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Parkok, terek, utcák
KÖRSÉTA Tapolca idén is indult a környezetszépítő versenyen

A korábbi évekhez ha-
sonlóan Tapolca az idén 
is részt vesz a Virágos 
Magyarországért környe-
zetszépítő versenyen.

A program célja a kulturált 
és vonzó országkép kialakí-
tása, a fenntartható fejlődés 
szempontjainak következe-
tes alkalmazása, a települé-
sen élők összefogásának 
ösztönzése, az életminőség 
javítása, a környezettudatos 
gondolkodás és szemlélet 
erősítése, a természeti és az 
építészeti örökség megőrzé-
se és gyarapítása. A verseny 
szervezői, illetve a zsűri 
tagjai a napokban járták 
körbe a várost. A vendégeket 
Kozma Henrik alpolgármes-
ter kísérte végig az utcákon, 
a felmerülő kérdésekre ő, il-
letve Bakos Gáborné, a vá-
rosüzemeltetési csoport ve-
zetője válaszolt. 
Amint azt az alpolgármester 
lapunk érdekélődése nyo-
mán elmondta, a szakembe-
rekből álló csoport meggyő-
ződhetett arról, hogy a vá-
rosban mennyire fontos sze-

repet kap a szép környezet, a 
rendezettség, valamint kér-
déseket tehettek fel számos 
kapcsolódó témában. Érde-
kelte őket a szelektív hulla-
dékgyűjtés helyi gyakorlata, 
a parkgondozás, a közvilágí-
tás, az önkormányzat fenn-

tartásában lévő épületek 
energiahatékonysága. 
A megújuló energiaforrások 
különös hangsúlyt kapnak 
Tapolcán. Kozma Henrik ki-
fejtette, egy napenergia-erő-
mű építése is tervben van, de 
a kerékpárutak fejlesztése, 

bővítése, a Balatonnal való 
összeköttetés megvalósítása 
szintén. 
Hozzátette, a város arculatá-
nak alakításában természe-
tesen komoly szerepet ját-
szanak a tapolcai civil szer-
vezetek is.                        (szj)

Látogatás a rendőrségen

Kilencvenöt esztendős 

A Csermák József ren-
dezvénycsarnok általá-
nos iskolás gyerekek szá-
mára szervezett nyári tá-
borának egyik programja 
ismét a tapolcai rendőrka-
pitányság meglátogatása 
volt.

Július 3-án reggel érkeztek, 
ahol Molnár András őrnagy 
köszöntötte és kalauzolta 
végig őket az épületben. 
Meghallgathattak egy hasz-

nos ismereteket közvetítő 
előadást a nyár veszélyeiről, 
majd az udvaron rendőrau-
tók és rendőrmotorok várták 
gyerekeket. Amíg a csoport 
egyik fele a szolgálati gép-
járműveket csodálta, a töb-
biek szemügyre vehették a 
különböző rendőri felszere-
léseket. Utána felsétáltak a 
fogdahelyiségekbe, és örö-
mükre a bűnügyi techniku-
sok ujjlenyomataikról min-
tákat készítettek.              (di)

Szobájában üldögélve, 
csendesen, mosolygós 
arccal várta vendégeit 
Marton Istvánné, akit 95. 
születésnapja alkalmából 
köszöntött Dobó Zoltán 
polgármester, Marton Jó-
zsef képviselő és Pass 
Sándor.

Mária néni Gyulakesziben 
született 1920. július 1-jén. 
Heten voltak testvérek, akik 
közül sajnos már csak ő, a 
legidősebb él. 
Édesapját is korán elveszí-
tette, azonban képe élénken 
él benne. Elmondása szerint 
nagyon fiatalon, 12 évesen 
már szolgált, és mindig meg 
voltak elégedve munkájá-
val. Férjével hosszú boldog 
házasságban éltek a Szent 
György-hegyen épült ottho-

nukban, ahol szőlőt művel-
tek, gazdálkodtak. Azonban 
földjüket elvették, így Tapol-
cára került. Húsz évig dol-
gozott a járási hivatalban ta-
karítónőként. Három gyer-
meket neveltek, akiktől hét 
unokája van, most lánya gon-
dozza. Szeret zenét hallgatni, 
kedvencei a magyar nóták, 

melyeket szívesen énekel is. 
Betegségéből adódóan nehe-
zen mozog, azonban a tv-ből 
tájékozódik a legfrissebb 
eseményekről. A városveze-
tés emléklappal, Tapolca 
Város Borával, ajándékutal-
vánnyal és egy csokor virág-
gal köszöntötte fel a szép-
korú asszonyt.                  (hg)

Mária nénit Dobó Zoltán polgármester köszönti

Nosztalgia 
a boltban
Nem voltam az a „va-
sárnapi bevásárló”-
típus, és különöseb-
ben  nem is érdekelt, 
hogy ki mikor intézi a 
beszerzéseit. Persze, 
ha éppen úgy adódott 
(valami elfogyott), ak-
kor vasárnap is el-
mentem a boltba. Ez 
a lehetőség meg-
szűnt, és a Balaton 
vonzáskörzetében, 
nyáron igencsak „lát-
ványos” hatásokkal 
bír. Nem az a fő baj, 
hogy vasárnap zárva 
vannak az üzletek, 
hanem ennek a ho-
zadéka. Többszörös 
tömeg hétköznapo-
kon, a péntek egy 
nyomor, a szombatról 
meg jobb nem is 
szólni. A megnöveke-
dett hétköznapi forga-
lom több helyütt áru-
hiányt is okoz szom-
baton. Délutánra már 
sok termék kifogy, 
főleg a romlandók. Új-
raélhetjük a régi szép 
sorban állós időket  
2015-ben.

          Szijártó János

A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendtek a 
szolgálati gépjárművek                        Fotó: Dancs István

A zsűrit Kozma Henrik és Bakos Gáborné vezette körbe Tapolcán    Fotó: Szijártó J.

Fotó:hg
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Baloldali értékek
VÁLASZTÁS  Az MSZP jelöltjei mutatkoztak be
A helyi választási bizott-
ság döntése alapján au-
gusztus 30-án Tapolca 
két körzetében (a 3-as-
ban és az 5-ösben) tarta-
nak időközi választást. 
Ezúttal az MSZP két je-
löltje mutatkozott be.

Árvai Gábor, a párt tapolcai 
elnöke mutatta be sajtótájé-
koztatón a 3-as körzetben in-
duló Kránicz Andrást, vala-
mint az 5-ös körzetben ring-
be szálló Sásdiné Verebélyi 
Margit Hajnalt. Az esemé-
nyen részt vett az MSZP me-
gyei elnöke, Gőgös Zoltán, a 
Magyar Liberális Párt me-
gyei elnöke, Mezriczky Beá-
ta, és a Societas országos el-
nöke, Torzsa Sándor. Árvai 
Gábor hozzáfűzte, örül an-
nak, hogy mindkét jelöltjük 
vállalja a baloldaliságot, az 
MSZP-logót, és nem bújnak 
el a megtévesztő „függet-
len” jelző mögé.
Sásdiné Verebélyi Margit 
Hajnal szerint Tapolca be-
teg, magára hagyatott. Jel-
lemző a hiányos egészség-
ügyi ellátás, az elszegénye-
dés és az elvándorlás. - Hu-
szonnyolc éve dolgozom az 

Pénzzel támogatják a várost

Árvai Gábor (középen) mutatta be a 3-as körzetben induló 
Kránicz Andrást, valamint az 5-ös körzetben induló Sásdi-
né Verebélyi Margit Hajnalt. A kép bal szélén Gőgös Zoltán, 
jobb oldalon Mezriczky Beáta és Torzsa Sándor     Fotó: szj.

egészségügyben, munkám 
során naponta találkozom 
azokkal, akik építették a vá-
rost, azokkal, akik ma igye-
keznek építeni, és azokkal 
is, akiktől Tapolca jövője 
függ. Utóbbiakat sajnos nem 
tudjuk megtartani, a lehető-
ségek hiánya miatt. Szülő-
ként is fontosnak tartom, 
hogy a fiatalok itt tanulhas-
sanak, majd a megszerzett 
tudást itt kamatoztassák, 
akár a gyógyturizmusban, 
akár a városfejlesztés bár-
mely területén.
Kránicz András 1966-ban 
került Tapolcára kisgyer-

mekként, itt járt általános- és 
középiskolába, majd egyete-
mi tanulmányai után itt kez-
dett dolgozni mérnökként a 
Bakonyi Bauxitbánya Válla-
latnál 1984-től, később az 
ajkai timföldgyárba került. 
A képviselő-testület gazda-
sági bizottságának külsős 
tagja. – Úgy gondolom, te-
hetek valamit az élhetőbb 
városért. Azt nem ígérem, 
hogy minden problémát 
meg tudok oldani, de azt 
igen, hogy mindent megte-
szek a lehető legjobb meg-
oldás érdekében, a többség 
megelégedésére.             (szj)

Huszonnégy millió forint-
tal támogatja a várost az 
elkövetkező három esz-
tendőben a Tarr Kft.

Az erről szóló szerződést a 
napokban írta alá az önkor-
mányzattal a cég ügyvezető 
igazgatója. A városházán 

Dobó Zoltán polgármester 
és Tarr János ügyvezető 
igazgató, a város jegyzője, 
Ughy Jenőné jelenlétében 
kötötték meg a három évre 
szóló megállapodást. Esze-
rint a Tarr Építő, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. az 
elkövetkező három évben, 

A támogatói szerződés aláírása. A képen Ughy Jenőné 
jegyző, Dobó Zoltán polgármester és Tarr János a cég 
ügyvezető igazgatója                            Fotó: Szijártó János

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
július 23 - 29. 

csütörtök – szerda
  

 23. csütörtök, 27. hétfő, 29. 
szerda  14:00  1000,-Ft                                                                                            

Saul fia  
Színes, magyar film

Hossz: 107 perc 
Rendező: Nemes Jeles 

László
Szereplők: Röhrig Géza, 

Molnár Levente

23. csütörtök, 25 – 29. 
vasárnap - szerda  16:00  

1200,-Ft
24. péntek 12:30 
Minyonok 3D  

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs vígjáték

Hossz: 91 perc
Rendező: Brian Lynch 

23. csütörtök, 25 – 29. 
vasárnap - szerda 18:00 

1000,-Ft  
24. péntek 17:30                                                                                          

Ted 2.  
Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték

Hossz: 114 perc 
Rendező: Seth MacFarlane

23. csütörtök, 25 – 29. 
vasárnap - szerda  20:00  

1200,-Ft  
24. péntek  19:30                                                         

Hangya  3D  
Színes, szinkronizált 
amerikai sci-fi akció

Hossz: 115 perc 
Rendező: Peyton Reed

évi 8 millió forintot biztosít 
a város részére, vissza nem 
térítendő támogatásként. A 
pénzből a Fő tér 12. szám 
alatti épület homolokzatá-
nak felújítása, a Batsányi 
utcai gyermekorvosi rende-
lő akadálymentesítése, az 
önkormányzat fenntartásá-
ban működő intézmények 
által szervezett sport-, illet-
ve gasztronómiai rendezvé-
nyek lebonyolítása valósul-
hat meg.  A megállapodás e 
része 2015-re szól, a követ-
kező két év támogatási célja-
it majd külön egyeztetik a 
felek. A vállalat cserébe 
ezért a várostól, pontosab-
ban annak saját tuljadonú 
cégeitől médiamegjelenést, 
reklámot kap.
A város nevében Dobó Zol-
tán mondott köszönetet a 
felajánlásért, míg Tarr János 
örömét fejezte ki a hosszabb 
távra szóló együttműködés 
kapcsán.                           (szj) 



Ovisok tábora
EGYÜTT A közösségi élet alapjairól a kicsiknek
Zöldy Júliáék apróságok-
nak léthehozott nyári tá-
bora az elmúlt hét pénte-
kén véget ért.

A zárónap utolsó óráiban a 
gyerekek és nevelőik kis 
műsorral kedveskedtek a 
szülőknek, akik láthatóan 
nagy örömmel vettek részt 
nézőként a programon, ahol 
a kicsik kedves kézműves al-
kotásait is megtekinthették.  
A városi sportelepen zajló 
eseményen megtudtuk, A 
Szent Erzsébet óvoda peda-
gógusa Zöldy Júlia és mun-
katársai Kránitz Lilla és Ma-
gyar Renáta két turnusban, 
harminc-negyven óvodás-
korú gyermekkel fogalkoz-
tak az elmúlt időszakban. 
Céljuk az volt, hogy a gye-
rekek biztonságos szünidei 
elhelyezésén túl, azok testi, 
lelki, szellemi fejlődésére is 
pozitív hatást gyakorolja-
nak. Ennek érdekében olyan 
tematikus foglalkozásokkal 
kötötték le a kicsiket, ame-
lyek egy-egy fontos, a jövő-
re nézve meghatározó ké-

pességet fejleszt, továbbá 
felkészít a felelőségteljes 
közösségi életre. A hét elején 
az érzelmi nyugalom létre-
hozása, a közösségbe való 
integráció,  verbális-  és lo-
gikai készségfejlesztés volt 
a cél. Később a finommoto-
rikai készségek, az esztéti-
kai érzékfejlesztés, emléke-
zet-, gondolkodás-, képzelet 
fejlesztés került előtérbe. 
Mindezek természetesen já-
tékosan, a gyerkőcök legna-

gyobb örömére történtek 
népmesékkel, közös énekta-
nulással, agyagozással, cso-
portjátékokal, könyvnéze-
getéssel, levendulás-babzsá-
kolással, egyszóval közös 
játékok sokaságával. 
Szép gesztus volt a tábort 
létre-hozó óvónők részéről, 
hogy egy tapolcai szegény-
sorsú család, illetve gyerme-
kük számára sikeres  gyűj-
tést is szerveztek az utolsó 
napon.                           (tl)
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Ovisok a tábori foglalkozások egyikén    Fotó: Töreky L.

Nem bomba volt

Halápi Katinka 
Apró gyermekkora óta kí-
séri a zene életét. Nem is 
emlékszik rá, mi volt az el-
ső momentum, amikor ta-
lálkozott a harmóniákkal, 
egyszerűen beleszületett. 

Szülei révén szinte az anya-
tejjel együtt szívta magába 
azt a tudást, melyet kitartó 
szorgalommal és elszántság-
gal csiszolgatott, fejlesztett. 
Láthattuk őt már zongora 

Miért nem eszi meg a takar-
mányt négylábú kedven-
cünk?
- A korai szocializáció nap-
jainkban a kutyáknál is "slá-
ger". Ahogy a szóösszetétel 
is utal rá, időben kell szok-
tatni. Ez azt jelenti, hogy 4-6 
hetes korban elkezdődik és 
legkésőbb 4 hónapos korban 
le is záródik ez a folyamat.
Amit ebben az időszakban 
megtanul, az szentírás lesz 
számára. Amit a későbbiek-
ben sajátít el, az már csak a 
"lehet" kategóriába sorolha-
tó. A korai szocializáció idő-
szakában kell rászoktatnunk 
arra a takarmányra, amely 
számára a leghasznosabb. 
Amennyiben mindenféle ol-
csó, ám mutatós étket te-
szünk kedvencünk elé, kép-
telen lesz eldönteni, melyik-
kel jár a legjobban. Amikor 
választási lehetőséget kíná-
lunk föl kutyusunknak, egyik 
finomság után kapja a mási-
kat, természetes, hogy ott 
fogja hagyni a régit, ami nem 
ízlett neki. A természetben 

más törvények uralkodtak, 
vagy megette amit közösen 
elejtettek, vagy éhes maradt.
Négylábú családtagjainknak 
mi biztosítjuk a válogatás, a 
választás lehetőségét, ugyan-
akkor szintén nekünk kell a 
számára legoptimálisabb íz-
hatású készítményt is kivá-
lasztani. Már az első alka-
lommal hibázik a gazdi, mi-
kor a jószág nem eszi meg a 
táplálékát, ő pedig másikat 
ad neki. Ilyen esetekben cél-
szerű elvenni előle, majd 2-3 
óra elteltével ismét vissza-
tenni. Előbb-utóbb az éhség-
érzete legyőzi a válogatóssá-
gát. Azt tudni kell minden 
állattartónak, hogy a kutya 
nem a kulináris élvezet, ha-
nem a fajfenntartás miatt 
eszik. Más oka is lehet an-
nak, ha a jószágnak nem kell 
a takarmány. Például a jólla-
kottság-érzet, gyomorpana-
szok, de általában az etetési 
technikában keresendő a hi-
ba, vagyis minden esetben a 
gazdi az oka annak, ha válo-
gatóssá válik házi kedvence.

Kuriózumnak számít, ha egy törékeny hölgy dobverőt 
ragad. Halápi Katinka ezzel vált ismertté

Heti Ötlet

mögött, Michael Jacksont 
táncolva, Hotel Mentholt 
énekelve, azonban a legna-
gyobb sikert dobjátékával 
érte el. 
Hiszen mégiscsak kurió-
zumnak számít, ha egy töré-
keny hölgy dobverőt ragad, 
és úgy kezdi püfölni a bőrt és 
a cintányért, hogy azt a ke-
mény férfi ütősök is megiri-
gyelhetik. 
Önszorgalomból, kíváncsi-
ságból feltöltötte a világhá-
lóra azokat a feldolgozáso-
kat, melyeket egyedül készí-
tett és a dalok eredeti szerz-
ői, előadói elismeréssel 
szóltak munkájáról. Majd 
gondolt egyet, és jelentke-
zett egy castingra, ahol be-
válogatták a Budapesti Ope-
rettszínház legújabb Fame – 
a hírnév ára című musicalé-
be. Lambchopsa szerepét, 
mintha rá öntötték volna. 
Vadóc, punk csaj, aki nem 
szereti a korlátokat, kötött-
ségeket, viszont amibe bele-
kezd, azt maximálisan, szív-
vel lélekkel csinálja.       (hg)

Tapolcai zenekarok

egészség 
környezet 

közlekedés
informatikaDr. Ásványi Tamás 

                   állatorvos

Nem bomba volt az 13-as 
Y-ház szemétgyűjtőjében 
július 14-én, csak annak 
látszott.

A hírt aznap késő délután, a 
tűzszerészi vizsgálatot kö-
vetően közölte a sajtóval 
Frankó Marianna, a megyei 
rendőrfőkapitányság sajtó-
szóvivője.  Mint azt a hely-
színen megtudtuk, néhány 
perccel 13 óra után jött a be-
jelentés, hogy egy robbanó-
szerkezetnek látszó tárgyat 
találtak az Y-ház egyik kuká-
jában. (Információink sze-
rint ragasztószalaggal össze-
kötözött, papírba öltöztetett, 
bombaszerűen nyomtatott 
áramköri lappal és digitális 
időmérővel ellátott szerke-
zetet fedezett fel valaki a 
szemétgyűjtőben.)    A beje-
lentést követően a rendőrség 
nagy erőkkel vonult a hely-
színre és a szóban forgó kö-
zeli épületből mintegy hat-
van személyt kértek lakásaik 
elhagyására. A helyszínről 
szirénázó mentőautók is tá-
voztak ebben ebben az idő-
ben, de kiderült, az ügytől 
független, sürgősségi beteg-
szállításokról volt szó. A 
hírre Dobó Zoltán polgár-
mester is a helyszínre sietett, 
tájékozódott a helyzetről, 

majd több rekesznyi ásvány-
vizet rendelt a tikkasztó me-
legre való tekintettel a „ki-
lakoltatottak” számára. A 
tűzszerészek munkájából a 
lezárás miatt szinte semmit 
sem lehetett látni, egy közeli 
másik Y -ház tetejéről csak 
azt, hogy a kukára kötözött 
kötelet valaki rejtett helyről 
megránja, és az eldől. A 
helyszínen egyébként nem 
igazán volt ijedelem, pánik, 
szinte mindenki, akivel be-
széltünk, gyermekcsínynek 
gondolta a bombát. Kicsivel 
este hat óra előtt zárult le a 
vizsgálat, azzal az ered-
ménnyel, hogy nincs ok pá-
nikra, „a bombának látszó 
tárgy, nem tartalmaz rob-
banóanyagot”.                   (tl)

Lezárták a területet a vizs-
gálat idejére Fotó: Töreky L.
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Mesterkurzus
ZENE Fiatal tehetségek csiszolhatták tudásukat

A világ minden tájáról ér-
keztek zongoristák váro-
sunkba, hogy a Liszt- dí-
jas zongoraművész, dr. 
Baranyay László mester-
kurzusán vehessenek 
részt.

A huszonnegyedik alkalom-
mal rendezett programon, 
15 tehetség csiszolta techni-
kai és zenei tudását, melyről 
számot is adtak a Járdányi 
Pál Zenei Alapfokú Művé-
szeti Iskola hangversenyter-
mében. A rendezvény nyitó-
hangversenyén tanár úr elő-
adásában hallgathatta meg a 
műkedvelő közönség Scar-

latti, Chopin, Debussy mű-
veit. Majd a hallgatók ültek a 
zongorához két alkalommal, 
mielőtt a záróhangverse-
nyen bemutatták a mester-
kurzuson elsajátított, és tö-
kéletesre gyakorolt témákat. 
Bár a kurzus ideje alatt óra-
rendbeosztás szerint folytak 
a próbák Baranyay László 
mégis jelentős súlyt fektet a 
növendékekkel való kapcso-
latra. Mivel ez egy egyéni 
foglalkozásmód, ezért rend-
kívül fontos a személyes 
kontaktus. Nem lehet min-
denkire egy megfelelő mód-
szert alkalmazni, mindenki-
hez külön út vezet. Elvá-

laszthatatlannak tartja a ze-
nei és technikai nevelés pár-
huzamosságát, zene nélkül 
feleslegesek az eszközök, de 
eszközök nélkül nem lehet 
megvalósítani az elképze-
léseket. Igyekszik emberileg 
is szoros kapcsolatba kerülni 
a tanítványokkal, nem szeret 
hivatalos hangon órát adni, 
tekintve, hogy a tanulmá-
nyok előrehaladtával a nö-
vendékeket egyre inkább 
kollégának tekinti. Vélemé-
nye szerint - amit gyakran 
kifejtett korábban is - a te-
kintély nem a távolságtar-
táson, hanem a tudáson kell, 
hogy alapuljon.               (hg)

A zongoránál a mester: dr. Baranyay László az idei kurzuson       Fotó: Havasi Gábor

Hirdetés

Két tapolcai fiatal, egy 
tizennégy és egy tizenhat 
és fiú életet mentettek. 
Egy vízben elmerült férfit 
húztak ki a partra a szigli-
geti strandon.

- Nyírő Béni és Fazekas Den-
nis sok más fürdőzőhöz 
hasonlóan a stégről ugráltak 
a vízbe. Egyszer csak azt 
vették észre, hogy egy férfi 
egy rosszul sikerült fejes 
után nem jött fel a felszínre. - 
Láttuk, hogy teljesen merő-
legesen érkezett a vízbe, a 
lábai előre csapódtak. Egy 
darabig jöttek buborékok, 
aztám semmi. Utána 
ugrottunk, meg szóltunk egy 
közelben állónak, hogy 
segítsen, de először azt hitte, 
hogy szórakozunk - 
mesélték a fiúk. Aztán a 
gyors keresés eredményes 

Nyírő Béni (balra) és Fazekas Dennis megfelelő időben 
voltak megfelelő helyen                       Fotó: Szijártó János

Életet mentettek
volt, Dennis talált rá a víz 
alatt lebegő, eszméletlen 
állapotban lévő negyvenes 
férfire. Igyekeztek kihúzni, 
ekkor már segített az férfi is, 
akinek előtte jelezték a bajt. 
Kint stabil oldalfekvésbe he-
lyezték (Béni éppen kismo-
tor vizsgára készül, onnan az 
ismeret), majd érkezett egy 
egészségügyis hölgy, aki 
elkezdte az újraélesztést. 
Jött a víz a szájából, orrából, 
majd amire kiért a mentő, 
már magához tért a férfi. A 
fiúkat meg szinte félrelök-
ték, hogy mit lábatlankod-
nak ott, senkinek (felnőtt-
nek) nem jutott eszébe meg-
kérdezni, hogy ki vette észre 
és ki húzta ki, helyezte 
biztonságba a sérültet. Egy 
köszönömöt minimum meg-
érdemeltek volna. Egyszer 
talán erre is sor kerül.     (szj)

A Tapolcai Rendőrkapitányság saját 
kezdeményezésű „Együtt, érted!?” 
elnevezésű bűn- és balesetmegelőzési 
rendezvénysorozatát 2015. július 16-án 
indította útjára a révfülöpi kemping-
ben, melyen a tűzoltóság és a mentő-
szolgálat is közreműködött.

A rendezvény célja, hogy a rendőrség a 
társhatóságokkal együtt felkeresse az 
illetékességi területen működő kem-
pingeket, hogy a turisták figyelmét fel-
hívják a nyáron rájuk leselkedő ve-
szélyekre. A nyaralók ezen kívül köz-

A Május 1. utcában évek 
óta félbe maradt egy 
építkezés, ami miatt rend-
kívül elhanyagolt a terület 
környezete. 

A lakók többször panaszol-
ták a korábbi városvezetés-
nek a gazosodást, a rágcsá-
lók elszaporodását, de a 
problémát nem sikerült 
megoldani. A környékbeliek 
ismét szóvá tették, valamint  
magam is jeleztem. Az 
önkormányzat segítségével 
megoldódott a helyzet.

Pass Sándor, a tapolcai 
kulturális kabinet vezetője

Megoldott
több éves 
probléma

Sport és szabadidő
Ebben az évben is sok 7 -
12 éves gyermek vett 
részt a Tapolca Kft. által 
szervezett kéthetes  sport 
- és szabadidő tábor prog-
ramjaiban.

A  nyári szünidő első részé-
nek tartalmas, hasznos eltöl-
tésére invitálták programja-
ikkal a gyerekeket a Tapolca 
Kft. sport-és rendezvény-
szervezői. Illés Zsófia, a tá-
bor vezetője lapunkat arról 
tájékoztatta, hogy a résztve-
vők nemcsak Tapolcáról ér-
keztek, hanem a környező 
településekről is. Mivel az 
időjárás kedvezett a strando-
lásra, mindkét turnusban 
kétszer is jártak a csoportok 
fürdőzni (Szigliget, Ajka-
Kristályfürdő, Pápa-Gyógy-
és termálfürdő). Naponta a 
különféle szabadtéri játéko-

kat élvezhettek a gyerekek a 
város több játszóterén, de a 
sportházban kipróbálhatták 
a bowlingot. Látogatást tet-
tek a Széchenyi Szakképző 
Iskolában, megtekintették a  
rendőrkapitányságot, a tűz-
oltóságot, ahol jármű és 
technikai bemutatót tartot-
tak nekik. Az Assisi Szent 
Ferenc  állatmenhelyen si-
mogathatták a menhely la-
kóit. Volt kézművesfoglal-
kozás, aszfaltrajz, moziláto-
gatás. Tornáztak a gyógybar-
langban, de részt vehettek 
játékos gyermektorna fog-
lalkozáson is. Diszelben a 
Győrffy-Villám birtokon  
sólyom-, kutya- és macska-
bemutatót láthattak. Tárlat-
vezetéssel egybekötött mú-
zeumlátogatáson jártak az 
iskolamúzeumban, Hangodi 
László történésszel.        (ae)

Megelőzés a kempingekben
lekedés-biztonsági programokon ve-
hetnek részt, felfrissíthetik KRESZ-tu-
dásukat és különböző nehézségű 
ügyességi pályán kerékpározhatnak, il-
letve gokartozhatnak.
Megtekinthetik testközelből a szolgála-
ti járműveket, miközben a diákjárőrök 
és diáktolmácsok a tapolcai rendőr-
kapitányság munkatársaival magyar, 
valamint idegen nyelvű prevenciós ki-
adványokkal járják a kempingek 
területét, hogy a pihenni vágyók ál-
dozattá válásának elkerülése érdekében 
hasznos tanácsokkal szolgáljanak.  (di)
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Hirdetés

Energetikai épületfejlesztés

Németh Béla kovácsmester lovat pat-
kol (Fent - forrás:Galambos László-
né). Mohos István fodrászmester 
(üzlet a régi piac mellett, a 30-as 
évek végén) (Lent - forrás: Farkas 
Józsefné). Jobbra a könyv egyik bo-
rítóterve 

feldolgozza, összegzi és 
papírra veti Tapolca egykori 
„tisztes iparát”, hogy a mai, 
és a későbbi nemzedékek 
számára is legyen egy kéz-
zelfogható, tapintható, la-
pozható, igényes kötet, ami 
minden fontosat összefoglal 
e témában. Mint mondta, 
nagyon sok kép, történet, 
adat gyűlt már össze eddig is 
tapolcai emberek önzetlen 
segítsége által, de még min-
dig nem ért a végére, szinte 

naponta jön egy-egy újabb 
megkeresés, újabb adalék az 
idei megjelenő könyvhöz. 
Érdekesség, hogy 110 éve 
történt a "Tapolczai ipartes-
tület"alapkőletétele a To-
rony utcában (ma Arany 
János u. -Varjú Fogadó), 130 
éves a tanoncoktatás Tapol-
cán, 30 éves az új ipari és ke-
reskedelmi szakmunkáskép-
ző iskola. A kötetben a jelen 
iparosai, kereskedői, vállal-
kozói is helyet kapnak.   (szj)

Mesterek és mesterségek

Várostörténeti EXTRÁK  - Tapolca és környéke

Hirdetés

Ebben a világban, amikor az 
elektronika, az informatika, 
az internet határozza meg 
mindennapjainkat, még in-
kább felértékelődik az egy-
kori, mára sok esetben elfe-
ledett kétkezi munka megis-
merésére, illetve annak 
megismertetésére irányuló 
minden törekvés. 
Tapolcán N. Horváth Erzsé-
bet (több ismert könyv szer-
zője) tűzte ki azt a nemes 
célt, hogy összegyűjti, 

Európai uniós forrás se-
gítségével épületenerge-
tikai fejlesztések valósul-
tak meg Tapolcán.

Az Új Széchenyi Terv kere-
tein belül az önkormányzat a 
Barackvirág óvoda, a Kert-
városi óvoda és a városháza 
energetikai korszerűsítésére 
87 millió 131 ezer 519 forint 
összegű, vissza nem téríten-
dő támogatást kapott. A 102 
milliót meghaladó összkölt-
ségű beruházás önrészének 
biztosítására a város önkor-
mányzata vállalt kötelezett-
séget. A beruházás során 
több energiahatékonyság-
növelési tevékenység való-
sult meg. A Barackvirág 
óvoda épületén 17 alumíni-
um bejárati ajtó, 42 alumí-
nium és 48 műanyag nyílás-

záró cseréje valósult meg, 
valamint 732 négyzetmé-
ternyi felületet kapott hom-
lokzati hőszigetelést. A 
Kertvárosi óvodában 42 mű-
anyag nyílászárót építettek 
be, 480 négyzetméteren tör-
tént meg a homlokzati hőszi-
getelés. A városháza C épü-
letén 30 műanyag nyílászá-
rót cseréltek ki, 365 négy-
zetméteren szigeteltek. Az 
épületeken megtörtént a zá-
rófödém hő- és vízszigete-
lése, a gépészeti korszerű-
sítés pedig összesen 124 ter-
mosztatikus szelep felszere-
lését is tartalmazta. A fej-
lesztéssel csökkennek a mű-
ködési költségek, de a ki-
sebb energiafelhasználás 
(földgáz) környezetvédelmi 
szempontból is jelentős elő-
relépés.                           (szj)
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Huszonöt esztendős barátság
A 25 éves testvér-települési kap-
csolat jubileumi ünnepe alkalmá-
ból Dobó Zoltán polgármester és 
Bolla Albertné, a „Tapolcai Finn 
Barátok Köre” elnökének vezeté-
sével 2015. június 22-én Lempää-
läbe látogattunk.
A delegáció tagjaként utazott Lévai 
József alpolgármester, Marton Jó-
zsef önkormányzati képviselő, 
Bolla Albert a Tapolcai Finn Ba-
rátok Köre alapító tagja, és Varga 
Béláné a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal közoktatási re-
ferense.

A Tamperei repülőtéren landolt a 
gépünk, ahol már vártak bennünket 
az ottani finn-magyar baráti kör 
tagjai, akik személyautóikkal a 20 
km-re található testvértelepülé-
sünk, Lempäälä egyetlen szállodá-
jába, a „Vaihmalan Hovi”-ba szál-
lítottak bennünket. 
Este 10.00 óra körül foglaltuk el  a 
szállásunkat, rácsodálkozva a finn 
nyár egyik legfontosabb jellemző-
jére az éjszakai világosságra, a so-
kak által ismert fehér éjszakákra.
Rövid éjszakai pihenőt követően 
kedden az önkormányzat képvise-
lői fogadtak bennünket az egész-
ségközpont tárgyalótermében. A 
megbeszélésen jelen volt az önkor-
mányzat pénzügyi vezetője, Kari 
Avuinen, Nina Lehtinen oktatási 
igazgató, Vesa Helin szociális- és 
egészségügyi szolgálat vezetője. 
Elmondták, hogy Lempäälä lakos-
ságszáma 22 ezer fő körül mozog, 
és annak ellenére, hogy ez a szám 
évről évre közel 500 fővel emel-
kedik, a település nem rendelkezik 
városi ranggal. Csodálkozásunkra, 
hisz nálunk a jóval kisebb telepü-
lések is városi címet szeretnének, 
azt válaszolták, hogy számukra ez 
nem jelent semmilyen hátrányt, 
sem pedig előnyt, nem foglalkoz-
nak vele. Miután megkérdeztük, 
hogy szerintük minek köszönhető 
Lempääläben a pozitív demográ-
fiai trend, többek között azt vála-
szolták, hogy a munkahelyeknek. 
Mindenkinek biztosított a munka-
hely, de aki nem tud elhelyezkedni, 
azt sem hagyják magára, kilenc hó-
napig kap támogatást.  Vendéglá-
tóink jogos büszkeséggel mutatták 
be a felújított egészségközpont ré-
gi és új szárnyát, miközben megta-
pasztalhattuk azt a nyugalmat, ki-
számíthatóságot és rendet, amiben 
az ápolók dolgoznak, és természe-
tesen gyógyulnak a betegek. Nincs 
hivalkodás, de minden a „helyén 
van”,- állapítottuk meg.
Pillanatokon belül előkerült egy 
Magyarországon korábban sikeres 
sportoló magyar hölgy is, (láss cso-
dát?) aki ápolóként látja el felada-
tát az egészségközpontban. A talál-
kozás megható pillanatait követő-
en elmondta, hogy nagyon szeret 
az intézményben dolgozni, mert a 
vezetés ugyan elvárja a precíz, lel-
kiismeretes munkát, a finn nyelv 
ismeretét, de cserébe tisztességes 
fizetést, megbecsülést és kultúrált 
munkakörülményeket nyújt. Kér-
désünkre, hogy tervezi-e visszaté-
rését Magyarországra, válasza 
„egyelőre nem” volt.
Vendéglátóink arról is tájékoztat-
tak bennünket, hogy fejlesztése-
ikhez csak kisebb mértékben vesz-
nek igénybe európai uniós pályá-
zatokat, azokat többnyire saját for-

rásból biztosítják. Ebédünket, a 
Himminkoto-ban, az önkormány-
zat által fenntartott idősotthonban 
fogyasztottuk el, majd rövid szüne-
tet követően iskolalátogatáson vet-
tünk részt Sari Seppälä rektor 
(igazgató) helyettes vezetésével. 
Nyári szünet lévén, az intézmény 
gyermekzsivajtól mentes volt, 
csak az építkezés zaja zavarta meg 
a csendet. Szeptemberre el kell ké-
szülni az új épületszárnynak is, 
mert számukra a legnagyobb kihí-
vást a köznevelési intézményeik 
bővítése jelenti. 
Szerdán Lapuába indultunk. Lapua 
Lempäälä-től kb. 200 km-re levő 
észak-nyugati kisváros, Kiskőrös 
testvértelepülése. Lapua volt a cél-
állomása annak a 400 magyar ön-
kéntesnek, akik harcolni is készek 
voltak a 'Téli háboú”-ban a finnek 
oldalán, a Vörös Hadsereggel 
szemben. Az evangélikus dóm-
templom falán látható az az emlék-
tábla, amely az 1940. márciusában 
ideutazó magyar önkénteseknek 
állít emléket. A finn nyelvű ma-
gyarázó szöveg magyarul így szól:
 „A magyar önkéntes zászlóalj ide 
helyezett réz emléktáblája, Lapua 
templomosfalu hősi halottainak 
örök emlékére. Lapua, 1940, ápri-
lis 7. Kémeri Nagy Imre százados.” 
A magyar katonák alig két hónapot 
töltöttek a városban, de számos fo-
tó és néhány személyes tárgy is őr-
zi emléküket.. A városban fellelhe-
tő dokumentumok és fotók, vala-
mint a helyi lakosság visszaemlé-
kezéseinek összegyűjtése jelenleg 
is folyik.
Zuhogó esőben érkeztünk a hely-
színre, ahol az ottani Finn-Magyar 
Baráti Kör tagjai már vártak ben-
nünket. Rövid emlékezést követő-
en Dobó Zoltán polgármester és 
Lévai József alpolgármester ma-
gyar nemzeti színű szalaggal ellá-
tott koszorút helyezett el a hősi ha-
lottak emlékművénél. Egy váratlan 
meghívásnak eleget téve ellátogat-
tunk abba a nemrég készült szál-
lodába, melyet 6 ember, (köztük a 
vendéglátónk) összefogásával épí-
tettek. Beszélgetésünk során kide-
rült, hogy itt is dolgoznak ma-
gyarok.
Hazaúton Härköskylä-ban útba ej-
tettük a Matias kápolnát, amelyet 
egy magánszemély építtetett. El-
gondolkodtató volt számunkra, 
hogy az őrizetlenül álló kápolna 

tisztán, rendben, a megvásárolható 
könyvekkel és kiadványokkal, 
esetleges adományokkal szabadon 
látogatható. Már indulni készül-
tünk, amikor megérkezett a tulaj-
donos, és elmesélte a kápolna tör-
ténetét.  Késő este volt, mire visz-
szaértük a szálláshelyünkre. 
Másnap gyárlátogatáson vettünk 
részt, a „Katepal” bitumenzsin-
delyt gyártó, közel 60 főnek mun-
kát biztosító üzemében.  
Hannu Knuutinen export manager 
mutatta be az ott folyó munkát. Be-
szélgetésünk során utalt arra is, 
hogy volt olyan időszak a gyár éle-
tében, amikor „virágzó” kapcsola-
tot ápoltak egy magyarországi vál-
lalkozással, de ez az együttműkö-
dés megszakadt. Okáról nem kí-
vánt beszélni, mi sem faggattuk so-
kat, de városunk polgármestere fel-
ajánlotta a segítségét egy új együtt-
működés kialakítására.
Este Erkki Häkli, az önkormányzat 
szabadidő referense látott bennün-
ket vendégül a tóparti hétvégi há-
zánál, ahol a füstös szaunát is ki-
próbálhattuk.
Péntek délelőtt a Tamperei Finn 
Magyar Egyesület elnöke Irmeli 
Kniivilä -aki egyúttal a finnországi 
Finn-Magyar Társaság elnöke is – 
fogadott bennünket. Rövid bemu-
tatkozást követően városlátogatá-
son vettünk részt. Megismerked-
tünk Tampere nevezetességeivel, 
meglátogattuk a Finnország-szerte 
jól ismert székesegyházat, mely 
egy nem hivatalos szavazáson né-
hány éve elnyerte a legszebb finn 
templom címet is. Mint a város leg-
nagyobb, 2000 férőhelyes templo-
ma, emberek százait és ezreit vonz-
za az istentiszteletekre és koncer-
tekre. A templom a szertartásokon 

látogatások hozzájárulnak az újabb 
25 év barátságához. És reméljük 
azt is, hogy városunk minél több 
polgára utazhat a jövőben is Lem-
pääläbe tiszta levegőt szívni, gyö-
nyörködni a végtelen fenyvesek-
ben - vagy tanulni a finnektől ki-
tartást és nemzeti büszkeséget.
Köszönjük Ritva Mäkelänek, a 
Lempääläi Finn-Magyar Baráti 
Kör elnökének és barátainak azt a 
kedves fogadtatást, amiben része-
sítettek bennünket, köszönjük 
Lempäälä önkormányzatának a 
vendéglátást, szeretettel várjuk 
őket Tapolcán!                       (VB)

Látogatás a bitumen-
zsindely gyárban: a 
bal oldali képen az 
önkormányzat és a 
Finn-Magyar Baráti 
kör tagjai. Jobbra: 
koszorúzás Lapuá-
ban. Fent jobbra: 
Bolla Albertné kitün-
tetése

Keres

és zenekari kórushangversenyeken 
gyakran megtelik.
Este a 25 éves testvér-települési 
évforduló ünnepére került sor az 
Ehtookotoban (idősek otthona). A 

vész, a Finnországi Fényképész 
Szövetség egyik vezetője is, aki a 
finn fotósok egy csoportjával zala-
halápi alkotó tábor szervezésében 
kérte Edit segítségét. Edit termé-
szetesen készséggel vállalta a fela-
datot.
Vasárnapi kirándulásunk során a 
finn tájat természet-közelből is 
megismerhettük, amikor a telepü-
lésen lévő „Pyhä Birgita” túraútvo-
nal 4 km-es szakaszát barangoltuk 
be. A túra végén jóízűen fogyasz-
tottuk el az erdei tisztáson sütött 
„makkara”-t (kolbászt) és a fekete 
áfonya lekvárral ízesített pala-
csintát.
Június 29-én érkeztünk haza, sok 
élménnyel és tapasztalattal. Abban 
mindannyian egyetértettünk, hogy 
Lempääläben (Finnországban) 
szeretnek bennünket, és a kapcso-
latot nagyon komolyan gondolják. 
Reméljük, a kölcsönös oda-vissza 

rendezvényen részt vettek Lempä-
älä önkormányzati és egyházi ve-
zetői, a  Lempääläi Finn-Magyar 
Baráti Kör elnöksége, a Tamperei 
Finn-Magyar Egyesület képvise-
lői, a lempääläi önkéntes tűzoltó-
ság vezetői. A magyar és finn nem-
zeti színű zászlóval feldíszített te-
remben az ünnephez méltó módon 
fogadtak bennünket vendéglátó-
ink. Lempäälä önkormányzatának 
elnök-asszonya Tuula Petäkoski-
Hult és Dobó Zoltán polgármester 
rövid beszédet mondtak, méltatva 
a két nép és település barátságát. 
Azt követően Bolla Albertnének, - 
vagy ahogyan a finnek ismerik, 
Bolla Editnek-, a Tapolcai Finn 
Barátok Köre Elnökének, átadták a 
Lempääläi önkormányzat elismerő 
kitüntetését, (a mi „díszpolgári” cí-
münknek megfelelő cím) melyet a 
két település közötti kapcsolat 
ápolásáért érdemelt ki.
Rövid műsorban mutatkoztak be 
az ottani iskolások, akik tisztele-
tünkre, mondhatom,  hibátlan ma-
gyarsággal elénekelték a „Tavaszi 
szél vizet áraszt ” című dalt. A meg-
hitt pillanatokat követően késő es-
tébe nyúló beszélgetést folytat-
tunk.
Szombat délelőtt Jouko Huurne 
barátunk kezdeményezésére ellá-
togattunk a közeli Parolaba, ahol a 
páncélos múzeumot tekintettük 
meg. Nagy élmény volt látni a há-
borúkban használt különböző pán-
célos harci eszközöket, fegyve-
reket és felszereléseket.
Délután hajókiránduláson vettünk 
részt, vasárnap pedig a Lempääläi  
Kulturális Egyesület elnöke Su-
sanna Leppänen és tagjai fogadták 
küldöttségünket. A vendéglátók 
között volt Kari Tolonen fotómű-

Az Új Idők zenekar a keményebb 
műfajban jártas dobost keres! 
Bővebb infó: 06/30/975-8457. 
ujidokzenekar@gmail.com



Atlétika gyerekeknek 
Harminc tanuló jár rendszeresen a sporttelepen tartott edzésekre

Fiatal atléták edzenek a 
városi sporttelepen egy 
rendőrtiszt irányítása 
mellett,  nincs feszültség, 
nincs szigorú kényszer, a 
gyerekek érzékelhetően 
örömmel, vidáman végzik 
a gyakorlatokat, követik 
az utasításokat, bemele-
gítés, gimnasztika, futás.

- Imádok a gyerekekkel fog-
lalkozni, versenyekre járni,  
számomra pihentető, 
stresszoldó elfoglaltság, 
mondja kérdésemre Bakler 
Zoltán rendőr százados, a 
Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság közlekedés-
rendészeti osztályvezető-he-
lyettese, aki 2011 óta civil-
ben a Tapolcai Atétikai Klub 
vezetője. Kevesen tudják ró-
la, hogy ígéretes és sikeres 
sportpályafutását egy ínsza-
lagszakadás, és egy elhatá-
rozás, a rendőri hivatás vá-
lasztása szakította meg a 
kilencvenes évek közepén. 
Már az általános iskolás 
évek alatt kiderült róla, hogy 
ügyes és kitartó sportoló, aki 
három-, négy-, és öttusában 

is megállja a helyét. Aztán a 
veszprémi középiskolai 
évek sem nélkülözték a 
sportot, a VEDAC-ban az 
egyetemi atlétikai klubban 
vezette le energiáit. Később 
a Honvédban, majd egy  
mátyásföldi magánklubban 
folytatta, kétszeres magyar 
bajnoki cím, EB-szereplés, 
Helsinki olimpiai kerettag-
ságba kerülés jelzik, hogy 
tehetségét, szorgalmát, sze-
mélyes sikerek, eredmények 
is követték. Ez bizony  már a 

múlt, az atlétikára fogékony 
fiatalság nevelése azonban a 
jelen. -Ezek a gyerekek, akik 
hozzánk járnak, néhány hó-
nap alatt átalakulnak, le-
fogynak, ügyesednek, fej-
lődnek - osztja meg velünk 
tapasztalatait a 43 éves edző, 
és arról is beszél, hogy kikre 
büszke a csapatából, és 
melyek a jövőre vonatkozó 
tervei. - Harminc gyerekkel 
dolgozunk rendszeresen, az 
edzéseket heti két-három al-
kalommal tartjuk. Azt sze-

A nagy kalapácsvető emlékére

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szombati 
(2015. 07. 25.) túra-
programja: munkatúra, 
Balatonederics - Sipos-
torok - Balatongyörök: 
a zöldsáv-jelzés felújí-
tása. Találkozó a tapol-
cai vasútállomáson 
szombaton reggel 6.35-
kor, a vonat 6.45-kor in-
dul. Az utazási költség 
teljes áron  oda-vissza 
680 Ft. Ha a festési 
munkával a héten elké-
szülnek, szombaton 
gyalogtúra lesz, amiről  
a www.sites.google. 
com/site/tapterm/ hon-
lapon lehet tájékozódni.

retnénk, ha ez a létszám a jö-
vőben is megmaradna. 
Büszke vagyok rá, hogy egy 
autista fiú is van közöttünk, 
akit a többiek kedvelnek, el-
fogadnak- teszi hozzá, mi-
közben szeme a virgonc fia-
tal atléták bemelegítő mun-
káját követi. (Néha felnevet, 
a gyerekek szórakoztatóak, 
de könnyelműek is tudnak 
lenni, az odafigyelés, a 
gyengéd szigor, a humor, a 
személyre szabott nevelés 
szerves része az edzőmun-
kának.) Tavaly, az azóta már 
Győrbe került Balogh Kris-
tófra voltam büszke, aki a 
magyar bajnokságban a ser-
dülőknél 6-8. helyig vitte. 
Most Varga Lizandra, Feke-
te Júlia akik távolugrásban, 
illetve rövidtáv futásban a 
versenyeken is jeleskednek. 
A Tapolca Kft-nek, személy 
szerint Rédli Károlynak so-
kat köszönhetünk. Bármit 
kértünk tőle, ami a minőségi 
munkához szükséges, meg-
kaptuk, legyen az a technikai 
feltételek biztosítása, vagy 
éppen szponzorok keresése- 
tette hozzá.                      (tl)

Idén is megrendezik a Dr. 
Papp Pál - Csermák Jó-
zsef kalapácsvető emlék-
versenyt, amely hagyo-
mányos helyszínen, a  
városi sporttelepen zajlik 
majd augusztus elsején.

Kosarasok 
nyári tábora
A közelmúltban fejeződött 
be a TVSE kosaras szak-
osztályának egyhetes ed-
zőtáborozása, melyen lá-
nyok és fiúk utánpótlás 
korosztálya vett részt.
 
Már a tanév során is sokat 
hallottunk arról, hogy felé-
ledt a kosárlabda Tapolcán. 
A város mindhárom tagin-
tézményében és a tankerület 
iskoláiban rendszeres edzé-
seken vettek részt a gyere-
kek, így hát nem csoda, hogy 
a Tapolca VSE kosárlabda 
szakosztálya idén nyáron is 
megrendezte egyhetes edző-
táborát. A sportág népszerű-
ségét bizonyítja,hogy nagy 
létszámmal, 42 fővel indult a 
tábor, melynek központi 
helyszíne a Kazinczy  tagin-
tézmény volt. De a csapatot 
láthattuk a Kazinczy téri 
Sportsziget pályáján dolgoz-
ni és a Juhász Gyula utcai bi-
tumenes pályán is keményen 
edzettek a nagy hőség elle-
nére. Az edzőtábori munkát 
három edző - Molnár Lajos, 
Kovács Kristóf és Németh 
Katalin- irányította és vezet-
te. Programukban a kosár-
labda sportág tanulása, gya-
korlása mellett sor került 
még a labdaügyesség és a 
mozgáskoordináció fejlesz-
tésére is. A záró napon az ed-
zők korosztályok szerint 
mérkőzéseket rendeztek, 
melyen örömmel tapasztal-
ták, milyen sok új technikai 
és taktikai elemet sajátítot-
tak el a gyerekek egy hét le-
forgása alatt.                   (ae)

 Illés Zsófia sportszervezőtől 
megtudtuk, a rendezvény  
megemlékezéssel és koszo-
rúzással kezdődik Dr. Papp 
Pál és Csermák József em-
léktábláinál, ahol Dobó Zol-
tán polgármester mond ün-

nepi beszédet, majd fela-
vatják, elhelyezik Dr. Ná-
dori László emléktábláját. A 
versenyek kilenc óra után 
kezdődnek, először  újonc, 
gyermek, majd serdülő kate-
góriákban, eredményhirde-

tés 11 óra 30 perckor várha-
tó. Az ifjúsági, a junior és az 
emlékverseny résztvevőinek 
versenye 13 óra 30-tól zajlik 
majd, és  a 17 óra 30  perckor 
kezdődő ünnepélyes ered-
ményhirdetéssel zárul. Az 
időpontok az indulók létszá-
mának függvényében módo-
sulhatnak.                           (tl)

Rövid hírek
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Edzés a Tapolcai Atlétikai Klub ifjú sportolóinak. 
Bakler Zoltán (jobbra) felügyeli az ugrást      Fotó: tl.

Hirdetés



Tehetséges tanulók
SZÍN-VONAL Tartalmas programokat biztosítottak a diákoknak
A Szín-Vonal Művészeti 
Iskola a Nemzeti Tehet-
ség Program segítségé-
vel sokszínű nyári progra-
mot szervezett diákjai 
számára. 

Erről az intézmény vezetője,  
Baranyai Zoltánné tájékoz-
tatta lapunkat. Mint mondta,   
különösen fontosnak tartja, 
hogy felkeltse diákjai érdek-
lődését a kinetikus művé-
szet, valamint a kortárs vizu-
ális művészet műfajai iránt. 
A „2015 Fény Nemzetközi 
Éve” kezdeményezéshez 
kapcsolódva a tapolcai te-
hetséges tanulók számára ta-
nulmányutat és alkotótábort 
szerveztek. A fiatalok meg-
ismerkedhettek Kalocsán a 
magyar származású Nicolas 
Schöffer mobil szobraival, 
Konok Tamás és Hetey Ka-
talin műveivel. Ezen csoport 
fényinstallációkat, írásvetí-
tő által megjelenített mikro-
kompozíciókat, fényjátéko-
kat, fényműveket alkotott, 
fotókat, filmeket készített.  
A másik csoport Budapesten 

a Ludwig Múzeum a kortárs 
magyar művészek anyagát 
ismerhette meg múzeumpe-
dagógusok segítségével. A 
látottak által inspirálva a tá-
borban két hatalmas méretű 
pannót festettek a diákok 
gipszkartonra. A harmadik 
csoport a Mai Manó Házzal 
(a magyar fotográfusok há-

zával) ismerkedett meg, il-
letve a Bálnában láttak egy 
feladatukhoz illeszkedő in-
teraktív kiállítást. Ez a cso-
port tárgy-animációs kisfil-
meket készített. A tábor zá-
rásakor a szülők a kiállított 
tárgyak, illetve a levetített 
filmek segítségével meg-
győződhettek arról, hogy 

gyermekeik milyen tartal-
mas program részesei lehet-
tek. Az intézmény eredmé-
nyes tehetséggondozó mun-
kájáról az Új Nemzedék 
Központ filmet is forgatott, 
amit a közszolgálati csator-
na már egyszer le is vetített, 
de a jelzések szerint ezt még 
többször megismétlik.   (szj) 

SZEM - PONT
Egykor Tapolca egyik büsz-
kesége volt. Nem véletlenül, 
hiszen páratlan volt a város-
ban. Keszthelyen vagy Bala-
tonfüreden persze nem így 
lett volna, de itt nem volt ve-
télytársa. 

Építtetői, a Keszler család, 
pont Keszthelyről költöztek 
a városba. Onnan hozták 
magukkal a mintát, és alkot-
ták meg Tapolca első – és 
egyetlen – nagypolgári villá-
ját, amely kertjével, az épü-
let tömegével és finoman ki-
dolgozott részleteivel az ut-
cán elhaladók figyelmét ki-
vétel nélkül magára vonta. A 
Csobánc utcában ma is min-
den arra járó megnézi az 
épületet. Csak sajnos ma 
már ez nem örömteli. Az év-
tizedek óta üresen, elhagya-
tottan álló épületet a tulaj-
donosok nem tudják fenn-
tartani. Ráadásul – rossz 

n NEM ADOTT EL-
SŐBBSÉGET - T. Zsuzsan-
na budapesti lakos 2014. 
augusztus 9-én Kővágóőrs 
belterületén közlekedett 
gépkocsijával. Az egyik ke-
reszteződésnél a közúti jel-
zőtábla utasítása ellenére 
nem adott elsőbbséget a vele 
szemben közlekedő 64 éves 
kővágóörsi férfi által veze-
tett gépkocsinak. A két 
jármű ennek következtében 
összeütközött és a helyi 
lakos autójával kidöntötte a 
jelzőtáblát és egy családi ház 
falának ütközött. A baleset 
során megsérült 64 éves fér-
fit és a másik gépkocsi jobb 
első ülésén helyet foglaló 60 
éves nőt a mentők kórházba 
szállították. A 35 éves buda-
pesti nő ellen közúti baleset 
gondatlan okozásának vét-
sége miatt indult büntetőel-
járás a napokban vádemelés 
kezdeményezésével zárult, 
az ügyet a tapolcai rendőrka-
pitányság a napokban az  
ügyészségnek adta át.      (di)

n LOPOTT AUTÓVAL 
ÜTKÖZÖTT - A tapolcai 
rendőrkapitányság baleseti 
helyszínelőjét 2015. június 
12-én hajnali 3 óra körül ri-
asztották a Tapolcán történt 
közlekedési balesethez. Egy 
41 éves káptalantóti férfi 
személygépkocsijával tola-
tás közben nekiütközött egy 
másik gépkocsinak, majd a 
manővert folytatva a jármű 
visszapillantó tükrével meg-
rongált egy tehergépkocsit 
is. Az autó tulajdonosa a 
nagy csattanásra ébredt fel, 
kinézett az ablakon, s értesí-
tette a rendőrséget. Kiderült, 
hogy a balesetet okozó férfi 
néhány órával korábban egy 
badacsonytomaji ingatlan 
hátsó kapuja elől hozta el tu-
lajdonosának engedélye nél-
kül a személygépkocsit. A 
K. J. ellen jármű önkényes 
elvételének bűntette miatt 

indult eljárást a tapolcai  
rendőrkapitányság közleke-
désrendészeti osztálya lezár-
ta, s az ügyet vádemelési 
javaslattal továbbította  a já-
rási ügyészségnek - tájékoz-
tatta lapunkat Nagy Judit, a 
rendőrkapitányság megelő-
zési főelőadója.                (di) 

      2015. JÚLIUS 22.HÍREK8 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Az alkotótábor résztvevői számos újdonsággal,  érdekességgel találkozhattak

szokás szerint – ahol nem 
látszik-érződik a gazda je-
lenléte, ott előbb-utóbb má-
sok jelennek meg. Olyanok, 
akik nem tisztelik a másét, 
leszerelik, elhordják mind-
azt, ami érték. Majd ha már 
nincs mit elvinni, akkor el-
kezdenek odahordani. Meg-
unt, hasznavehetetlen dol-
gokat, szemetet, ki tudja mit 
még. És így lesz az egykor 
fényűző villából szemétte-
lep, a büszkeségből szé-
gyenfolt.
Remélem, van rá mód, hogy 
megváltozzon a mostani ál-
datlan állapot. Már az is 
nagy eredmény lenne, ha 
nem folytatódna a jelenlegi 
„hasznosítás”. Aztán lehet, 
hogy egyszer majd újra régi 
fényében fog tündökölni az 
épület.
                    Décsey Sándor
(Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum igazgatója)

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 40 - 43/db
Burgonya: 170 Ft/kg
Sárgarépa: 260 Ft/kg
Zeller: 160 Ft/kg
Vöröshagyma: 240 Ft/kg
Fokhagyma: 800 Ft/kg
Fejeskáposzta: 199 Ft/kg
Kelkáposzta: 299 Ft/kg
Paradicsom: 499 Ft/kg
Uborka: 250-300 Ft/kg
Padlizsán: 500 Ft/kg
Gomba: 600-700 Ft/kg
Görögdinnye: 160 Ft/kg
Sárgadinnye: 290 Ft/kg
Málna: 2000 Ft/kg
Őszibarack: 200-380 Ft/kg
Sárgabarack:450-600 Ft/kg
Citrom: 690 Ft/kg
Méz: 1800-2500 Ft/kg

Online újságunk
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Heti SÜTI

Meggyes piskóta

Hozzávalók: 4 db tojás, 12 dkg cu-
kor, 20 dkg liszt, 30-40 dkg mago-
zott meggy,  ½ csg sütőpor, 10 evő-
kanál forróvíz
Elkészítése: A tojások sárgáját ki-
keverjük a fele cukorral. Kanalan-
ként hozzáadjuk a forró víz felét, 
majd a sütőporral elkevert lisztet is  
kis részletekben hozzá keverjük. 
Az így kapott lisztes keverékhez 
kanalazzuk a maradék vizet és 
összekeverjük. A tojásfehérjét a 
másik fele cukorral kemény habbá 
verjük, majd nagyon óvatosan be-
leforgatjuk a lisztes masszába, v-
igyázva, hogy a habot ne törjük 
össze. A tésztát sütőpapírral kibé-
lelt, tepsibe önjük, a tetejére rá-
rakjuk a lisztbe forgatott meggy-
szemeket. Kicsit belenyomkodjuk 
a tésztába a meggyszemeket. 
180 fokra előmelegített sütőben 
kb. 15-20 perc alatt megsütjük. 
(Tűpróba!) 
Ha kihűlt egyenletes kockákra 
vágjuk, porcukorral meghintjük.
           Kovács Pálné, Hegymagas

Akinek van olyan receptje, ame-
lyet szívesen osztana meg mások-
kal lapunk hasábjain, azt kérjük 
küldje el e-mailban címünkre:
           tapolcai7nap@gmail.com

Rendőrségi hírek

Lapszámkimaradás

Tájékoztatjuk kedves ol-
vasóinkat, hogy a nyári 
szabadságok miatt la-
punk július 29-én és au-
gusztus 5-én nem jelenik 
meg. Online újságunk 
természetesen ebben az 
időszakban is elérhető. 
(                                                  www.tapolcaiujsag.hu)06/87/412-289

http://www.tapolcaiujsag.hu

