
TAPOLCAI ÚJSÁG
2015. JÚLIUS 1.                I. évfolyam 23. szám TÉRSÉGI HETILAP                www.tapolcaiujsag.hu

A fehér szín üzenete
TÁRLAT Huszonöt éves az Első Magyar Látványtár az idei évben

Szombaton nyitották meg 
az idén immár huszonöt 
éves Első Magyar Lát-
ványtár két új kiállítását, 
hagyományosan jelentős 
érdeklődés mellett. 

Egy éven át látható "A fehér" 
című tárlat az egykori ma-
lom épületében, míg szep-
tember végéig látogatható a 
kisebb anyag, Kicsiny Ba-
lázs képzőművész "Ideigle-
nes feltámadás" című ka-
mara kiállítása.
A fehér című kiállításon Vö-
rösváry Ákos házigazdaként 
köszöntötte a szép számú 
érdeklődőt. Mint mondta, 
májusban lett 25 éves az El-
ső Magyar Látványtár. - 
Jubileumi kiállításunk a fe-
hérről szól és működésünk 
során az első, amely nem sa-
ját kútfőből, hanem baráti 
inspirációból született, elfo-
gadva Simon Zsuzsa kon-
cepcióját. Tavaly ősszel 
nagy kedvvel láttunk a "fe-
hér" feltérképezéséhez; mű-
termekben, gyűjtemények-
ben és raktárainkban kutat-
tunk. Munkakedvünket csak 

fokozta, amikor "szembeta-
lálkoztunk" Pálóczi Horváth 
Ádám (1760-1820) egy so-
rával a fehérről: "ez a szí-
neknek summája...”. Magá-
ról a fehér színről aztán 

Nagy András esztéta, a Janus 
Pannonius Múzeum főmu-
zeológusa szólt még mélyre-
hatóbban részletesebben. Az 
érdeklődők, miután kellő 
mértékben tanulmányozhat-

ták a fehérben rejlő lehető-
ségeket, átsétáltak  Kicsiny 
Balázs képzőművész kama-
ra kiállítására, ami szintén 
nem nélkülözte az élmény-
elemeket.                         (szj)

Veterán motorosok Sorsunk a szoborban 
A város központjában ta-
lálható, I. Világháborús 
Emlékmű állításának 85. 
évfordulójára alkalmából 
szervezett megemléke-
zést az önkormányzat.

A Honvéd Kulturális Egye-
sület tiszteletadását követő-
en Bertalan Csaba idézte 
meg a múltat Slephaneck 
János községbíró 1930- ban 
elmondott beszéde alapján. 
Dobó Zoltán polgármester, a 
szobor üzenetéről, eszmei-
ségéről beszélt: „Ez a szobor 
Tapolca életében nem csak 
az I. világháborúról szól. 
Aki figyelmesen megnézi 
ezt a szobrot, az sokkal több 
mindent lát benne, mint egy 
világháborús emlékmű. Ön-
magában fejezi ki mindazt, 
azt a szenvedést, azt a sorsot, 

sorstragédiát, ami nemze-
tünket érte az elmúlt ötszáz 
évben. A szobor mindig a je-
lenben áll, de a múltról szól, 

és a jövőre int minket.” 
Maugsch Gyula szobrász-
művész alkotása tövében a 
Csobánc népdalkör katona-
dalcsokrát hallgathatták az 
emlékezők, majd Havasi 
Gábor szavalta el Gyóni Gé-
za: Csak egy éjszakára című 
versét. A koszorúzás után 
Szigetvári Réka olvasott fel 
részletet Nyírő József Isten 
igájában című művéből.

Az I. Világháborús emlék-
mű állításának 85. évfor-
dulójára alkalmából tar-
tottak megemlékezést a 
minap Tapolcán
                 Fotó: Sajcz Gábor

Matricát
vegyenek!
- Itt az engedélyem, 
amelyet az önkor-
mányzat adott ki. 
Gyűjtünk a rászoruló 
gyerekek részére, 
mondja a tapolcai ut-
cán elém álló, enyhén 
szólva sem túl biza-
lomgerjesztő alak, s 
közben az orrom előtt 
lenget egy papírt, 
amin valamilyen róla 
készült fotó látszik. 
Vásároljak matricát, 
„mindössze” 900 fo-
rintért, hogy ezzel is 
segítsem a rászoruló-
kat. Hát valahogy 
nem győzött meg a 
férfi, de a két mellette 
nézegető társa sem, 
ezért köszöntem a le-
hetőséget  és tovább 
álltam. Még hallot-
tam, amint az egyik 
kéregető hangosan 
megjegyzi, hogy „ez 
Tapolca...”. Hát igen, 
ez Tapolca. Javas-
lom, próbálják meg 
máshol a „gyűjtöge-
tést”,  de attól tartok, 
nem a helyszínnel 
van a gond.

          Szijártó János

A hétvégén immár a tizenötödik veteránjármű találkozót 
tartották Diszelben. A résztvevők a szombat reggeli felvonu-
láson Tapolca irányába indultak, majd onnan Várvölgy, 
Keszthely, Balatonmagyaród Kápolnapuszta, Hévíz, Bala-
tonederics következett. Innen pöfögtek vissza Diszelbe a fel-
vonulók, ahol természetesen a falunapi rendezvényen is 
megmutatták magukat és gépeiket. A képen Firczi József és 
Pálffy László, a találkozó két résztvevője             (Szijártó J.)

Jelentős érdeklődés kísérte A fehér című kiállítás megnyitóját     Fotó: Szijártó János

A múltról szól,
de a jövőre 
int minket



Dr. Egyedné Busa Már-
ta főműtősnő részére 
magas színvonalon vég-
zett elkötelezett szak-
mai tevékenysége, oda-
adó, megbízható mun-
kája elismeréséül Tapol-
cai egészségügyért és 
szociális ellátásért ki-
tüntetést adományozott 
az önkormányzat a vá-
rosnapi ünnepségen. Ma 
is a kórház egynapos se-
bészeti részlegén dolgo-
zik. Szabad idejét is fel-
áldozza annak érdeké-
ben, hogy a mindennapi 
munka zökkenőmentes 
legyen. Tapolcán szüle-
tett 1952-ben, itt érettsé-
gizett 1970-ben. Utána 
Szombathelyen szerzett 
általános ápoló  és asz-
szisztens képzettséget. 
Ajkán a Városi Kórház-
ban a sebészeti osztá-
lyon kezdett dolgozni, 
majd a központi műtő-
ben. Ekkor szerzett mű-
tősasszisztensi szakkép-
zettséget. 1984-től Ta-
polcán a Vérellátó állo-
máson, majd 1989-től 
vezető műtősként dol-
gozott. Innen ment 
nyugdíjba, de a mai na-
pig az  egynapos sebé-
szet műtőjében végzi 
munkáját, természete-
sen, mint műtősasszisz-
tens.                         (szj)
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Dr. Egyedné Busa Márta

tással lehetséges. Nagyobb hang-
súlyt kell fektetni a közösségi 
programokon való részvételre. 
Célcsoport kiterjesztése a 18 
éven aluli lakosság számára is, 
melyet iskolai egészségfejleszté-
si programok megvalósításával 
lehet elérni. Munkahelyi progra-
mok kezdeményezése és megva-
lósítása. Az Emberi Erőforrás 
Operatív Program 2014-2020-as 
Uniós költségvetési időszakban 
kiírandó pályázatok körét jelenti, 
ennek az alapdokumentumát az 
Európai Bizottság 2015. márci-
usában elfogadta, melyben meg-
jelölték az EFI hálózat bővítésé-
nek fontosságát. A meglévő iro-
dák Lelki – Egészség Központ 
funkcióval való bővítése is a 
tervek között szerepel.        (x)

Város és térség
PRIORITÁS Munkahely, egészségügy, turizmus 
Az elvándorlás megállítá-
sa csakis új munkahelyek 
teremtésével képzelhető 
el, mondta minapi tájé-
koztatójában Rig Lajos 
országgyűlési képviselő.

Önkormányzati munkám 
során már szereztem némi 
tapasztalatot, ráadásul az 
egészségügy, mint szakterü-
let a parlamenti tevékenysé-
gemben is kiemelt szerepet 
kapott. Eddig is ezzel fog-
lalkoztam, így örömmel lát-
tam neki a munkának a Nép-
jóléti bizottság tagjaként. Si-
kerként értékelem, hogy el-
lenzéki képviselőként sike-
rült két módosító javaslatot 
elfogadtatnom a bizottság-
gal. Az elmúlt öt évben erre 
nem igazán akadt példa. 
Több felszólalásom is volt 
már az egészségüggyel kap-
csolatban. Ugyanakkor azt 
is tapasztaltam, hogy a poli-
tikai vezetés nincs tisztában 
a hétköznapi emberek min-
dennapi gondjaival, az anya-
gi nehézségekkel. El sem 
tudják képzelni, hogy meny-
nyire kevés pénzből kell 
gazdálkodnia a családok túl-
nyomó többségének.
Súlyos tapolcai probléma az 
elvándorlás, a lakosság fo-
gyása, amelynek okai között 
a munkahelyek hiánya, az 
egészségügyi ellátás helyze-
te és az infrastruktúra hiá-
nyosságai szerepelnek. Rig 
Lajos szerint jól érzékelteti a 

Egy hálózat az egészségünkénrt

Rig Lajos: Új munkahe-
lyekre van szükség Tapol-
cán és a térségben is 

A magyar egészségügyi állapotra 
vonatkozó adatok jelentősen el-
maradnak az Európai Uniós át-
lagtól. A legnagyobb egészség-
kockázatot képviselő, egészség-
magatartás tekintetében is az EU 
középmezőnyében vagyunk. 
Az egészségügyi állapotra az 
egészségtelen életmód és a szoci-
okulturális, társadalmi tényezők 
együttesen hatnak. Az Egészség-
fejlesztési Irodák (EFI) ezekre 
nyújtanak valamiféle megoldást. 
2013-ban és 2014-ben összesen 
61 EFI jött létre. Céljuk a korai és 
elkerülhető halálozás csökkenté-
se, az egészséget meghatározó 
életmód, illetve az egészség-
magatartást befolyásoló szoká-
sok, attitűdök javítása illetve a la-
kosság egészségtudatosságának 
növelése. Ezeket helyi sajátossá-
gokhoz illeszkedő, a lakosság 
számára könnyen elérhető egész-

ségfejlesztési programok meg-
valósításával érik el. Eredmé-
nyeik 2014 év végéig: 129 814 fő 
vett részt állapotfelmérésen és 
kockázatbecslésen, a Diabetes 
kockázattal kiszűrtek száma: 
14868 fő, a kardiovaszkuláris 
kockázattal kiszűrtek száma pe-
dig: 7659 fő. A közösségi progra-
mokon 25321 fő betegklubban, 
51816 fő testmozgás- és 10765 
fő lelki-egészséggel kapcsolatos 
programban vett részt. A közös-
ségi programok előnye és erős-
sége, hogy rendszeres lehető-
séget biztosít. A nem számszerű-
síthető, élménytapasztalatok az 
elmúlt két évből: az EFI-k beá-
gyazottsága egyre jobb, maga-
sabb a lakossági igény, jól fel 
tudják mérni a helyi igényeket és 
az ehhez illeszthető program tí-
pusokat, egyre szélesebb a part-
nerhálózat. Fontosak még az 

egyéb szakmai programokhoz, 
országos kampányokhoz való 
csatlakozás hálózatosodási hatá-
sai. Jelentős különbségek vannak 
az Egészségfejlesztési Irodák 
között, ezt részben magyarázza a 
projekt lét, hogy más-más fó-
kuszú irodák jöttek létre. Azon-
ban egy egységes alapot kell te-
remteni, hogy mik azok az mini-
máltevékenységek, amelyeket 
minden irodának el kell végez-
nie. Ehhez a Nemzeti Egészség-
fejlesztési Intézet, az EFI-k koor-
dinálásáért felelős szervezet se-
gítséget nyújt szakmai anyagok 
kidolgozásában. A hálózat fej-
lesztésének, erősítésének lehető-
ségei, jövőképe: egységes alap 
tevékenységi kör meghatározá-
sa, erősíteni az együttműködést 
az alapellátással, mely az álla-
potfelmérés és kockázatbecslés 
területén történő feladatmegosz-

csökkenő lélekszámot, illet-
ve annak hozadékát az a 
tény, hogy a balatoni térség-
ben meghatározó vendéglá-
tás munkaerőhiánnyal küzd. 
Ausztriában, Németország-
ban, Angliában sokkal töb-
bet kapnak a szakképzett 
emberek, így nem lehet azon 
csodálkozni, hogy ott kere-
sik a boldogulást. Más terü-
leten viszont nagy igény len-
ne munkahelyekre, az ipar, 
azon belül a könnyűipar, il-
letőleg a turizmus fejleszté-
se elengedhetetlen.
- A laktanyai ingatlanok 
hasznosítása ebben a tekin-
tetben kiaknázható lehető-
ség a város számára. Volt 
újabb vállalkozói megkere-
sés, amelyben tárgyalási ala-
pot képezhet a 30-40 hek-
tárnyi önkormányzati terület 
értékesítése, vagy apport-
ként történő bevitele. A 
város itt pályázati úton 
szeretné az infrastruktúrát 
fejleszteni, hogy a vállalko-
zói réteg számára vonzó 

alternatívát jelentsen. A 
másik fontos ágazat a turiz-
mus, ennek számos összete-
vője van, de a folyamatosan 
erősödő kerékpáros turiz-
mus a városnak és a térség-
nek is komoly lehetőség le-
het. Volt két beadványom, 
egy Tapolca-Sümeg, illetve 
egy Tapolca-Szigliget ösz-
szeköttetésre vonatkozóan, 
azonban mindegyiket eluta-
sította a kormánypárt. De 
nem adom fel, újra megpró-
bálom, hiszen Tapolca szá-
mára a balatoni összeköt-
tetés régi lakossági igény, 
másrészt egy ilyen fejlesztés 
turisztikai vonzata szinte 
felbecsülhetetlen gazdasági 
előnyöket hozna. Nem felej-
tem el megemlíteni azt a 
tényt sem, hogy a kampány 
idején ezt a projektet éppen a 
kormánypárt tűzte zászlajá-
ra - fogalmazott az ország-
gyűlési képviselő.
Rig Lajos megjegyezte, 
hogy egy igencsak jelentős 
ásványvíz-kitermelő fej-
lesztés van kilátásban, ami 
több száz új munkahely léte-
sítését is magával hozná. 
Nagyon komoly beruházás-
ról van szó, ami Tapolca jö-
vőjében meghatározó szere-
pet tölthet be. A kórházi tü-
dőrehabilitációs beruházást 
üdvözölte a képviselő, de a 
megszűnt aktív ellátások 
kapcsán továbbra is csak 
azok mielőbb visszaállítását 
tartja elfogadhatónak.    (szj)



Magyar-magyar találkozó
Falunappal egybekötött 
magyar-magyar találko-
zót szerveztek az elmúlt 
hétvégén Monostorapáti-
ba, így a nyitóbeszédben 
Takács Péter polgármes-
ter külön köszöntötte a 
vendégeket is. 

A színpadon bemutatott kul-
turális programok után 
együttműködési nyilatkoza-
tokat írtak alá a felek. A va-
csorát követően  a polgár-
mester a jelenlévő csoportok 
vezetőivel tárgyalt a folyta-
tás kapcsán. Rengeteg meg-
valósításra váró ötlet merült 
fel ekkor. Vasárnap Illés 
Sándor plébános köszöntöt-
te a vendégeket a templom-
ban. A miséről a falu régi te-
metőjébe sétáltak a résztve-
vők, ahol a csoportok a ki-
jelölt helyeken fákat ültet-
tek. A „Monostorapáti Ön-
kormányzat és Római Kato-
likus Egyházközség” felirat-
tal ellátott fát Takács Péter és 
Egyed Péter egyházközségi 
elnök ültette el. A közös 
ebéd, beszélgetés és a búcsú-
zás után a csoportok a mie-
lőbbi találkozás reményében 
haza indultak. - Örömmel 

vettük Merse József kezde-
ményezését Monostorapá-
tiból, hiszen minden kedves 
gesztus, kéznyújtás, ami ott-
honról jön, jól esik – vála-
szolta kérdésünkre a Náná-
ról érkezett küldöttség veze-
tője, Dániel Erzsébet. - Is-
meretes, hogy milyen nehéz 
helyzetben élünk mi magya-
rok a Felvidéken, Szlovákiá-
ban, ezért az anyaországgal 
való kapcsolat számunkra 
kiemelten fontos. A mostani 
találkozó fontos része annak 
a kapcsolatrendszernek, ami 
négy évvel kezdődött.
- Kárpátaljáról érkeztünk, 

először veszünk részt ezen a 
találkozón - tudtuk meg a 
Kárpátaljáról, Mezőváriból 
érkezett Berki Károlytól. - 
Nagy a tét, hiszen fontos a 
magyarság összetartozásá-
nak tudatosítása. Enélkül 
nem tudunk előbbre lépni, 
sem a határon túl, sem pedig 
az anyaországban.  Öröm-
mel utaztunk ide a találkozó-
ra, ahova különböző 
vidékekről jöttek magyarok. 
Lényegesnek tartjuk, hogy 
mi is személyesen átéljük a 
találkozás, az együttlét örö-
mét. 
- Teljesen civil kezdeménye-

zés ez a találkozó, amit az 
önkormányzat is segít, tá-
mogat - hangsúlyozta Ta-
kács Péter polgármester. - 
Monostorapátinak legrégeb-
bi, legszorosabb kapcsolata 
az erdélyi Szucsággal van, 
de a Kolozsvár melletti tele-
pülésen túl, mostanra széle-
sebb kapcsolatrendszerünk 
alakult ki a Trianoni határo-
kon kívül élő magyarokkal. 
Több országból érkeztek 
magyar vendégek a találko-
zóra, amelyet idén egyéb-
ként a falunapi programok-
hoz igazítottunk. A vendé-
gek családoknál vannak el-

szállásolva, ami természe-
tesen egy távolabbra mutató 
baráti kapcsolatot is meg-
alapozhat. Ami az önkor-
mányzat szerepét illeti, a tá-
mogatást kötelességünknek 
érezzük, és a zökkenőmen-
tes működés, a találkozók 
koordinálása érdekében va-
lamilyen szervezet, egyesü-
let mielőbb létrehozását 
szorgalmazzuk. Azt már 
Merse József, a találkozó fő-
szervezője mondta el mun-
katársunknak, hogy a vendé-
geket ebéddel várták, majd 
szálláshelyek elfoglalása 
következett a befogadó csa-
ládoknál. - A hét szomszédos 
országból hat jelezte rész-
vételi szándékát, végül öt 
csoport jött el hozzánk. Fel-
vidékről Nánáról Dániel Er-
zsébet, Szlavóniából (Hor-
vátországból) Harasztiból 
Szenn Péter, Muravidékről 
(Szlovéniából) Lendváról 
Patyi Zoltán, Kárpátaljáról 
Mezőváriból Berki Károly, 
Erdélyből Szucságról Tar-
soly Tibor vezetésével érke-
zett csoport. Délvidékről 
Bácskossuthfalváról, tech-
nikai okok miatt nem tudtak 
ideutazni barátaink.        (szj)
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Hat ország magyarjai találkoztak a monostorapáti falunapon     Fotó: Szijártó János

Selyemképek, kollázsok
A tragikus körülmények 
között elhunyt Gyetvai 
Zsuzsanna képzőművé-
szeti alkotásaiból nyílt ki-
állítás a Tamási Áron Mű-
velődési Központban az 
elmúlt héten.

A Török Attiláné vezette Ta-
polcai Kamarakórus előa-
dása és Barczáné Tóth Bog-
lárka intézményvezető kö-
szöntőjét követően Kovács 
Melinda nyitotta meg a kiál-
lítást. Elhangzott,  Gyetvai 
Zsuzsanna 14 évvel ezelőtt, 
22 évesen pénzügyi főisko-
lai, majd egészségügyi vég-
zettséggel a zsebében, két év 
hazai munkavállalás után 
Londonba költözött, ahol 

egy indiai családnál vállalt 
gyermekfelügyelői munkát. 
Később munkaadói segítsé-
gével magas szintű kép-
zőművészeti tanulmányokat 
folytatott, tanult festészetet, 
kollázsnyomtatást, majd Zsi 
Chinera néven futott be mű-
vészeti karriert.  Képeinek 
nem adott címeket, a cím-
nélküliséggel a befogadó 
közönségre bízta a képek ér-
telmezését. Az ígéretes kar-
riernek végül egy tragikus 
hőlégballon baleset vetett 
véget az egyiptomi Luxor-
ban 2013-ban. A tárlat Gyet-
vai Zsuzsanna selyemre fes-
tett képeit és digitális kollá-
zsait mutatja be júliusban a 
művelődési központban.  (tl)

Tapolcai kazinczys gyerekek a napközis táborban

Táborozó tapolcai gyerekek
A Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola minde-
gyik tagintézményében 
napközis tábort szervez-
tek a gyerekek részére a  
szünet első hetében.

A Kazinczy Ferenc Tagin-
tézményben Károlyné Dégi 
Ilona vezette, koordinálta a 
programokat a közel negy-
ven alsós számára. Mint 
megtudtuk, a tábor bázisa az 
iskola épülete volt, azonban 
sok program külső helyszí-
neken valósult meg. A hét 
elejét játékos sorversenyek-
kel indították, de túráztak is 
a környéken, ahol friss sza-
móca szedése és vadvirágok 
gyűjtése is színesítette a dé-
lelőttöt. Kézműves foglal-
kozás, fagyizás, mozilátoga-
tás mellett nagy sikere volt a 
számháborúnak és a tábor 
zárásakor megszervezett X-
faktor-zenés délelőttnek és a 
légvárazásnak is. A gyere-
kek Domán Gábor  segítsé-
gével ismerkedhettek a táj-
futás és az íjászat alapjaival.
A Bárdos Intézményegység-

ben Sarmon Emília szervez-
te a napközis felügyeletet. A 
gyerekek egy hetet tölthet-
tek szervezett keretek között 
az iskola falain belül.  Volt 
kézművesfoglalkozás, haj-
togattak, fonalból karkötő-
ket készítettek.  Nagy örö-
mükre néhány bűvészmutat-
ványt is elsajátítottak. Ter-
mészetesen a mozgás is nagy 
hangsúlyt kapott. Játéktanu-
lás, sportversenyek, kerék-
páros ügyességi feladatok 
színesítették a tábort.  Egy 
könyvtári foglalkozás során 
Berg Judit könyveivel is-
merkedtek meg a gyerekek. 
Az érdeklődők nyelvi játé-
kokat, fejtörőket, kirakókat, 
színezőket tartalmazó fela-
datlapot is kaptak. Jártak 
moziban és fagyiztak is.

A Batsányi tagintézmény-
ben szintén tartalmas tábo-
rozást szerveztek a gyerekek 
számára. A programokat itt 
Kapy Izabella tanárnő koor-
dinálta. A résztvevők hétfőn 
Szigligeten strandoltak, 
kedden iskolai zenés, mesés, 
meditációs foglalkozáson 
vettek részt, majd délután er-
dei túrára indultak. Szerdán 
vadnyugati kalandban volt 
részük, a közeli western 
parkban. Másnap kerékpá-
ros, rolleres, görkoris vetél-
kedőn mérhették össze tudá-
sukat, majd csomagolópa-
pírra festettek szép nagy ké-
peket, amit az évzárón be os 
mutattak. Pénteken angolos 
foglalkozás, majd Tibi-
bohóc remek produkciója 
szerepelt a programban. (szj)

Impulzív, lobogó, érzelmes művész volt Zsuzsanna- hang-
zott el a megnyitón                                   Fotó: Töreky László
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Mozgalmas lesz a nyár 
Tapolca nyári szabadtéri 
programjait, szórakoztató 
kulturális kínálatát már 
összeállították a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban.

Barczáné Tóth Boglárka a 
művelődési központ vezető-
je lapunknak elmondta, júni-
us közepe után gyakorlatilag 
csak külső programokat 
szerveznek, aki ezidőben 
mégis belátogat a „fehér-
ház” aulájába, az a tragikus 
hőlégballon balesetben el-
hunyt, veszprémi születésű 
képzőművész, Gyetvai Zsu-
zsanna alkotásaiban gyö-
nyörködhet majd július vé-
géig. Bőséges munkával lát-
ja el a kultúrintézményt  a 
víziszínpadi események 
szervezése és lebonyolítása. 
Tapolcán a  csütörtök vált 
be, így négy alkalommal is 
ezeken a napokon rendezik 
meg a hangulatos tóparti 
koncerteket - tudtuk meg az 
intézményvezetőtől. - Július 
16-án kezdünk, az elv, hogy 
az előadott produkciók lehe-

Barczáné Tóth Boglárka: Összeállt a Tamási Áron 
Művelődési Központ nyári programkínálata      Fotó: tl.

n A „HÓNAP BI-
ZALMIJA” címet Sü-
vegesné Kamarás Kata-
linnak ítélte oda június-
ban a Kereskedelmi Al-
kalmazottak Szakszer-
vezete. 
Katalin 
a Tesco
tapolcai 
üzleté-
ben szak-
szervezeti bizalmi 2006 
óta. Munkáját nagy oda-
adással végzi. A munka-
társak mindenben szá-
míthatnak rá, a nap bár-
mely szakában. Minden 
ügyet személyes ügy-
ként kezel és kiáll a dol-
gozókért. A megmozdu-
lásokon és az oktatáso-
kon is aktívan közre-
működik.                  (szj)

n HONVÉDELEM - 
A honvédelem érdeké-
ben huzamosabb időn át 
végzett kiemelkedő te-
vékenysége elismerésé-
ül, az Iron Strom Kft és 
a Tapolca és Környéke 
Bajtársi Egyesület ja-
vaslatával egyet értve, 
Pál József 
nyugállo-
mányú 
zászlós ré-
szére em-
lékplakettet 
adományozott dr. Ben-
kő Tibor vezérezredes, 
vezérkari főnök a Ma-
gyar Honvédelem Nap-
ja alkalmából.          (szj)

n MEGYEI polgárőr 
napot tartottak Süme-
gen, városunkból hár-
man voltak a rendez-
vényen, esküt is tettek. 
Köztük Szalkai Zsolt, a 
Tapolcai Városőrség 
Polgárőr Egyesület el-
nöke is. Megtudtuk, 
hogy a rendezvényen a 
legjobb munkát végző 
egyesületeket, polgárő-
röket, támogatókat is el-
ismertek. - Az ünnepé-
lyes eskütétel az egyik 
legmeghatóbb része 
volt a napnak, büszke-
séggel töltött el, hogy 
Csécs Zoltán és Ányosi 
Balázs tagtársaimmal 
mi is benne lehettünk 
abban az 50 főben, akik 
a megyében először te-
hettek esküt - tájékoz-
tatta munkatársunkat a 
tapolcai polgárőrök ve-
zetője.                        (di)

Rövid hírek

ni, hogy helyben már bizo-
nyított, ismert zenakarok, 
előadók váltják egymást a 
színpadon. Arra is ügyelünk, 
hogy estébe nyúlóan legyen 
zene, hiszen tapasztalataink 
szerint a borpavilonoknál a 
jó zenei műsor tartja meg a 
vendégeket. Úgy gondolom, 
érdemes  lesz figyelni hirde-
téseinket, plakátjainkat, 
nemcsak a programok, de a 
változások miatt is. A 
huszadikai ünnepi esemé-
nyeken ezúttal elhagyjuk a 
trombitás ébresztőt, helyette 
fél tíztől térzene- , később 
táncegyüttesek-, táncházak-, 
népzenei koncertek várják, 
szórakoztatják majd a kö-
zönséget. Látványos újítás 
lesz huszadikán, hogy ani-
mációs elemekkel kiegészí-
tett lézershow helyettesíti 
majd a sok szempontból ve-
szélyes tűzijátékot az ünne-
pen. Természetesen idén 
sem marad el a Virágos Ta-
polcáért mozgalom ered-
ményhirdetése és a nagy 
népszerűségnek örvendő 
pörköltfőző verseny sem. (tl)

tőleg minél szélesebb réte-
gekhez szóljanak. Most Sze-
keres Adriennt, Csepregi 
Évát, Kállay Sanders And-
rást és a Fonográf emlékze-
nekart hívtuk a víziszínpad-
ra. Mellette azonban lesz 
egy kis színpadunk is, ott 
igényes, de egy kicsit más-
irányú igényeket kielégítő 
kisebb kamarazenekari és 
egyéb koncertek kapnak 
helyet. Összeállt az Ünnepi 

Napok és Borhét program-
sorozatunk is.  Ami fontos 
változás, hogy az esemé-
nyek augusztus18. és 23. kö-
zé esnek idén. Országosan 
ismert, ma divatos előadókat 
hozunk, terveink szerint jön 
hozzánk a Halott pénz, Tóth 
Gabi és Vera, az Olcho Mac-
ho és az Ismerős Arcok is. 
Lesz úgynevezett folklór 
napunk, de tapolcai napunk 
is. Ez utóbbiról azt kell tud-

Tavaszzáró kiránduláson 
vett részt a Városszépítő 
Egyesület Nőklubja a kö-
zelmúltban az ausztriai 
Németújváron, (Güssing) 
és  Vasváron.

Amint azt Varga Károlyné, a 
nőklub vezetője lapunknak 
elmondta, a szép számú cso-
port elsőként a Batthyányiak 
ősi fészkét, a várat tekintet-
ték meg. - Szilágyi  Erzsébet 
fogadott bennünket, majd a 
vár alapos bejárása követke-
zett. A güssingi, németújvári 
vár Burgenland legrégebbi 
vára. A Strém-patak völgy-
katlanából emelkedik ki egy 
megszűnt vulkán tetején. A 
középkori magyar várövezet 
része volt, amely egy körül-

harcolt határ mentén terült 
el. A vár minden termében 
színvonalasan berendezett 
kiállítás fogadja a látogatót, 
míg a toronyból csodaszép 
kilátás tárul elénk. 
A délutáni program Vasvá-
ron folytatódott, ahol a elő-
szőr a Katonák útját nézték 
meg, egy szép parkerdőben. 
- A római kori sánc és a kö-
zépkor katonai határőr kapu-
jához,  majd  Szentkúti bú-
csújáró helyhez sétáltunk 
fel, amely egy ősbükkös 
szépséges természeti kör-
nyezetében kápolnával, úgy-
nevezett lourdes-i barlang-
gal, kristálytiszta forrásvíz-
zel  kápráztatott el bennün-
ket. A program közös vacso-
rával zárult.                      (szj)

Kirándult a nőklub

Rövid pihenő a különlegesen szép környezetben

Múzeumok éjszakája
A Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum ismét kap-
csolódott a Múzeumok éj-
szakája országos prog-
ramsorozathoz.

Az iskolamúzeumba és kör-
nyékére vártak kicsiket és 
nagyokat elgondolkodtató, 
ismeretterjesztő előadások-
kal, katonai bemutatókkal és 
kézügyességet igénylő fog-
lalkozásokkal. A százéves 
tanterem ódon padsoraiból 
hallgathatták az érdeklődők 
a rendhagyó történelemórák 
anyagát. A város minden ok-
tatási intézménye képvisel-
tette magát, hiszen az előa-
dók a tapolcai iskolák tör-
ténelem szakos tanárai vol-
tak, akik örömmel, az első 
hívó szóra igent mondtak a 
felkérésre. Látogathatók 
voltak a Múzeum kiállításai, 
illetve a Lapidáriumban, a 
kőtárban pedig az Életfa Ga-

léria alkotói tartottak kéz-
műves foglalkozást a gyer-
mekeknek. A tornácon a di-
szeli Első Magyar Látvány-
tár, A fehér című kiállításá-
nak pár darabja volt megte-
kinthető. A tapolcai hagyo-
mányőrzők egyenruha kiál-
lítással és fegyvergyűjte-
ménnyel tették színesebbé a 
programot. Este sor került 
két hagyományőrző bemuta-
tóra is a Gyulaffy László 
Hagyományőrző Bandérium 
és a MATASZ II. világhábo-
rús honvéd tüzér hagyo-
mányőrzőinek jóvoltából. 
Végül hangulatos raktárbe-
járásra invitálták a látogató-
kat, ahol olyan műemlékek-
re bukkanhattak, melyeknek 
kiállítására eddig helyhiány 
miatt nem volt lehetőség. A 
Szent Iván éji hagyomá-
nyokhoz kapcsolódóan a 
rendezvény máglyagyújtás-
sal ért véget.                     (hg)

Décsey Sándor igazgató köszöntötte az érdeklődőket 
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A hirdetések tartalmáért a kiadó 
nem vállal felelősséget!

Hirdetés

Az utolsó tapolcai lányosztály a Köztársaság téren, 
ahol egykor a fákat ültették általános iskolás diákként  

Ötven éve annak, hogy a város-
ban az utolsó csak leány osztály 
(A és B) is kirepült az iskola 
padjaiból. 
A közelmúltban a mai Bárdos 
iskolában (akkor 1. számú isko-
la) találkoztak az 1965-ben 
végzett leányok. Sokan 50 év 
után most láttuk egymást elő-
ször, ami igazi ünnep volt. Mint 
megtudtuk, tanáraik közül 
Kustos Lászlónét köszönthet-
ték, illetve dr. Fábsits Imréné 
osztályfőnököt otthonában lá-

Az utolsó tapolcai lányosztály találkozója
togatták meg.  Tervezik, hogy a 
jövőben többször találkoznak 
majd. Szomorúan kellett azzal 
szembesülniük, hogy 15 társu-
kért gyújtották meg az emléke-
zés mécseseit.  Közösen meg-
keresték a Köztársaság téren a 
„saját fáikat”, mivel azokat az 
általános iskolai évek alatt ők 
ültették, és természetesen cse-
meteként is gondozták. A talál-
kozó a Szent György Panzió Ét-
teremben elfogyasztott vacso-
rával és beszélgetéssel zárult.

Nyári lapszámkimaradás

Tájékoztatjuk kedves olvasóin-
kat, hogy a nyári szabadságok 
miatt lapunk július 29-én és au-
gusztus 5-én nem jelenik meg. 
Online újságunk természetesen 
ebben az időszakban is elérhe-
tő (www.tapolcaiujsag.hu). 
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Idén is sok a program
Az idei év eddigi történé-
seiről, és az előttük álló 
rendezvényekről tájékoz-
tatta lapunkat Füstös Zsu-
zsanna, a VOKE Batsányi 
János Művelődési és Ok-
tatási Központ igazgatója.

- Intézményünk erre az évre 
is sok rendezvényt tervezett, 
amelyek részben már meg is 
valósultak. 11 élőzenei kon-
certet ölelt fel a Cseh Tamás 
Program, amely a január- 
május időszakot ölelte fel. A 
pályázati feltételek között a 
belépőjegy, az italpult és 
klubhangulat biztosítása 
szerepelt, valamint csak a 
megye határain túlról hív-
hattunk előadókat. Mi öne-
rőből „helyieket” (Rock-In-
ger, Határkő, Deresedő Wild 
Gerlicék) is beszerveztünk, 
ezt belefoglaltuk a pályázati 
anyagunkba. Sikerült szín-
vonalas fellépőket is hív-
nunk. Ami elkeserítő, hogy a 
tapolcaiak nem igazán vol-
tak nyitottak a programokra, 
nagyobb érdeklődésre szá-
mítottunk. Nagy dolog, 
hogy elnyertük ezt az 1 760 
ezer forintot, amire nem 
szolgáltak rá a helyiek, en-
nek ellenére reméljük, lesz 
folytatás! 

Az év első hónapjában egy 
csodálatos origami vándor 
kiállítást fogadtunk, ami az 
országban működő szakkö-
rök összefogásából jött létre. 
Márciusban a tapolcai Res-
tiben rendeztük be az Utas-
ellátó vándorkiállítást, ami 
az étkező- és háló kocsik 
hangulatát idézte. A 3 hét 
alatt több mint 500 ember te-
kintette meg.
Május, Batsányi napok... 
Névadónk halálának 170. 
évfordulójára szavaló- és 
népdalversennyel emlékez-
tünk. Ide is több jelentkezőt 
vártunk, de sokan nem felel-
tek meg a részvételi feltéte-
leknek. Szintén májushoz 
kötődik a Táncegyüttesek 
baráti találkozója. Külön 
hangsúlyt kapott, hogy a 
meghívott csoportok nem 
egymás ellen, hanem egy-
másért voltak, ahogy a ren-
dezvény címe is utalt rá. A 
minőségi talpalávalót a Ha-
rangláb Népzenei Együttes 
szolgáltatta a koreográfiák-
hoz. Júniusban intézmé-
nyünk adott otthont a Vasu-
tas Nyugdíjas Klubok Regi-
onális Találkozójának, ami-
re közel 90 fő érkezett a Du-
nántúlról. A szokásos kultu-
rális műsoron túl a májusfát 

is kitáncolták. Ami a közeli 
és távolabbi jövőt illeti: Jú-
niusban ismét elindul kedd 
esténként az ISZF szabadtéri 
csengetős mozi. Az idén ve-
tített filmek a különböző 
táncokról szólnak. Igazi fel-
töltődés lesz minden korosz-
tálynak. Júliusban, a tavalyi 
után ismét mi rendezhetjük a 
vasutasnapot, ami hatalmas 
elismerés számunkra a 
MÁV vezetők részéről.
A 2014-15- ös évadban elin-
dítottuk a gyermekszínházi 
bérletes előadásokat buda-
pesti és győri társulatokkal. 
Alapvetően a magyar nép-
meséket szeretnénk köz-
kinccsé tenni. A 2015/16-os 
évadban is eszerint választ-

Füstös Zsuzsanna: Számos 
rendezvényt terveztünk az 
idei évre is   Fotó: Dancs

Kórházi projektzáró

Hétfőn délután tartották a ta-
polcai Deák Jenő kórházban 
pályázati támogatással meg-
valósított tüdőgyógyászati 
és kardiológiai rehabiltációs 
szolgáltatások fejlesztését 
célzó beruházás projektzáró 
rendezvényét.  Az esemény-
ről következő lapszámunk-
ban (július 8.) bővebben be-
számolunk.                      (szj)

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
június 2 - 8. 

csütörtök – szerda

2 - 8. csütörtök - szerda 
14:00 - 1200,-Ft

Jurassic World 3D  
Színes, szinkronizált 
amerikai sci-fi akció 

Hossz: 130 perc ssic Worls
Rendező: Colin Trevorrow
Szereplők: Chris Pratt, Judy 

Greer, Ty Simpkins                  
Steven Spielberg 

producerként tér vissza 
nagysikerű, úttörő 

sorozatának legújabb 
részével, a Jurassic World 

rendkívül látványos, 
torokszorítóan izgalmas, 
nagyszabású kalandjával, 
melyben újra megnyílik a 
híres sziget őslény parkja.

2 – 8. csütörtök – szerda 
16:30 és 20:30 1200,-Ft           

Terminator: Genisys 3D  
Színes, szinkronizált 
amerikai akciófilm

Hossz: 125 perc 
Rendező: Alan Taylor

Szereplők: Arnold 
Schwarzenegger, Emilia 

Clarke, Jai Courtney 

2 – 8. csütörtök – szerda  
18:30 1000,-Ft                

Saul fia  
Színes, magyar film

Hossz: 107 perc 
Rendező: Nemes Jeles 

László
Szereplők: Röhrig Géza, 

Molnár Levente

juk ki az előadásokat. Folya-
matosak a német, angol és 
orosz nyelvi képzéseink. A 
kis csoportos tanulás nagyon 
népszerű. Nyáron is lesznek 
intenzív nyelvtanfolyama-
ink és nyelvi táborunk is. A 
gyerekeket nyári bentlaká-
sos táborainkba várjuk. 
Szeptember 7-én Pál Feri 
atya lesz a vendégünk. Idén 
is lesz Vasutas Bál. Őszre 
tervezünk egy nyílt napot, 
ahol az itt működő csopor-
tok mutatkozhatnak be. 
Decemberben a Vasutas Mi-
kulás és az Adventi Kórus-
találkozó emelkedik ki a 
programok közül, utóbbi 
hatodik alkalommal. Az év 
zárásaként közösen ünnepe-
lünk, dolgozók és az itt mű-
ködő csoportjaink tagjai.  
Végül megemlítem új szer-
veződésünket, a tavaly no-
vemberben alakult Batsányi 
Kört. Minden hónap máso-
dik csütörtökének délután-
ján, 16 órától várják az ér-
deklődőket. Intézményünk 
elkötelezett a vasutasság fe-
lé, de minden tapolcai és 
környékbeli ember fontos 
nekünk. A hírekkel ellentét-
ben, nem vagyunk konku-
renciája a Tamási Áron Mű-
velődési Központnak. Bár 
mi is kultúrával foglalko-
zunk, más az intézmény fel-
építése, működése és célki-
tűzése.                             (di)

Hirdetés



Országos döntőben 
LABDARÚGÁS

A megyei diákolimpia 
megnyerése országos 
döntőt jelentett a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola III. korcsoportos 
futballistái számára. Az 
országos finálét Egerben 
rendezték a napokban.

A tapolcaiak Szolnokkal, 
Budapesttel, Mórral, Zala-
egerszeggel kerültek egy 
csoportba. Már az érkezés 
estéjén hosszú sétával jutott 
a csapat a megnyitó helyszí-
nére, a Dobó térre.  Előtte az 
egri bazilika lépcsőjén sora-
kozott fel a több mint ezer 
résztvevő, ahol elkészültek a 
fotók az impozáns látványt 
nyújtó egyenpólót viselő 
gyerekseregről. A főiskola 
elől, a Széchenyi utcán ke-
resztül a Dobó térre vonultak 
a csapatok. Itt Habis László 
polgármester, Liptai Kál-
mán, a főiskola rektora és 
Balogh Gábor, a Magyar 
Diáksport Szövetség elnöke 
köszöntötte a résztvevőket. 
Az MDSZ elnöke megnyitó-
jában elmondta, hogy a III. 
korcsoportos összevont lab-

dajátékok diákolimpia a szö-
vetség legnagyobb rendez-
vénye. Hatvannyolc iskolai 
csapat (kézilabda, kosárlab-
da, röplabda, labdarúgás) 
több mint ezer versenyzője, 
edzőkkel, kísérőkkel, szü-
lőkkel képviselteti magát a 
rendezvényen. A diákolim-
piai fogadalmat Dobó István 
után mondták a gyerekek, 
majd Balogh Gábor hivata-
losan is megnyitotta az 
országos döntőt. A Dobó téri 
program tűzijátékkal zárult. 

Csapatunk hosszú sétával 
érkezett vissza a szállás-
helyre, a Bornemissza Ger-
gely Kollégiumba, valami-
kor éjféltájban bújhattak 
ágyba. Nem sokat pihenhet-
tek, mert másnap fél hétkor 
ébresztőt fújtak a csapat-
vezetők, hogy a 9-kor kez-
dődő első meccsük előtt még 
reggelizni tudjanak. Séta az 
étterembe, majd onnan a 
szálláshelytől távoli stadi-
onba.  Rekkenő volt a hőség 
már a kora reggeli órákban, 

ami a nap folyamán csak fo-
kozódott. Ott bemelegítés, 
majd mérkőzés Szolnokkal. 
Elég volt az elején öt figyel-
metlenség, öt gól született 
belőle. 11 órakor Zalaeger-
szeg volt az ellenfél. Hatal-
mas küzdelem, jó játék jel-
lemezte a fiúk játékát a tipi-
kusan egygólos meccsen. A 
szerencse a zalaiaknak 
kedvezett. Újabb séta vissza 
az étterembe, rövid szieszta 
az ebédet követően, majd a 
pályán a harmadik ellenfél, 

A futó ember
Nem érdekli a futással já-
ró szenvedés. Azt mond-
ja, az eredmény fejben, 
lélekben dől el. A kezdők-
nek is van tanácsa:  jó fu-
tócipő nélkül nem megy.

Földesi József még csak két 
éve fut, de mindene a Trap-
polók néven működő sport-
közösség, és a sportág, ame-
lyet szinte megszállottan, 
szenvedéllyel űz . Legutóbbi 
sikere az Ultrabalaton elne-
vezésű maratoni futóver-
seny volt (220 km), ott ahol 
az egyéni indulók töredéke 
ért csak célba, ő a sikeres be-
futók középmezőnyében 
végzett. Megtudom tőle, ah-
hoz, hogy sikerüljön legyűr-
ni egy ilyen távolságot, 
fejben és lélekben egyaránt 
toppon kell lenni. - Kínok, 
szenvedés, megpróbáltatá-
sok természetesen vannak, 
de nem érdekel a dolog szen-
vedés része, igazából meg-
szállott vagyok, aki önmagá-
nak teljesít. Tesztelgetem a 

n F O C I T Á B O RT 
szervez a Tapolca Kft. – 
Csermák József Ren-
dezvénycsarnok  7-10 
éves gyermekek részére 
július 13. és 24. között 
(2x5 munkanap), na-
ponta 8 órától 16 óráig. 
A részvételi díj: 25 ezer 
forint, ebből jelentke-
zéskor 7000 Ft/fő előleg 
befizetése szükséges. A 
tábor díja az edzéseken 
és a szabadidős progra-
mokon való részvételt, 
szakképzett felügyele-
tet, valamint meleg ebé-
det és uzsonnát tartal-
maz. A jelentkezési lap 
megtalálható a szervező 
honlapján és a Városi 
Moziban. Jelentkezési 
határidő: július 8.    (szj)

n TÚRA - A tapolcai 
természetjárók szomba-
ti túrája: Gyenesdiás-
Büdöskúti pihenő-Ba-
latongyörök. Találkozó 
a tapolcai autóbusz-pá-
lyaudvaron 7.50-kor.        

határaimat, a témában szaki-
rodalmat olvasok, a lehető 
legaprólékosabban felké-
szülök a versenyre és mindig 
hajt a kíváncsiság, hogy még 
mire vagyok képes.  Az ala-
pos felkészülés talán a leg-
fontosabb dolog, ami célba-
visz. Tudtam, éjszaka is fo-
gok futni, tehát előtte gyako-
roltam a sötétben futást, 
amely fáradtan, megfeszül-
ve meglehetősen veszélyes, 
odafigyelést igényel. A táp-
lálkozás a másik, azon na-
gyon sok múlhat. Egy ma-
raton frissítőpontjain nem 
mindegy, hogy mit veszel le 
magadnak az asztalról. 
A táv első felében például 
csupán két olivabogyó volt a 
táplálékom, aztán kell né-   
mi szénhidrát, ami túl édes, 
sokszor már undortkeltő, de 
kell - árulja el.  Földesi Jó-
zsef a félszáznál is több tagot 
számláló tapolcai Trappoló-
kat egy igazi nagy családnak 
látja, akik amellett, hogy 
együtt futnak, edzenek, örül-

Mór. Sokáig döntetlenre állt 
a meccs, majd két egyéni 
hiba után 3:1-es móri győ-
zelem. Az utolsó csoport-
meccsen már minden erő el-
hagyta a srácokat, Budapest-
től 4:0-s vereség.  A csoport-
kört az ötödik helyen zárva 
várhatták az újabb ellenfelet 
a következő napra, ahol már 
kieséses rendszerben folyta-
tódtak a küzdelmek. A máso-
dik játéknapra Balassagyar-
mat jutott, akik ellen az utol-
só percig vezetett Tapolca, 
aztán jött egy buta hibából 
eredő szabadrúgásgól, mely-
lyel egyenlített az ellenfél. 
Következtek a büntetőrúgá-
sok, melyben ők voltak a 
jobbak.  Erre a napra nem 
maradt már mérkőzés.  Az 
elkeseredésre, a csalódásra 
gyógyírként a termálfürdő 
szolgált. Több órán át élvez-
hették a minden igényt kie-
légítő fürdő szolgáltatásait.
A harmadik játéknapon Al-
sónémedi volt az ellenfél. 
Ezen a találkozón már egy 
csalódott csapat vergődését 
lehetett látni. Baj volt az 
akarattal, a küzdőszellem-
mel. 2:0-ra nyert Alsónéme-
di , s ez a diákolimpiai hu-
szadik helyet hozta. 
A díjkiosztáson minden csa-
pat dicséretet kapott a fel-
készültségéért, nagy tapssal 
jutalmaztak minden helye-
zettet.                             (ae)

nek egymás sikereinek is.  A 
drukk, az ováció itt minden-
kinek jár, aki megpróbálja 
legyőzni önmagát. - Megha-
tó volt  az a szeretet és segí-
tőkészség ami körbe vett a 
csapat részéről. Hatalmas 
öröm számomra az is, hogy 
egyre többen futnak Tapol-
cán. Jelenleg 15-20-an ed-
zünk rendszeresen hétfőn, 
szerdán és pénteken. Van aki 
több műszakban dolgozik, 
mégis eljön.  Szívesen vá-
runk mindenkit, de egy jó fu-
tócipőre szüksége lesz an-
nak, aki futni szeretne. Egy 
rossz cipő ugyanis csak el-
veszi a kedvet és egészségi 
problémákat okoz.             (tl)

Rövid hírek

2015. JÚLIUS 1. SPORT 7TAPOLCAI ÚJSÁG -

Álló sor: Antal Lászlóné(kísérő ped.)Ságvári B.-Tóth Á.-Marton B.-Leipzig K.-Kare (egri 
segítő)-Herczeg A.-Cséri B.-Kiss A.-Szabó Á.-Blaskovics Gábor (szakmai vezető) Térdel-
nek: Mészáros Z.-Novák B.- Árkosi D.-Hegedűs M.-Farkas G.-Molnár Á.

Könnyes szemekkel a  célban. 
Földesi József sikerrel gyűrte 
le az Ultrabalaton embert-
próbáló 220 kilométerét

7sportembere 

A 72 éves élet-
vidám sport-
ember Magyar-
ország legidő-
sebb igazolt labdarúgó-
ja. Kézilabdával kezdett 
Martfűn, majd focizott. 
Aztán jött az atlétika, a 
tájfutás. Mindig vonzot-
ták az extrém sportok, 
kipróbálta  a vitorlázó-
repülést, a sárkányrepü-
lést. Motorozik, hajózik, 
sízik és fut. Mindig talál 
magának elfoglaltságot. 
Tizenhét éve rúgja a bőrt 
a Tapolcai Öregfiúk FC 
csapatában. Egy kispá-
lyás focitornán figyelt 
fel rá Boczkó Gyula, a 
TÖFC szakvezetője, és 
Gyevnár Kálmán azóta a 
csapat kedvence, tréfa-
mestere,  a csapat „papá-
ja”. Nagyon büszke arra, 
hogy az idei bajnokság-
ban ezüstérem került a 
nyakába.                    (ae)                                                                  

A Gyevnár Kálmán
futball



Csodálatos környezetünk
Sűrű nádasban, mocsár-
ban, húsz kilós málhával 
a hátunkon, egy álcaháló-
val a fejünkön szúnyogok 
között kúszni-mászni, 
vagy órákig, mozdulatla-
nul várni  aligha kellemes 
elfoglaltság. Persze ha 
természeti csodák várnak 
ránk, az minden fáradsá-
gért kárpótolhat.

Ezt vallja nyugdíjas korú ba-
rátom, aki néhány éve szög-
re akasztotta vadászfegyve-
rét és leginkább a természet-
fotózásban találta meg mun-
kahelyi kötelességek nélküli 
éveinek tartalmas, örömteli 
megélését.  Pálinkás Gábor-
nak már fiatalon is a Bala-
ton-felvidék volt mindene, 
nem hagyott ki hétvégét, 
hogy Budapestről vonaton, 
később saját autójával ter-
mészeti szépségekkel bőven 
ellátott vidékünkre jöjjön. 
Horgászat, vadászat, vitorlá-
zás, fotózás, videózás, sző-
lőművelés szinte minden ér-
dekelte. Ma már sokkal töb-
bet van itt, mint otthon  a 
hobbik közül a szőlő, a bor 
és a fotózás maradt.  Ez 
utóbbi akkor teljesedett ki 
számára, amikor felfedezte, 

hogy a Tapolcai-medence 
madárvilága micsoda hatal-
mas változatosságot mutat. 
Kócsag, kormorán, szürke-
gém, vörösgém, ezüstsirály, 
dankasirály, rétisas, jégma-
dár, barna rétihéja, hamvas 
rétihéja, bibic, nyári lúd, 
böjti réce, bölönbika, kana-
las gém, cigányréce, barát-
réce, üstökös réce, kender-
magos réce, tőkés réce, vizi-

tyúk, bakcsó, daru - számára 
mind fotótéma. A vízimada-
rakról, a ragadozó szárnya-
sokról több ezernyi fotót 
készített már. Aki Tapolcán 
és környékén él, azt csodák 
veszik körül, akkor is ha 
nem tud róla. Pedig csak né-
hány lépést kell letérnünk  
ismert ösvényeinkről. Per-
sze, azért egy, a célra alkal-
mas természetfotós szett 

sem kis költség, és a Nemze-
ti Park szabályait is illik 
betartani, továbbá kell sza-
badidő, és a felmerülő ve-
szélyeket is tudnunk kell ke-
zelni. De a legfontosabb, 
hogy ki tudjunk szakadni a 
mindennapokból azzal a re-
ménnyel, hogy oda élmé-
nyekkel, az alkotó munka ér-
tékeivel térünk vissza. Mint 
egy jó természetfotós.       (tl) 

SZEM - PONT
Városunk közterein tavasz-
tól őszig csodálatos virág-
kompozíciókban gyönyör-
ködhetünk. Szorgos kezek 
munkáját dicséri. Amikor 
véget ér az első virágzási 
időszak, máris ültetik az ak-
kor éppen aktuális növénye-
ket. 
Tulipánokat, ólomvirágo-
kat, árvácskákat vagy éppen 

Tapolca közigazgatási területén a 
vadgesztenyefák (az aknázómoly 
második generációja elleni) per-
metezését várhatóan 2015. június 
25. és július 9. között végzik el. A 
permetezés ideje alatt (2 nap) az 
ablakokat be kell csukni!

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

n ELŐKERÜLTEK a 
kempingből eltulajdonított 
kerékpárok. Még 2014. jú-
nius 30-áról- július 1-jére 
virradóra két nemesszalóki 
férfi, a 24 éves O. Gábor és a 
21 éves B. Dániel három 
nagy értékű kerékpárt lo-
pott el egy révfülöpi kem-
pingből az ott nyaraló kül-
földiektől. A lopott kerékpá-
rokat a tapolcai nyomozók 
2014. július 1-jén egy ajkai 
férfi lakóházának udvarán 
foglalta le, akinek O. Gábor 
és B. Dániel akként adta el, 
hogy a kerékpárok külföld-
ről, „lomizásból” származ-
nak. A gyanúsítottak kihall-
gatásuk során beismerő val-
lomást tettek. A rendelke-
zésre álló adatok szerint a 
révfülöpi kempingből eltu-
lajdonított kerékpárokon kí-
vül, nyolc kerékpárt, továb-
bá szerszámgépeket loptak 
el Bazsi, Balatongyörök, To-
korcs, Bakonypölöske, és 
Pápa településekről. Az ügy 
a Tapolcai Járási Ügyészsé-
gen folytatódik - tájékozta-
tott Nagy Judit, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság megelő-
zési főelőadója.                (di)

n PARKOLÓHELYRŐL 
szeretett volna elindulni, ne-
kiütközött egy másik autó-
nak. Tapolcán az egyik kert-
városi parkolóhelyről  akart 
nagy ívben megfordulni, 
majd bekapcsolódni a forga-
lomba egy 70 éves keszt-
helyi nő. Nem adott elsőbb-
séget, így a manőver során 
nekiütközött egy 20 éves 
férfi által vezetett személy-
gépkocsinak. A balesetben

mindkét gépjármű vezetője 
megsérült.                         (di)
 

n MEGFENYEGETTE  
volt feleségét. K. Zoltán 50 
éves sümegi lakos, majd a  
munkahelyére is bement 
zaklatni. A helyszínre érke-
ző Csikós Norbert törzsőr-
mester és Varga Tamás fő-
törzsőrmester elfogta a fér-
fit, aki a sümegi rendőrőrsön 
való kihallgatása során be-
vallotta az ellene felhozott 
vád tényét. Az ügy iratait a 
rendőrség a közelmúltban 
vádemelési javaslattal meg-
küldte a Tapolcai Járási 
Ügyészségnek.                 (di) 

        2015. JÚLIUS 1.HÍREK8 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Csodálatos madárvilágunkat kevesen ismerik, pedig alig pár lépésre van tőlünk. 
A kis képen egy vörösgém repül a vízfelszín közelében               Fotók: Pálinkás Gábor

sárga és narancs színben  vi-
rító bársonyvirágokat. Nem 
csupán a belváros, a „ki-
rakat” szép és látványos. 
Ahogy fotóinkon is látható, 
olimpiai bajnok kalapácsve-
tőnk, Csermák József em-
léktáblájánál is virágpompa 
fogadja az arra járót, a nevét 
viselő rendezvénycsarnok 
előtt.                                 (di)

Szép, rendezett környezet a csarnoknál   Fotók: Dancs I.

Tájékoztatás
Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 46 - 49/db
Burgonya: 200-240 Ft/kg
Sárgarépa: 360 Ft/kg
Zeller: 200 Ft/db
Vöröshagyma: 250 Ft/kg

Lapterjesztés

Heti SÜTI

Dalmát kocka

Tészta:  4 db tojásfehérje (nagy), 1 
csipet só (bő), 4 dkg finomliszt 
(szitálva), 10 dkg darált dió, 1 kk 
sütőpor, 1 késhegynyi szódabikar-
bóna, 12 dkg porcukor, 6 dkg dur-
vára vágott dió, 6 dkg mazsola (áz-
tatott) Krém: 2 ek vaníliás puding-
por (főzős), 2 ek cukor (ízlés sze-
rint), 2 kávéskanál vanília kivonat, 
2 dl tej, 2.5 dl növényi tejszín (lehet 
sima is), 0.5 csomag habfixáló

Elkészítés:
Tészta: A tojásfehérjét kemény 
habbá verjük a sóval, hozzáadjuk a 
cukrot, és addig verjük, amíg a 
cukor el nem olvad. Egy keverőla-
páttal hozzávegyítjük a liszttel, sü-

Rendőrségi hírek

tőporral, szódabikarbónával elke-
vert darált diót. Sütőpapírral bélelt 
tepsibe (30 x 40 cm) kenjük a tész-
tát, a tetejét megszórjuk a beázta-
tott, lecsepegtetett mazsolával, a 
durvára vágott dióval. 180 C fokon 
15-20 perc alatt megsütjük. A tep-
siben hagyjuk teljesen kihűlni. Hű-
lés után kiemeljük a tepsiből, óva-
tosan eltávolítjuk a sütőpapírt, 
majd hosszanti irányban kettévág-
juk a süteményt. Nagyon vigyáz-
zunk, mert könnyen törik a tész-
tánk! A krémet az egyik lapra hal-
mozzuk, egyenletesen elkenjük 
rajta, és befedjük a másik lappal. 
Alaposan kihűtjük, és kockákra 
vágva szervírozzuk.
Krém: A pudingporból, cukorból, 
tejből pudingot főzünk. Hagyjuk 
teljesen kihűlni. Hűlés után a vaní-
lia kivonattal és 0,5 dl tejszínnel ki-
habosítjuk. A maradék tejszínt ke-
mény habbá verjük a fixálóval, és a 
pudinghoz keverjük óvatosan. (sü-
tési hőfok: 180°C,  sütési mód: alul 
-felül sütés, tepsiméret: 30×40cm)
             Fehér Sándorné, Tapolca

Paprika: 880 Ft/kg
Paradicsom: 440-500 Ft/kg
Uborka: 300-340 Ft/kg
Alma: 360-400 Ft/kg
Cseresznye: 500 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Ribizli: 2500 Ft/kg
Mandula: 4100  Ft/kg
Citrom: 699 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg


