n TÚRA - A Tapolca
VSE
természetjáró
szakosztály következő
túrája: 04.06. hétfő. Útvonal: MagyarpolányDöbrönte-Magyarpolány, mintegy17 km.

-Kustos István váltó 15:57
:23-es idővel a 24., a Deák
József-Gombos
RóbertPlesch Roland-Földesi József váltó 15:21:55-s idővel
a 16. helyen végzett.
Földesi József beszámolójában azt hangsúlyozta, hogy
ténylegesen is tömegsportot
űznek és nyitottak minden
kezdő, újrakezdő, haladó,
sportolni vágyó ember felé.

- Bárki, bármikor csatlakozhat a csoportunkhoz. Közös
edzéseink minden hétfőn,
szerdán és pénteken este fél
hatos kezdéssel a 9-es Y-ház
parkolójából indulnak. Vasárnaponként is gyakran edzünk, ilyenkor a Spar parkolójából kilenc órakor indulunk egy nagyjából egy órányi közös futásra - tette
hozzá.
(ky)

Érmeket hoztak

Tapolcai győzelmek

Találkozó a tapolcai autóbusz-állomáson reggel 6 óra10-kor.
(szj)

A veszprémi Március 15.
utcai sportcsarnokban közel kétezer táncos lépett Izgalmas fociesemények- gyei III. osztály eredményei
A MEGOLDÁSOK 1. LÉPÉSÉT
fel a kétnapos sereg- ben bővelkedett az elmúlt a 13. fordulóból: RévfülöpIDE KELL BEKÜLDENI:
kosztolanczi.gyula@gmail.com szemlén.
Balatonszepezd 4:2, Lesenhétvége.
Az előző heti megoldások:
ceistvánd/Uzsa-Dörögd/Ha1. : Fg5 ! ............... 2. : Vh1 !
- A negyedik alkalommal A 14. és a 15. fordulót ját- limba 0:4, Monostorapáti1. rendezett Connector Tánc- szották a megyei IV. osztály Balatonederics 4:0, Nyirádfesztiválnak voltak tapolcai déli csoportjában. A Ta- Badacsonytomaj 1:3.
résztvevői is, a Basic Tánc- polcai Öregfiúk FC mindkét I. osztály:
stúdió növendékei. Csapat mérkőzését nyerte. Előbb A megyei I. osztályban hazai
és páros formációkban idegenben Nagyvázsonyt sikereknek örülhettek a
mutatták be produkcióikat a 3:0-ra, majd hazai pályán TIAC labdarúgói és szurkoLakatos János, a Magyar Nemesvitát 2:0-ra. A további lói a hétvégi mérkőzéseken.
Táncművészeti
Főiskola eredmények a két forduló- Az U-21-es csapat Berki két
mestertanára, Nívó-díjas ko- ból: Sümeg- Dörgicse 1:5, góljával nyert 2:0 arányban
reográfusa által vezetett Nemesvita-Pécsely 2:3, Di- Devecser ellen, a felnőtt
szakmai zsűri előtt. Ered- szel-Tihany 1:3, Gógánfa- gárda Ihász és Hatala
ményeik: Az amikor leoltják Sümegprága 4:3, Sümeg- góljaival ugyanilyen arányú
a villanyt című csapat-pro- Gógánfa 2:1, Tihany-Dör- győzelmet aratott jó iramú
2.
dukció bronzérmes lett. A gicse 2:7, Sümegprága- mérkőzésen, ahol megérdeKis Virág-Tuba Sára kettős Nagyvázsony 6:2, Zalaer- melt tapolcai győzelmek
Umbrella dance előadását dőd-Balatonakali 1:5. A me- születtek.
(ae)
bronzéremmel jutalmazták.
Két ezüstérmes páros lett: Sakkozó gyerekek szép sikere
VitaiVanda-Bakos Alexandra a Hearts, Keller Lilla-Var- A Sakk diákolimpiai megyei Általános Iskola csapata, az
ga Bence a Szobrász című döntőjében nagyon jól alsós fiúk szintén. Megyei
koreográfiával. Aranyérmet szerepeltek a Tapolca VSE bajnoki címet szerzett a felnyert a Vitai Vanda-Keller fiatal sakkozói.
sős fiúknál a révfülöpi álLilla duó a Magic című Megyei bajnok lett az alsós talános iskola, míg a Bárdos
előadással.
(ae) lányoknál a Bárdos Lajos iskola ezüstérmet.
(ky)
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VÁROSI TV
Tapolca Városi Televízió
Telefon: +36 87 412 289
e-mail: info@tapolcatv.hu
8300, Tapolca
Kisfaludy utca 2-6.
Műsor 04.01. - 04.08.
minden nap 8 és 18 órakor
hírmagazin ismétlés minden nap 12.30, 21.30
Krónika-hírmagazin:
- Zajlik a kórházban a rehabilitációs projekt
- Olvasópályázati vetélkedő
- Idősek köszöntése TapolcaDiszelben
Sportmagazin
1945. március 25. - A 70 évvel ezelőtti bombázásra emlékeztünk
Hangodi László történész beszélget Gábris Ernővel 2. világháborús emlékeiről 3. rész
"Nem csak kenyérrel él az
ember" - irodalmi elmélkedés
nagyböjt előtt (Németh István
Péter költő beszélget Zichy
Emőke református lelkésszel,
Szakács Péter és dr. Csernai
Balázs atyákkal.
- Katonadalos Fesztivál
Tapolcán
Tapolcai
Zenekarok
bemutatkozik Retro Voice

2015. ÁPRILIS 1.

Együtt a borbarátok
HAGYOMÁNY Sándor-napi bormustra, egyben a tavasz kezdete
A Sándor-napi bormustra
minden évben az igazi tavasz kezdetét jelenti immár tizenhárom éve Tapolcán, ahol ezúttal a Balatoni Borrégió harmincöt
rozébora került terítékre,
a Tamási Áron Művelődési Központban.

Örülök annak, hogy Tapolca
városa otthont adhat egy
ilyen nemes rendezvénynek,
- mondta Dobó Zoltán nyitóbeszédében - bár nem vagyok borász, de átérzem az
ágazat nehézségeit. Tevékenységüket leginkább a
gyémántbányászokéhoz hasonlítanám, akik végtelen
sok munka után látják csak
meg munkájuk első gyümölcsét, amit a feldolgozás
során még mindig el lehet
rontani. A mai ünnep arról a
borról szól, ami az önök
szakértelmét dicséri.
A Somló kivételével minden
Balatoni Borrégió, mindeLOMTALANÍTÁS gyik
borvidékéről bemutatÁprilis 7-én konténer kihelyezési koztak a legutóbbi évjárat
pontok: Berzsenyi u. közepe, 7-9. rozéborai a térség legjelen-

Y között, 3-5. Y között,1. Y és a
Berzsenyi u. között, Berzsenyi u.
és a Kossuth u-i tömbházak között.
Április 8-án konténer kihelyezési
pontok: Köztársaság tér parkoló,
Iskola u. és Fő tér sarka, Ady u.
Gyógyszertár mögötti udvar, Ady
u. 10. 12. Mozi felőli alja, Ady u.
14. 16. Mozi felőli alja, Deák u. 13.
fölött Ady u. felé.
Április 9-én konténer kihelyezési
pontok: Hősök tere parkoló, Áruház mögött, Fő tér 6-8. előtt, Batsányi u. 10-12. előtt, Batsányi u.
44. előtt, Zrínyi u. közepe, Nagyköz u. közepe
Április 14-én konténer kihelyezési pontok: Csány L. u. közepe,
Martinovics u. és a Templomdomb
sarka, Szt. György u. 41. előtt,
Arany J. u. 20-22. között, Kiss J. u.
és a Kinizsi u. sarka, Bajza u. és a
Csobánc u. sarka.
Április 15-én konténer kihelyezési pontok: Radnóti u. 14-15. előtt,
Csokonai u. közepe, Radnóti u. és a
Bányász u. sarka, Sütő A. u. és a
Márai u. sarka, Madách I. u. közepe, Tapolca-Diszel Szabó E. u.
és a Babits M. u. sarka, Rózsadomb
u. és Gyulaffy L. u. sarka, Miklós
u. közepe, Templom előtt.
A gyűjtőponton leadható hulladékok: bútorok, szőnyegek, ruhaneműk, műanyag bútorok, játékok,
lakberendezési tárgyak, személygépkocsi, kerékpár és motorkerékpár gumiabroncsok, továbbá sérülésmentes és hiánytalan háztartási
kis- és nagygépek, távközlési berendezések,
számítástechnikai,
szórakoztató elektronikai cikkek,
elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések, világítótestek, akkumulátorok, elemek.

HÍREK

Dr. Májer János: 2014-ben nem kedvezett az időjárás a szőlőnek
tősebb tavaszi borászati
szakmai találkozóján, amelyet 2003-ban indított útjára
a Badacsonyi Borbarát Asztaltársaság (BBA).
A tavalyi borokat csak az évjárat tükrében érdemes
szemlélni - mondta bevezetőjében dr. Májer János, a
NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazga-

SZEM - PONT
VESZÉLYES
GYÖKEREK
AZ UTCÁBAN
Az Új Tapolcai Újság 2013.
júniusi számában már foglalkoztunk a Szent István utca 15–25. sz. házak előtt található fák gyökérzetével,
amelyek oly mértékben
megemelték a járdát, hogy
az balesetveszélyessé vált.

Fotó: Kalmár Gy.

tója. 2014 nem egyszerűen
szélsőséges, hanem drámai
volt, az elmúlt ötven év legrosszabb nyarát kellett megélnünk - tette hozzá.
A kóstolás során az adott borok jellemzőit dr. Kállay
Miklós, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára foglalta össze, Kulka
Gábor, a bormustra szakmai

vezetője, a Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottságának
titkára pedig bemutatta a
termelőt. A mustra az idén is
a borokhoz és az időszakhoz
illő vacsorával zárult. A galuskával tálalt vadpörkölt
mellett, juhtúróval töltött
rántott gombafejeket is kínáltak a házigazda Mezőssy
Zoltán jóvoltából.
(ky)

Tájékoztatás

Házasságkötés

Tapolca Város Önkormányzata megrendelése alapján 2015. április 2-án
csütörtökön megkezdődik a város közigazgatási területén lévő burkolt közutak és terek gépi úttisztítási munkáinak elvégzése. Az úttisztítási munkák
az időjárás függvényében várhatóan 45 munkanapig tartanak, a munkákat az
NHSZ Csobánc Kft. végzi. Városunk
és környezetünk tisztaságának megóvása és javítása érdekében kérem a
Tisztelt Lakosság szíves együttműködését és segítségét, ezért ha a lehetőségük engedi, gépjárműveikkel az úttisztítás elvégzéséig lehetőleg ne parkoljanak a közutakra.
Dobó Zoltán polgármester

Az ott élők változást szeretnének, hiszen sok az idős
polgár, itt található az Idősek
Napközi Otthona, valamint
az ingyenes parkolási lehetőség miatt is népszerűvé
vált ez a rész. Ráadásul rengeteg a gyalogos. A közelmúltban nyolc napon túl
gyógyuló sérülést okozó baleset is történt a természet alHeti SÜTI
kotta „fekvő rendőrök”
miatt. Várjuk az illetékesek
reakcióját!
(di) Citromos álom

Recept: 2 nagy tejföl,1/2 liter tejszín, 3 citrom reszelt héja és leve,
25dkg porcukor, 1 vaníliás cukor,
2 habfixáló, kb. 25db babapiskóta.
A tejfölt a vaníliás cukorral, a
citromok levével és héjával, és
20dkg porcukorral kikeverjük. A
tejszínt a maradék cukorral, és a
habfixálóval felverjük, és a tejfölhöz keverjük. Jénai aljára teszünk a
krémből erre babapiskótát, megint krémet, amíg el nem fogy így
rétegezzük. Hűtőbe tesszük kb. 3
órára és aztán lehet is fogyasztani.
Németh Tiborné. Tapolca

Továbbra is várjuk a sütirecepteket e-mailban az alábbi
Sajnos már balesetet is okozott a Szent István utcában címre:
a fák felszínre törő gyökérzete
Fotó: Dancs István
tapolcai7nap@gmail.com

Bosnyák Zsófia és Tóth András 2015. március 13-án kötött házasságot.
Dr. Ruzsa György és Szalay
Mária 2015. március 13-án
kötött házasságot.
Szücs Zsolt Lajos és Ligetvári Alexandra 2015. március 10-én kötött házasságot.

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 46/db
Burgonya: 120 Ft/kg
Sárgarépa: 199-220 Ft/kg
Zeller: 300 FT/kg
V.hagyma: 140-200 Ft/kg
Újhagyma: 200 Ft/kg
Fokhagyma: 1200 Ft/kg
Paradicsom: 799 Ft/kg
Uborka: 200 Ft/db
Földieper: 1800 Ft/kg
Mák: 1500 Ft/kg
Narancs: 360 Ft/kg
Mandarin: 460 Ft/kg
Citrom: 600 Ft/kg
Banán: 480 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg

