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Gyógyulhat a beteg
EGÉSZSÉG    Tüdőgyógyászat és rehabilitáció az új épületben 

Már a használják a bete-
gek a Tüdőgyógyászati 
Rehabilitációs Osztály új, 
pályázati forrásból megé-
pített, felszerelt, berende-
zett épületét a kórházban. 

A Tüdőgyógyászati Szak-
rendelő és Gondozó, vala-
mint, a Gyermek Pulmono-
lógia így már új helyen, az 
épület földszintjén várja a 
betegeket. A szakrendelő a 
Kisfaludy utca felől, a Fizi-
koterápia kiskapun át, a Tü-
dőgyógyászati Rehabilitáció 
épületének főbejáratán kö-
zelíthető meg.
A Tüdőgyógyászati Rehabi-
litációs Szakrendelő és Gon-
dozó változatlanul a Rende-
lőintézet második emeletén 
fogadja betegeit. Sürgős be-
utalóval a Rendelőintézet el-
ső emeleti hívószámosztó 
pultjánál kell jelentkezni, a 
betegirányítás onnan törté-
nik a szakrendelésekre. 
Emellett ki kell emelni, hogy 
a kórház területén zajló épít-
kezés munkálatai továbbra 
is folynak, így az egyes ren-
delések megközelítése foko-

zott figyelmet, körültekin-
tést  igényel. Korábban ír-
tuk, hogy mintegy 2,3 milli-
árd forintból megvalósuló 
egészségügyi beruházás 
kezdődött el a tapolcai kór-
házban. A projekt nagy része 
már elkészült, működik. A 

fejlesztés tüdőgyógyászati 
és kardiológiai rehabilitáci-
ós szolgáltatásokat  célzott 
meg, pályázati támogatás-
sal. Ennek köszönhetően bő-
vülnek, bővültek a diag-
nosztikai és terápiás lehető-
ségek egy kardiológiai-

pulmonológiai fitness vizs-
gálóval és kezelő edzőte-
remmel. 
A gyógytorna géppark és er-
goterápiás eszköztár szintén 
a gyógyulást szolgálja, 
ahogy a rehabilitáció tartal-
mi része is.                       (szj)

Iskolakezdés a szabadban

Élménydús kirándulás 

A katolikus iskola pedagó-
gusai kötetlen, beszélgetős, 
bográcsozós tanévnyitó pik-
nikre invitálták az iskola di-
ákjait családjaikkal együtt. 
A pikniknek egy szülő, Folly 
Réka meghívására a bada-
csonyörsi Folly Arborétum 
adott otthont, tájékoztatta 
lapunkat Rohály János igaz-
gató. A pedagógusok és a 
szülők közösen készítették 
elő az ebéd hozzávalóit. A 

könnyes hagymapucolást és 
krumplihámozást egy kis 
borkóstoló tette színesebbé. 
A gyerekek közben a birtok-
ba vették az arborétum ta-
valy átadott új játszóterét. A 
családok az „apa-fia” és 
„anya-lánya” játék kereté-
ben egy félig játékos, félig 
komoly, az öt szeretetnyelv-
hez kapcsolódó feladatsor 
megoldásával gyarapíthat-
ták lelki kincsestárukat.

A sérült gyermekek napjá-
nak kiemelt célja, hogy fe-
ledhetetlen élményt sze-
rezzenek a fogyatékkal 
élő gyermekeknek és fia-
taloknak.

Első alkalommal 1992-ben 
került megrendezésre az Ér-
telmi Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége 
(ÉFOÉSZ) és a Budapesti 
Állatkert közös rendezvé-
nye. Évről-évre egyre töb-
ben vesznek részt ezen a kü-
lönleges állatkerti napon, 
melyre hagyományosan 
szeptember hónapban kerül 
sor. A programok egy részét 
az állatkert dolgozói és lakói 
mutatják be, a lenyűgöző 
állatbemutatók mindig nagy 
sikert aratnak. A színpadi 

programok közül a legmeg-
hatóbb, amikor maguk a fo-
gyatékkal élők lépnek fel, 
hogy társaiknak bemutassák 
produkciójukat. A tapolcai 
Életlehetőség Nappali Intéz-
mény fiataljai minden évben 
izgatottan várják ezt a napot 
és készülnek tánccal, ének-
kel, hogy még színesebbé 
varázsolják a közösen töltött 
órákat. Az idei, 24. rendez-
vényen Gyene Piroska, az 

ÉFOÉSZ elnöke, dr. Persá-
nyi Miklós, az állatkert fői-
gazgatója és Szekeres Pál, 
miniszteri biztos köszöntöt-
te a látogatókat. Ezt követő-
en bebarangolták az egész 
területet, míg a színpadon 
egymást váltották a sztárfel-
lépők és fogyatékossággal 
élő emberek műsorai. A be-
tanult koreográfiát nagy si-
kerrel mutatták be a lelkes 
közönségnek.                   (hg)

Az állatkert előtt a vidám kirándulók     Fotó: Havasi G.

A kultúra
nyomában

Bár egyre több a kör-
nyezettudatos ember 
hazánkban, illetve 
szűkebb régiónkban, 
mégis időről időre el-
csodálkozom, hogy 
pár egyént  meny-
nyire hidegen hagy 
mindez. Jó érzésű ol-
vasóink persze rend-
re jelzik, azonban a 
problémák mindig „új-
ra termelik” önmagu-
kat. Sajnos. Törött 
üvegek, üvegcsere-
pek játszótéren, vagy 
azok közvetlen köze-
lében, esetleg utcán, 
téren, főként vendég-
látó egységeknél. Ku-
tya hanyagul hátraha-
gyott ürüléke. Szájko-
sár nélküli sétáltatás. 
Kukák mellett eldo-
bált szemét. Bárhol, 
utcán, parkban, erdő 
szélén elszórt hulla-
dék. Csikkek a közte-
rületen, rajzok, karco-
latok, firkák a kihelye-
zett köztéri bútoro-
kon. Társadalmunk 
sajátos lenyomata 
akárhol tetten érhető.

          Szijártó János

Három tortával ünnepelték a hónap születés- és névnaposait

Az új épületszárny már július végétől a betegek szolgálatában    Fotó: Szijártó János
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Nyilvános ülés
TESTÜLET   Tárgyalnak, döntenek a képviselők  
Számos napirendi pont 
kerül terítékre pénteken a 
reggel 8 órakor kezdődő 
nyilvános képviselő-tes-
tületi ülésen.

A Tamási Áron Művelődési 
Központ második emeleti 
tanácstermében a jelenlévők 
először meghallgathatják a 
polgármester és az alpolgár-
mesterek beszámolóit a fon-
tosabb tárgyalásokról, va-
lamint a képviselő-testület 
lejárt határidejű határoza-
tainak végrehajtásáról. 
Módosítják az önkormány-
zat 2015-ös költségvetését, 
annak végrehajtásával kap-
csolatos, egyes szabályokról 
szóló rendeletét, valamint a 
közterület használatáról 
szóló önkormányzati rende-
letet.
Az ülésen vis maior pályázat 
benyújtásáról is döntenek, 
várhatóan változik a közbe-
szerzési terv, jóváhagyják az 
Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiát (ITS), illetve 
döntenek a város 2015-
2020. közötti időszakra vo-
natkozó Környezetvédelmi 
Programjáról. Napirenden 

Kötelező szűrővizsgálatot!

Pénteken délelőtt a Tamási Áron Művelődési Központ-
ban ül össze a tapolcai a testület        Fotó: Szijártó János

lesz az önkormányzati tu-
lajdonú, illetve részesedésű 
gazdasági társaságok felü-
gyelő bizottságainak össze-
tételéről (tagok változásá-
ról) szóló előterjesztés is, és 
tárgyalnak még a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2016. évi pályázati 
fordulójához történő csatla-
kozásról. Az előterjesztések 
között szerepel a Tapolca 
4507/31 helyrajzi számú in-

gatlanra vonatkozó jelzálog-
bejegyzési kérelem elbírá-
lása is.
Zárt ülésen foglalkoznak a 
Tapolcai Média Közalapít-
vány alapító okiratának mó-
dosításával, a haszonállat 
tartásának megtiltása ellen 
benyújtott fellebbezéssel, és 
a lakhatás költségeihez 
nyújtott települési támoga-
tás iránti kérelem elutasítása 
ellen benyújtott fellebbezés 
elbírálásával.                   (szj)

Határozati javaslatot 
nyújtott be a Parlament-
ben a térség egyéni or-
szággyűlési képviselője 
Rig Lajos, a tömeges be-
vándorlás okozta válság-
helyzet kezelésére.

- Hazánkat eddig soha nem 
látott közegészségügyi és 
járványügyi kihívások elé 
állítják a tömegesen orszá-
gunkba érkezett, és feltehe-
tően a közeljövőben még na-
gyobb számban érkező ille-
gális bevándorlók, írta in-
doklásában a képviselő.
A dr. Lukács László György 
képviselővel közösen bea-
dott javaslat kapcsán Rig 
Lajos lapunknak elmondta, 
hogy a bevándorlók sokan 
olyan konfliktusokkal ter-
helt földrajzi helyekről ér-
keznek, ahol a kulturális kü-
lönbségek, vagy az egész-
ségügyi ellátó rendszer ösz-
szeomlása miatt az alapvető 
egészségügyi ellátást sem 
kapták meg. Ennek követ-

Rig Lajos: Hatalmas 
egészségügyi kockázatot 
jelent a bevándorlás

n SZÜRETI MU-
LATSÁG - Szombaton 
rendezik meg a hagyo-
mányos Tapolca-diszeli 
szüreti mulatságot. A 14 
órakor kezdődő felvo-
nuláson az idén is hu-
szárok, iparosok, ci-
gányzenészek, borlova-
gok, veterán, szelíd- és 
vadmotorosok járják 
végig az utcákat. Lesz a 
menetben természete-
sen kisbíró és nagybíró, 
menyasszony és vőle-
gény, de a szervezők 
szándéka szerint Diszel 
apraja, nagyja megjele-
nik. A felvonulás után a 
Csobánc Népdalkör, a 
Monostorapáti Vegyes-
kar, a Batsányi Nép-
táncegyüttes, a Rapos-
kai Tánccsoport és a Ba-
sic Táncstúdió ad mű-
sort. A szüreti bálon az 
SMS együttes biztosítja 
a zenét és a jó hangu-
latot.                         (szj)

n FÓKUSZBAN  a 
bor, a játék és a barlang. 
A Tapolca Városi Tele-
vízió közelmúltban el-
indult, hétfő esténként 
jelentkező élő műsorá-
ban  ezúttal három, saját 
területén elismert em-
bert látnak vendégül. 
Csali János nemesvitai 
borászt hazai és nem-
zetközi borversenyeken 
elért sikereiről, pincé-
szetéről, borkészítési fi-
lozófiájáról, Tompos 
Réka válalkozót egy 
környékünk szépségeit 
magába foglaló készülő 
egyedi társasjátékról, 
míg John Szilárd bar-
langász  üzemvezetőt a 
balatonedericsi Csoda-
bogyós barlang negyed-
évszázados múltjáról 
kérdezi az adásban Tö-
reky László újságíró. A 
műsort szeptember 21-
én, hétfőn 19 órától te-
kinthetik meg a városi 
televízió nézői. 

Rövid hírek

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos  
alpolgármester
Szeptember 21. 14.00-16.00
-  Lévai József alpolgármester
Szeptember 28. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

vándorlás okozta válság-
helyzetben az ország terü-
letére illegálisan, vagy úti 
okmányok nélkül, illetve há-
borús konfliktussal terhelt 
válságövezeti térségből ér-
kező valamennyi személyt 
határ menti egészségügyi 
gyűjtőtáborba szállítsák és 
ott kötelező orvosi szűrő-
vizsgálatnak vessék alá. A 
szűrést különösen a HIV, a 
haepatitis, az ebola, a TBC, a 
malária, a tífusz betegségek-
re kell elvégezni, de ezek kö-
rét az orvosi szakmai kollé-
gium továbbiakkal kiegé-
szítheti. A vizsgált szemé-
lyeket potenciális fertőző 
forrásnak kell tekinteni. A 
helyzet megnyugtató keze-
lése érdekében az egészség-
ügyi gyűjtőtábor területén 
belül karanténzónát kell ki-
alakítani az esetleges belső 
fertőzések elkerülése érde-
kében. - A szűrővizsgálat  
alóli kibúvást  bűncselek-
ménnyé kell nyilvánítani, 
tette hozzá a képviselő.  (szj)

keztében vagy hordozói, 
vagy akut betegei olyan ví-
rusoknak, baktériumoknak, 
amelyre hazánkban a jól mű-
ködő közegészségügyi in-
tézményrendszer miatt már 
rég nincsenek jelen, így ha-
zánk lakosai arra immuni-
tással nem rendelkeznek. 
Ezért azt kérik, hogy a kor-
mány dolgozza ki annak fel-
tételeit, hogy a tömeges be-

http://www.tapolca.hu


Sport és biztonság
ZALAHALÁP Tartalmas nyári programok az iskolás gyerekeknek
A zalahalápi Csontváry 
általános iskola, mintegy 
102  tanulója számára 
egy a Széchenyi tervhez 
kapcsolódó, sikeresen el-
nyert EU-s pályázatnak ( 
T Á M O P - 3 . 1 . 4 . C - 1 4 -
2015-0438 számú) kö-
szönhetően tartalmas és 
hasznos programokkal 
telt a nyár.

Június ötödikétől gyakorla-
tilag nem múlt el nap anél-
kül, hogy a helyi diákok új és 
hasznos információkkal, ta-
pasztalatokkal ne gazdagod-
tak volna. „Egy nap a bizton-
ságért” ez volt az elnevezése 
annak a rendezvénynek, 
amelynek elsőként adott ott-
hont az iskola. - A program 
célja az volt, hogy a meg-
hívott előadók, bevetési egy-
ségek, civil szervezetek kép-
viselői megismertessék ta-
nulóinkkal főbb tevékeny-
ségüket, interaktív beszélge-
tések mellett bemutassák a 
felvonultatott technikai esz-
közöket,  felszereléseket-  
mondta el lapunknak  Tóth 

Miklós szakmai megvalósí-
tó.  Megtudtuk, a gyerekek 
mindent megnézhettek, 
megtapogathattak és kérdé-
seket tehettek fel a ba-
dacsonytomaji tűzoltóság 
szakembereinek, a Magyar 
Honvédség katonáinak, a 
helyi tűzoltó és polgárőr 

egyesületek önkénteseinek.  
A tapolcai rendőrkapitány-
ság drogprevenciós tanácsai 
pedig a korosztályt érintő 
veszélyekre figyelmeztették 
a fiatalokat. Másnap a test-
mozgásé volt a főszerep. Ha-
todikán “spornap” várta a 
gyerekeket, ahol olyan érde-

kes és mókás, testet és szel-
lemet egyaránt megmozgató 
edzéseken bizonyíthatták 
rátermettségüket, mint  az 
“elrejtett találós kérdések 
keresése”, a “mocsárjárás”, 
“rönkhajítás”, “kanál víz 
továbbadása és sok-sok 
egyéb játékos gondolkozást 

den és csütörtökön 9-18-ig, 
míg pénteken 8-14-ig tarta-
nak nyitva, az ügyfélfogadás 
és regisztráció keddre, szer-
dára illetve csütörtökre kon-
centrálódik. Fontos tudniva-
ló, hogy a régi tagoknak is 
újra kell regisztrálniuk, így 
az újbóli állapotfelmérés al-
kalmával mérhető, reális ké-
pet kapnak egészségi álla-
potukról. 
A különböző mozgásprogra-
mokban mindenki talál ked-
vére valót, a részletes idő-

rendi beosztás lentebb látha-
tó. Az úgynevezett klubok, 
kicsit átalakultak, alkalman-
ként kerülnek megrendezés-
re, ahol szakemberek tarta-
nak ismeretterjesztő előa-
dást előre meghatározott té-
mában, melyekről az EFI 
web és facebook oldaláról 
online, illetve újságunkból 
is tájékozódhatnak. 
A soron következő előadá-
sok: Daganatos klub, előa-
dó: Horváth Nikoletta 
(pszichológus), helyszín: 

polgármesteri hivatal, idő-
pont: 2015. szeptember 29. 
17.00-18.00. 
Dohányzás prevenció, elő-
adó: Dr. Maha Jakob (tüdő-
gyógyász), helyszín: EFI 
iroda, időpont: szeptember 
30. 16.00-18.00. 
Szív és - érrendszeri klub, 
előadó: Horváth Nikoletta 
(pszichológus), helyszín: 
polgármesteri hivatal, idő-
pont: október 1. 17.00-
18.00. Daganatos klub, elő-
adó: Dr. Lővei Péter (nő-
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A fegyverekkel való ismerkedés és a sport is szerepet kapott a pályázat folytán

Mindenkinek arra van ide-
je, amire szeretné! Ugye 
sokan hallották már ezt az 
örökérvényű igazságot? 
Azonban vannak, akik 
nem értenek ezzel egyet.

Hajlamosak vagyunk azokat 
az okokat sorolni, miért nem 
tudunk több időt fordítani a 
legfontosabbra, egészsé-
günk megőrzésére. Aki eljut 
arra a szintre, hogy a meg-
oldást keresi és ráveszi ma-
gát, hogy heti rendszeres-
séggel sportoljon, nagy lé-
pést tesz a testi, lelki egyen-
súly elérése érdekében. A 
betegségek elkerülése, a 
prevenció, a jó egészségügyi 
állapot szinten tartása és ja-
vítása az, amit az EFI 
(Egészségfejlesztési Iroda) 
zászlajára tűzött. A decem-
ber 31-ig tartó fenntartási 
időszakban, továbbra is vár-
ják azokat az embereket, 
akik tenni szeretnének tes-
tükért, szellemükért. Szep-
tembertől új irodában, a Vá-
rosi Mozi épületében, hétfőn 
és szerdán 8-16 óráig, ked-

Sokat tehetünk az egészségünkért!
gyógyász Veszprém), hely-
szín: polgármesteri hivatal, 
időpont: október 8. 17.00-
18.00.
Szív és - érrendszeri klub, 
előadó: Mayerné Tobak Edit 
(gyógynövény szakértő), 
helyszín: polgármesteri hi-
vatal, időpont: október 12. 
17.00-18.00.
Az Egészségfejlesztési Iro-
da az Európai Mobilitási hé-
ten is standol, keressék őket 
kérdéseikkel!                     (x)

is fejlesztő mozgásforma. A 
pedagógusok, segítők a csa-
patok koordinálását, indítá-
sát, illetve a dokumentálást 
végezték. A gyerekek déli ét-
keztetésének kiszolgálásá-
ban a szülői munkaközösség 
segített. - Úgy véljük, a 
sportnap elérte célját és 
amellett, hogy tartalmas 
szórakozást nyújtott a gye-
rekeknek, a mozgás iránti 
igény felkeltését is jól szol-
gálta - fogalmazta meg véle-
ményét a nap eseményeiről 
Szilaj Rezső pedagógus, a 
sportnap szakmai megvaló-
sítója. Igaz Sándor projekt-
menedzser lapunk kérdésére 
elmondta, a programokat 
"Az élhető élet kompetenci-
áinak elsajátítása a zalaha-
lápi Csontváry Általános Is-
kolában" elnevezésű projekt 
részeként valósították meg, 
amely 11.996.060 forintos 
támogatással járult hozzá a 
halápi diákok készségfej-
lesztéséhez, öko-, erdei is-
kolai táboroztatásához, kéz-
műves foglalkozások létre-
hozásához, környékbeli ki-
rándulások megvalósításá-
hoz és számos hasznos, 
sport-, közlekedési, és ter-
mészettudományos oktatást 
segítő eszköz beszerzésé-
hez.                                      (tl)

www.tapolcaiujsag.hu 

Az új kártyával a vidéki órák is látogathatók, egyeztetés szükséges
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Egy kis Afrika a közelben
VADASPARK Egzotikus állatvilág, különleges hangulat, a nagy vadász öröksége

gáival még egy-egy kör ere-
jéig azt is prezentálta a bát-
rabb gyerekenek, hogy mi-
lyen is az igazi terepen szá-
guldás. Erre a múzeum 
Keszthelyi-hegység felőli, 
több hektáros szántója kivá-
ló lehetőséget nyújtott. Dr. 
Nagy Endréné Beretz Kata-
lin az Afrika Múzeum tu-
lajdonosa, vezetője is öröm-

mel üdvözölte a fiatalokat, 
figyelmükbe ajánlva a mú-
zeum értékeit és a közelről 
megtekinthető csodálatos 
állatvilágot. Ugyanakkor ar-
ról sem feledkezett meg, 
hogy néhány mondatban 
megemlékezzen a 1994-ben 
elhunyt dr. Nagy Endréről, 
aki négy évtizedes munká-
val létrehozta és elindította 

az országban minden szem-
pontból különlegesnek és 
egyedülállónak számító in-
tézményt. Lapunk kérdésére 
az állatkert vezetője azt is el-
árulta, hogy az idei nyár a 
rengeteg kánikulai nap miatt 
nem igazán kedvezett a for-
galomnak, a szokásoshoz 
képest  kevesebb látogató-
juk volt. Pedig a népszerű-

Boldog gyermekcsoport az Afrika Múzeumban                                 Fotó: Töreky László

Új lemez, új dalokkal
rába helyezte. Azóta eltelt 
néhány év és - stílszerűen fo-
galmazva-  a „kő maradt”. 
Voltak ők már Tapolcán ré-
gebben, a Tamási színház-
termében játszottak, illett 
hozzájuk a hely, a  helyzet, 
abban, az akkori miliőben 
sokan megkönnyezték szá-
maikat. Legutóbb egy régi 
nagy „sláger”  a Nélküled 
című daluk került az érdek-
lődés középpontjába, az in-
ternetre is felkerült, a felvi-
déki Dunaszerdahely (DAC) 
- Slovan mindig sebeket fel-
tépő labdarúgó találkozón 
zúgta a sokezres tömeg: 
„...Mi egy vérből valók va-
gyunk...”.  Szóval a zenekar 

nem tűnt el, él és virul, leg-
inkább a  magyar nemzeti 
színekben álmodó emberek 
szívében.  Sőt, most több év 
után egy új lemezzel is je-
lentkezett a csapat. Az új al-
bum adta a tapolcai koncert 
gerincét is.
A versek  pedig néha más ér-
telmet kapnak, mint amire a 
szerző gondolt. 
A Kerítést bontok című 
(2012-es lemez címadó da-
la) szerzeményük - mostaná-
ban félreérthető, ezért Nyer-
ges úgy érezte el kell magya-
ráznia azt a közönségnek: 
„Ez nem az a kerítés, mert 
azt lehet, hogy tényleg meg 
kell építeni.”                      (tl)

A „szolíd nemzeti rocker" Ismerős Arcok zenekar Ta-
polcán koncertezett a közelmúltban         Fotó: Töreky L. 

Generáloztassunk, vagy cse-
réljük ki autónkban a motort, 
ha nagy a baj? Egyszer ez, 
máskor az a jó megoldás, ez-
úttal  utóbbiról szól írásunk.
Dízel autónk olajbeöntő nyí-
lásán dől ki a kartergáz, a sze-
relő szerint a motor halott, a 
kompressziómérés végül 
aláírja a diagnózist.  A döntés 
hamar megszületik, veszünk 
egy típusazonos motort. A 
motorgenerált elvetettük, a 
gépjármű forgalmi érttéké-
hez viszonyított költségvon-
zata miatt. Némi keresgélés a 
neten, egy használt autóal-
katrész kereskedőnél talál-
unk egyet elfogadható áron.  
Autószerelő barátom  vállal-
ta, hogy a motort ott helyben 
a raktár kövén, próba gya-
nánt elindítja.  A kereskedő 
bólintott, „tőle mehet, ő biz-
tos a dolgában”. A sikerhez 
feltétlenül szükséges; tíz liter 
gázolaj kannában, vezeték az 
izzítógyertyákhoz, üzema-
nyagcső, egy erős akkumu-
látor, bikakábel, kézi folya-
dékpumpa,  hozzáértő sza-
kember, és egy segítő. Amint 
a motor felvette az üzema-
nyagot  két vezeték össze-

érintésével izzítunk, majd az 
önindító kivezetésére is rá-
szorítjuk az akkuról induló 
pozitív vezetéket. Az öreg 
motor két jó izzítógyertyával 
is néhány másodperc után 
beindult, egyet rántott ugyan 
magán, de nem nehéz feladat 
megtartani . Miután a füstköd 
néhány másodperc után elül, 
járása egyenletes, füstölése 
minimális, gázadásra jól rea-
gál, a vártakkal ellentétben a 
hanghatás sem elviselhetet-
len. A számla kitölthető, kér-
jük az eredetigazolást hozzá 
(szükséges a motorszám átí-
rásához) és az imígyen tesz-
telt motort nyugodtabb lelki-
ismerettel szerelhetjük be 
gépjárművünkbe.  De mie-
lőtt bárki örvendeni kezdene, 
hogy ilyen könnyen megy 
egy motor autón kívüli ki-
próbálása, el kell, hogy 
mondjuk, a mai autók túlnyo-
mó többsége bonyolultabb, 
elektronikus vezérlésük 
folytán szinte lehetetlen, 
vagy sokkal nehezebb fela-
dat egy hasonló próbaüzem 
megvalósítása.                 (tl)

Heti Ötlet
egészség 
környezet 

közlekedés
informatika

Motorcsere, 
de  óvatosan!

Ötvennyolc különleges 
nevelésű igényű gyer-
meknek nyújtott hatalmas 
élményt, remek szóra-
kozást a balatonedericsi 
Afrika Múzeum a közel-
múltban.

A Balatongyörökön működő  
"Hétcsoda Élménytábor" la-
kói számára nem mindenna-
pi programot szervezett a 
Vöröskereszt, karöltva a 
vendéglátó Afrika Múzeum-
mal és több céges támo-
gatóval. Az állatkertben 
megtapasztalható, látható 
egzotikus állatvilág megte-
kintése mellett ugyanott  si-
vatagi autós, kamionos, mo-
toros bemutatóval, nyomol-
vasó játékkal, kézműves- és  
afrikai zenés foglalkozással 
igyekeztek feledhetetlenné 
tenni a gyerekek számára a 
napot. Az esemény sztár-
vendége, konferansziéja  
Kőváry Barna autóverseny-
ző volt, aki technikai spor-
tokban szintén sikeres kollé-

ség megtartásáért sokat tet-
tek az elmúlt években. Meg-
épült saját kilátójuk, az állat-
kert egy részén bejárható 
mini dzsungelt és erdei  bun-
kert alakítottak ki és újabb 
állatokkal, köztük nagytestű 
papagájokkal és majomház-
zal is gazdagodott a hely.  
Mindenesetre a hőség el-
múltával, ottjártunkkor a tá-
borozó gyermekeken kívül 
is rengeteg látogatót vonzott 
a múzeum, hazai és külföldi 
szót egyaránt lehetett hal-
lani. A hely különleges at-
moszférája, az egzotikus ál-
latok, tevék, struccok, biva-
lyok, zebrák érintésnyi kö-
zelsége, a tisztaság, a rende-
zettség, a terebélyes árnyas 
fák jelenléte már önmagá-
ban is nyugalmat, békét 
árasztott. A táborozó gyer-
mekek boldog zsivaja és a  
száguldó versenygépek ro-
baja csak néhány órára tette 
kicsit zajosabbá, mozgalma-
sabbá a balatonedericsi Af-
rika Múzeum életét.          (tl)

Kerítést bontottak, ami 
2012-ben még mást je-
lentett, éppen ezért ki kel-
lett magyarázni. Új lemez, 
új dalok és persze a be-
vált régiek. A Köztársa-
ság-téren koncertezett a 
"szolíd nemzeti rocker" Is-
merős Arcok zenekar.

- Amikor évekkel ezelőtt, 
úgy 2006 tájékán először 
hallottam őket, már hét éve 
léteztek és három lemezük 
volt. A műfaj akkori vezető 
csapata a Kárpátia zenekar 
„zászlólengetősebb" zenéje 
mellett a költőibb, lelkibb 
vonalat képviselték. Száma-
ik sokkal inkább könnyekre 
ingereltek, mint kardlenge-
tésre, de hát ettől voltak ők 
másabbak, mint a többi. 
„Szívesen olvasgattam Wass 
Albert-könyveket, az ő em-
lékének és munkásságának 
próbálunk valamiféle me-
mentót állítani”- mondta ak-
koriban egy interjúban a ze-
nekar vezetője Nyerges Atti-
la, aki ezzel a politizáló 
nemzeti irodalmat is az 
együttes művészi eszköztá-
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A hirdetések tartalmáért a 
kiadó nem vállal felelősséget!

Hirdetés

Az akarat diadala

Frangné Ángyán Zsuzsanna                                          
                     Fotó: Dancs István

Lopott a szerelőtől
A sértett 2015. július 17-én 
tett feljelentést ismeretlen 
tettes ellen. Elmondása sze-
rint egy nemesgulácsi kocs-
mában javította a meghibá-
sodott hűtőgépet, válltáská-
ját pedig a pultra helyezte. 
Otthon vette észre, hogy 
körülbelül százezer forintja 
hiányzik. A nyomozás során 
a vendéglátóegység egyik 
alkalmazottja, a 22 éves H. 
Vivien tapolcai lakos lett 
gyanúsítható a bűncselek-
mény elkövetésével. A lány 
a kihallgatása során beisme-
rő vallomást tett. Az ellene 
lopás vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt indult 
büntetőeljárást a Tapolcai 
Rendőrkapitányság Vizsgá-
lati Osztálya a minap váde-
melési javaslattal zárta.   (di)

06/87/412-289
Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Kis Zamek 

Tudat alatt, már kiskorában 
eldőlt, hogy a zenével  fog-
lalkozik majd. 
Édesapjától rengeteget ta-
nult, több hangszert is ki-
próbált, így dobolt, gitá-
rozott, szívéhez legközelebb 
azonban a zongora került. 
Középiskolás korában mé-
lyítette zenei tudását, majd 
2005 - ben sikeres OSZK-s 
vizsgát tett Budapesten, így 
tánczenészként végzett. A 
zene hivatalosan is munká-
jává vált, azonban az a va-
rázs, melyet az első akkor-
dok megszólaltatásánál ér-
zett a mai napig élénken él 
benne. Szerencsésnek érzi 
magát, hogy zenész család-
ba született, legtöbbet édes-
apjának köszönhet, akit 
mentorának, példaképének 
tart. Az alázat a zene és a 
színpad iránt, melyet mu-
zsikálása közben látott rajta 
hosszú évtizedekig tartó 
hittel és energiával töltötte 
fel. Legmeghatározóbb ze-
nei élménye egy debreceni 
Fenyő Miklós élő koncert 
volt. Megfertőzte a rock'n 
roll életérzés, műsoraiban 

előszeretettel játssza a ma-
gyar jampikirály slágereit. A 
tisztelet a stílus iránt íratta 
vele Boogie Woogie című 
dalát. Folyamatosan írja ki 
magából érzéseit dalok 
formájában. Céljai között 
egy újabb lemez szerepel, 
saját dalokkal, azonban ez 
nem a tőle megszokott mu-
latós stílusban íródik. A mai 
kor igényeihez igazodva ki-
rándulást tesz a dubstep-, 
electro világába.              (hg)

Nádházi József, ismertebb 
nevén Kis Zamek

Tapolcai zenészek

Hirdetés

Frangné Ángyán Zsu-
zsanna. Tapolcán él csa-
ládjával. Jelenleg GYED- 
en van, de ősztől ismét 
munkába áll, a helyi ön-
kormányzat alkalmazott-
jaként. Születése óta jobb 
alkarja hiányzik. 

Ennek ellenére élő példája 
annak, ha valamit nagyon 
szeretnénk, meg tudjuk va-
lósítani. Kézzel készít ék-
szereket, dísztárgyakat.
Sorstársainak nagy része 
menekül a világ elől, ő azon-
ban ma már kezeli ezt az ál-
lapotot. Így vall erről: - Volt 
időszak az életemben, hogy 
én is menekültem volna. A 
kezemből adódó negatív 
hatások; az emberek sajnál-
kozó, kíváncsi, már-már 
tiszteletlen bámulása, vagy 
fejük elfordítása az, ami igen 
nagy lelki nehézséget okoz. 
Édesanyám korai és hirtelen 
elvesztése is gödörbe taszí-
tott, de nem adtam fel. Nem 
vagyok az a típus. A lefelé út 
után jött a felfelé; férjemmel 
való egymásra találás; ő a 
barátom, szerelmem is az 
életben, majd gyermekünk 
születése, aki a mindennap-
jainkat  bearanyozza. Ők a 
legértékesebb ajándékok 
számomra. Boldogságot, 
megnyugvást adnak nekem. 
Ehhez még az alkotás öröme 
is társul, így kerek számom-
ra minden. Nekem így ter-
mészetes, nem szorulok se-
gítségre, így vagyok egész 
ember. 
Ezután elmondja: nagyszü-
lei, szülei kiskorában sem 
dugták el az emberek elől, 
nem kondicionálták, inkább 
a helyes irányt mutatták szá-
mára, hogy lehet teljes életet 
élni így is.
- Azt vallom, amit az élet az 
egyik oldalon elvett, a másik 
oldalon visszaadja. Hosszú 
utat jártam be, de megértet-
tem, minden okkal történik. 
Ez is, hogy én így születtem. 
Semmiért nem panaszko-
dok, az élet kínálta lehető-
ségekből próbálom kihozni 
a lehető legjobbat. Értéke-
lem az apró dolgokat is, po-
zitívan nézek mindenre. 
Nekem az élet nagy tanítása 
a saját magam elfogadása 
volt. Ezt nehéz a lélekben 
helyre tenni. Voltak rossz 
időszakaim, amikor ostoroz-

tam magamat a „miért velem 
történt meg?” kérdéssel. A 
választ sok-sok évvel, öröm-
mel, bánattal a hátam mögött 
tudtam meg… magamtól. 
Példát mutathatok a sorstár-
saknak, a többi embernek, 
hogy a szívünkben legyünk 
egészek! Szeretném meg-
mutatni, hogy "más" külső-
vel is teljes életet lehet élni! 
Bíztatok mindenkit, hogy az 
álmait ne adja fel, hittel, ki-
tartással, akaraterővel bár-
mire képesek vagyunk!
Alkotásaival kapcsolatban 
Zsuzska mosolyogva, büsz-
kén tudatja velem: a Franzsu 
név tisztelet a család felé 
egyben ezzel fémjelzi is mi-
nőségi termékeit, amelyeket 
kislánya alvásidejében ké-
szít. Az ékszerek, hímzések 
és horgolások elkészülte sok 
tényezőtől függ - mondja, 
némelyik egy óra, de elő-
fordul, hogy akár két hét is 
lehet. Család, barátok ösz-
tönzik, véleményezik mű-
veit. Örömmel újságolja, 
hogy gyermeke első szavai 
közt szerepelt a fonal, a kar-
kötő és a gyöngy.
Végül céljairól is kérdeztem 
Zsuzskát.
- Célom, hogy olyan éksze-
reket, dísztárgyakat készít-
sek, melyekkel az emberek-
nek örömet okozok. Az élet 
nagy tanító, de ha szorgal-
mas diákok vagyunk, akkor 
megélhetünk sok boldog 
időt. Legyünk mindig alá-
zattal, tisztelettel családunk, 
embertársaink és magunk 
felé!- zárja beszélgetésünket 
az életvidám hölgy.          (di)
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Tehetség és kreativitás
Új fejlesztő programmal 
várja diákjait a Szín-Vonal 
Művészeti Iskola.

Júliusban újabb öt évre kap-
ta meg igazgatói kinevezését 
a minisztertől Baranyai Zol-
tánné a Szín-Vonal Iskola 
igazgatója, aki elmondta, 
hogy a kutató/mestertanár 
címre pályázva az intéz-
mény korábbi oktatási-ne-
velési programját a diákok 
érdekében további fejlesztő 
elemekkel bővítette, melyet 
a minősítő bizottság a nyil-
vános meghallgatáson na-
gyon elismerően fogadott. 
Elmondta, hogy augusztus 
végén az iskola művészetok-
tatási, tehetséggondozási 
gyakorlatai az Oktatási Hi-

vatal részéről minősítésre 
kerültek, és az intézmény - a 
művészeti nevelés, a tanul-
mányi versenyek, a képző-
művészeti pályázatok, a be-
mutató kiállítások eredmé-
nyei alapján – maximális 
pontszámmal megkapta a ki-
tüntető „Referencia Intéz-
mény” címet.  Ezt a címet 
csak azon intézmények bir-
tokolhatják, akiknek peda-
gógiai kultúrája és pedagó-
giai eszközrendszere egé-
szében példaértékű.   
A 2015-2016-os tanévben a 
művészeti iskola a tapolcai 
diákokat magasan képzett 
Képzőművészeti Egyetemet 
végzett tanárokkal, érdeklő-
désre számot tartó, változa-
tos művészetoktatási prog-

ramokkal várja. A kollégák 
kérésre, folyamatosan tájé-
koztatták a szülőket és ta-
nulókat a tanítás rendjéről, a 
tanulói jogviszony létesí-
tésének, megújításának le-
hetőségéről.  A művészeti is-
kola nevelőtestülete az idei 
tanévben is  szeretettel várja 
azokat a gyerekeket (legké-
sőbb szeptember 30-ig fo-
gad az intézmény még új ér-
deklődőket), akik igénylik 
az értelmes, játékos fejlesztő 
foglalkozásokat, akik sze-
retnék előhívni kreativitásu-
kat, akik ki akarják próbálni, 
hogy a vizuális kifejezés, a 
konstruálás, a képző- vagy 
iparművészet, a kézműves-
ség, a divat-, a formaterve-
zés területén mire képesek.

Lapunk augusztus 26- ai 
számában, SZEM-PONT 
rovatunkban tettük szóvá, 
hogy a Tapolca Áruháznál 
található köztéri óra a téli 
időszámítás szerint jár.
Örömmel adjuk hírül, hogy 
írásunk megjelenését köve-
tően az órát átállították, így 
ma már a pontos időt 
láthatjuk.                           (di)

Pontosan 
jár az óra

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban, 
(természetesen a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételé-
vel) és internetes lapunkban  a 
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
szeptember 17 - 23. 
csütörtök – szerda

17–18. csütörtök–péntek, 20 
– 23. vasárnap-szerda 16:00 

1000,-Ft
Víkend  

Színes, magyar film
Rendező: Mátyássy Áron
Szereplők: Gryllus Dorka, 

Simon Kornél, Lengyel 
Tamás

 

19. szombat   14:30 1200,-Ft
20. vasárnap 14:00

Agymanók 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz:102 perc 

Rendező: Pete Docter, 
Ronaldo Del Carme

17 - 23. csütörtök – szerda  
18:00 1200,-Ft

Az útvesztő: Tűzpróba 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai sci-fi/thriller
Hossz: 133 perc

Rendező: Wess Ball 

17 – 23. csütörtök – szerda   
20:00 1000,-Ft       
Dübörög a szív  

Színes, feliratos amerikai 
zenés filmvígjáték
Hossz: 102 perc 

Rendező: Jonathan Demme
Szereplők: Meryl Streep, 

Kevin Kline, Mamie 
Gummer      

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Kölyök-Jitsu, 
önvédelem, sport, 
játék - a belvárosban!

www.farkasok.com
(70)9474-226

mailto:tapolcai7nap@gmail.com
http://www.tapolcaiujsag.hu


Környezet, egészség 
MOBILITÁS  Fókuszban a mozgás szeptember 16. és 22. között

Az Európai Mobilitási Hét 
legfőbb célja Tapolcán is 
az, hogy rávilágítson, le-
vegőnk, környezetünk 
tisztább lenne, ha autó-
inkat kevesebbet hasz-
nálnánk, helyette a tö-
megközlekedést, illetve a 
kerékpározást választa-
nánk.

Szeptember 16-tól 22-ig az 
Európai Mobilitási hét ta-
polcai eseményeinek ideje 
alatt leadhatjuk forgalmi en-
gedélyünket, később ezt ter-
mészetesen (a programsoro-
zat végén) visszakapjuk. A 
forgalmi engedélyeket szep-
tember 16-án  a tapolcai Vá-
rosi Moziban adhatjuk át a 
szervezőknek és  szeptem-
ber 22-én kaphatjuk vissza 
azokat. A rendezvényre ha-
gyományosan a Fő téren ke-
rül sor, ahol a forgalmit lea-
dók között értékes ajándéko-
kat sorsolnak ki. A hét prog-
jamjai közé tartozik a 16-án 
délután fél háromkor kezdő-
dő, a csarnoktól induló és 
oda visszatérő „FÖLDönfu-
tók” futóverseny általános- 

és középiskolásoknak. 17-
én reggel a bringás reggeli, 
délután Városvédő Hős Pont 
várja a résztvevőket. 18-án 
kerékpáros közlekedésbiz-
tonsági foglalkozás óvodá-
soknak minikressz pálya 
avatóval, 19-én túra a TVSE 
Természetjáró Szakosztály-
lyal.  21-én, hétfőn  ingye-
nes kerékpáros állapotfel-

mérés, Bike Safe kerékpár 
regisztráció, Köztársaság-
téri gokart verseny a legfőbb 
program. A 22-i autómentes 
napon lesz Streetball baj-
nokság ÖKO játékok óvo-
dásoknak és iskolásoknak, 
jármű és technikai bemuta-
tó, kerékpáros és rolleres 
ügyességi pálya, Játékos Ba-
laton interaktív játéktér, ext-

rém hinta, trükkös kerék-
párok, légvár, részeg szemü-
veg, ételpiramis és termé-
szetesen lesznek ingyenes 
Spinning bemutató edzések 
is. Részletesebb információ-
kért érdemes figyelni a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnok plakátjait, hirde-
téseit, illetve facebook olda-
lát.                                   (tl)

Tapolcai edzőtábor
Az elmúlt héten a magyar 
férfi és női párbajtőr-vá-
logatott Tapolcán kezdte 
meg a felkészülést, itt ed-
zőtáborozott.

A hagyományoknak megfe-
lelően tapolcai edzőtáboro-
zással kezdték meg a nehéz 
és hosszú menetelést a ma-
gyar felnőtt válogatottak. 
Újhelyi Gábor, a magyar ví-
vóválogatott szövetségi ka-
pitánya lapunknak elmond-
ta, hogy most már évek óta 
visszatérnek Tapolcára, mert 
itt olyan körülmények kö-
zött tud készülni a válo-
gatott, mely minden igényt 
kielégít. 
A Csermák József Rendez-
vénycsarnok és a szom-
szédságában lévő Batsányi 
gimnázium vívóterme kivá-
ló helyszínek az edzésekre. 
A tapolcai helyszín válasz-
tásában annak is fontos sze-
repe volt, hogy a váloga-
tottak között ott van a két 
tapolcai világbajnok, Rédli 

n LABDARÚGÁS - 
A megyei I. osztályú 
labdarúgó-bajnokság 
ötödik fordulójában 
TIAC VSE- Gyulafirá-
tót 1:1 (1:0). A Tapolca 
büntetővel jutott veze-
téshez a 10. percben, 
melyet Szabó értékesí-
tett. A 89. percben hazai 
hibát követően egyenlí-
tettek a vendégek. Jó 
iramú meccsen mindkét 
kapu sokszor forgott ve-
szélyben, de a kapusok 
kiváló teljesítményének 
köszönhetően nem szü-
letett több gól. A Tapol-
ca közelebb állt győze-
lemhez, de végül reális 
eredmény született. 
A Megyei IV. osztály-
ban Dörgicse- TÖFC 
3:0. A Megyei I. osztály 
U-19-es bajnokságban 
Ugod-TIAC VSE 2:2 
(1:0).                       (ae)

n TÚRA  - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szombati 
(2015.09.19.) túrája: 
Diszel-Csobánc-Kö-
ves-hegy-Szentbék-
kálla-Monostorapáti. 
Találkozó a tapolcai 
autóbusz-állomáson 
reggel 7.35-kor.       (szj)

András és Boczkó Gábor. A 
jelenlegi felkészülés most a 
fontosnál is fontosabb, hi-
szen a versenyzők előtt ott a 
motiváció: az olimpia, a 
2016-os Rio de Janeiró-i. 
Minden versenyző pályafu-
tásában a legelső helyen álló 
esemény. 
A két tapolcai válogatott, 
Rédli András (Sz-L Bau 
Balaton Vívóklub) és a város 
szülötte, Boczkó Gábor el-
mondták, hogy az elkövet-
kező hónapokban kell ki-
vívni az olimpiai kvalifiká-
ciót, mert az elmúlt években 
nem tudott a csapat meg-
felelő teljesítményt nyújta-
ni. Jelenleg nem állnak kva-
lifikációt érő helyen, a hát-
ralévő versenyeken kell 
összeszedni két dobogós 
helyet, s akkor ott lehetnek 
Rióban. Ez a legfőbb vá-
gyuk.                                 (ae)

Az utánpótlás kellő 
hangsúlyt kapott
A nyár folyamán szerző-
dést kötött az MVM 
Veszprém és a Kazinczy 
Tagintézmény a fiú kézi-
labda utánpótlás témájá-
ban.

A szerződés megköttetett, s 
már augusztus végén el-
kezdődtek az edzések az U-
12-es és az U-14-es fiúknál 
Lakos Dezső és Somogyi 
Sándor testnevelők irányítá-
sával. 
Ők a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban készül-
nek heti négy alkalommal. A 
kisebb fiúk szivacskézilab-

dában, négy korosztályban 
(U-7, U-8, U-9, U-10) szep-
tember első napjaitól álltak 
munkába. A Kazinczy iskola 
tornatermében Somogyiné 
Szakonyi Judit és Somogyi 
Andrea testnevelők foglal-
koznak az apróságokkal.
Minden korosztály már ősz-
től kötelezően részt vesz a 
Magyar Kézilabda Szövet-
ség által kiírt gyermekbaj-
nokságban, mely hasonlóan 
működik, mint az NB II-es 
bajnokság, őszi-tavaszi for-
dulók, mégis egy kicsit más, 
mert tornarendszerben bo-
nyolítják a fordulókat.     (ae)

Rövid hírek
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A kerékpáros közlekedés népszerűsítését nem lehet elég korán kezdeni - egyebek 
között erről is szól a mobilitási hét                                                         Fotó: Töreky 

7sportembere 

A  kitartás ered-
ményt hozott. A 
Tapolca VSE női
kézilabda szak-
osztályából indult,
ma már junior vá-
logatott, és a Győri Audi 
ETO KC játékosa. Az álta-
lános iskola befejezése 
után Veszprémbe került, 
ott a Veszprém Barabás 
játékosa lett, majd onnan 
az ETO-val szoros kapcso-
latban álló Mosonmagyar-
óvári Kézilabda Clubhoz. 
Szorgalma, tehetsége, 
munkabírása hamar kitűnt, 
így lett a magyar junior 
válogatott játékosa, s ettől 
az idénytől már az ETO 
felnőtt csapatában is be-
mutatkozott. Edzője, Amb-
ros Martin arra is lehetősé-
get adott  a tizennyolc éves 
Julcsinak, hogy Norvégi-
ában is pályára léphessen a 
négycsapatos Bajnokok 
Ligája selejtezőjén. A szer-
bek elleni találkozón két 
gólt lőtt.                                                               

A
Hársfalvi Júlia 
kézilabdázó

Brazil Jiu Jitsu 
edzések a város-
központban!

www.farkasok.com
(70)9474-226

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

16 hetes kedvezményes 
önvédelmi tanfolyam
a belvárosban!

www.farkasok.com
(70)9474-226



Barlangi évforduló
1965-ben fedezték fel, így 
idén ötven éves a bala-
tonedericsi Csodabogyós 
barlang, s vele a helyi bar-
langkutatás. A balaton-
edericsi  természeti kincs 
hivatalos felfedezése és 
regisztrációja ugyanak-
kor 25 éve történt meg.

A közelgő  ünnepségről, a 
hozzá kapcsolódó szakmai 
és turisztikai programokról  
John Szilárd főszervező, a 
Csodabogyós barlang üzem-
vezetője beszélt lapunknak. 
- 1990 szeptember 29-e bar-
langunk hivatalos születés-
napja. Az évfordulóra négy-
napos ünnepséggel, megem-
lékezéssel, szakmai előadá-
sokkal, kiállítással,  kedvez-
ményes tarifájú barlanglá-
togatásokkal készülünk 26-
án, 27-én, 28-án és 29-én 
Balatonedericsen. Szeret-
nénk  körünkben látni és 
meghallgatni a feltárások 
résztvevőit, a Bakony-Ba-
laton Geopark vezetőjét, táj-
védelmi körzetünk vezető-
jét, és nem utolsó sorban a 
környékbeli barlangászélet 
képviselőit, a tapolcai Szilaj 
Rezsőéket.  Egy  tetszetős, 

térképekből, barlangász esz-
közökből, felszerelésekből 
és fotókból összeállított 
szakmai tárlatot is  létreho-
zunk az alkalomra. Mivel 
szeptember 27-a a turizmus 
világnapja, aznapra kedvez-
ményes  barlanglátogatást 
biztosítunk mindenkinek, 
akiket megragad ez a va-

rázslatos világ - mondta  la-
punknak az edericsi bar-
langász. Azt is elárulta, hogy 
a különleges alkalomra, ön-
kéntes résztvevők aktív se-
gítségével kitisztítanak egy 
olyan járatot, amely eddig 
nem volt járható, így a lai-
kusok is megismerhetik azt a 
munkát amit a barlangászok 

végeznek.  A kísérő progra-
mok is szórakoztatónak 
ígérkeznek, hiszen többek 
között helyi csoportok elő-
adásai és a Rozsdamarók ve-
terán jármű egyesület tagjai 
és járművei is színesítik a 
kulturális kínálatot a helyi 
barlangkutatás kettős évfor-
dulóján.                              (tl)

SZEM - PONT
Szemét, illegális hulladék. A téma, amelyről nem lehet 
eleget írni és beszélni. Ismét egy kedves olvasónk hívta 
fel a figyelmünket, hogy a „kék Y- ház” mögötti terü-
leten, a két egykori „dühöngőnél”, annak környékén 
mérhetetlen mennyiségű törött üveg található. Ez azért is 
nagyon veszélyes, mert a pályáktól nem messze található 
a játszótér, ahol kisgyermekek töltik szüleikkel szabad-
idejüket. Néhány méter megtétele után máris baleset-
veszélyes helyzet alakulhat ki, ha az aprónép rálel a csil-
logó, sokszínű törött üvegdarabra, és az önfeledt játék 
akár súlyos balesetté fajulhat.
Nem messze innen, a Tapolca Keleti Városrész táblától 
néhány méterre pedig szeméthalom éktelenkedik, amely 
nagymértékben rontja az utcaképet minden irányból. 
Mint mindig, az elkövető ismeretlen, anonim személyt 
pedig nem lehet szankcionálni. Mindkét esetben az a leg-
szomorúbb, hogy nem történik intézkedés.                    (di)

n KERÉKPÁROKAT, 
iratokat és pénzt is lopott - 
K. József 39 éves káptalan-
tóti lakost szeptember 4-én 
igazoltatták a rendőrök Ta-
polcán. Felmerült a gyanú, 
hogy egy olyan kerékpárral 
közlekedik, amely bűncse-
lekmény elkövetéséből szár-
mazik. Ezt követően előállí-
tották a Tapolcai Rendőrka-
pitányságra és gyanúsított-
ként hallgatták ki. Megálla-
pítást nyert, hogy K. József 
szeptember 3-án az éjszakai 
órákban egy badacsonyto-
maji ingatlan udvarán álló 
gépkocsi kesztyűtartójából 
kivett egy irattartót, mely-
ben benne volt a sértett min-
den személyi okmánya és 
nagyobb összegű készpénz. 
A családi házhoz tartozó ke-
rékpártárolóból pedig há-
rom kerékpárt tulajdonított 
el. K. Józsefet őrizetbe vet-
ték, ellene lopás bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt 
eljárás indult- közölte la-
punkkal Nagy Judit megelő-
zési főelőadó.                    (di)

n KÁBÍTÓSZER az ülés 
alatt - Csikós Norbert őr-
mester a polgárőrséggel kö-
zösen látott el szolgálatot 
2014. június  6-án. Sümeg 
belterületén 20 óra körül el-
lenőrzés céljából állítottak 
meg egy személygépkocsit. 
Átvizsgálták a gépjárművet, 
melynek során az ülés alatt 
celofán zacskóba csomagolt 
marihuánának tűnő anyagot 
találtak. Az utasként az autó-
ban tartózkodó 33 éves B. L. 
uzsai lakos a helyszínen el-
ismerte, hogy a kábítószer-
gyanús anyag az ő tulajdonát 
képezi. A szakértői véle-
mény alapján megállapítást 
nyert, hogy a lefoglalt tasak 
tartalma valóban kábítószer-
nek minősülő anyag. A férfi 
ellen kábítószer birtoklásá-
nak vétsége miatt folytatott 
nyomozás befejeződött, az 
ügyet a Tapolcai Rendőrka-
pitányság Vizsgálati Osztá-
lya vádemelési javaslattal 
adta át a Tapolcai Járási 
Ügyészségnek.                 (di) 
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Kettős évforduló előtt a balatonedericsi Csodabogyós barlang     Fotó: Szijártó János

Szemét, törött üvegek, lehangoló látvány a Barackos 
lakópark és Y- házak mögötti területen    Fotó: Dancs

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 50/db
Burgonya: 120-160 Ft/kg
Sárgarépa: 190-220 Ft/kg
Zeller: 100-150 Ft/db
V.hagyma: 170-240 Ft/kg
Paprika: 150-450 Ft/kg
Paradicsom:290-460 Ft/kg
Uborka: 250-480 Ft/kg
Tök: 150 Ft/kg
Patiszon: 100 Ft/kg
Cukkini: 100 Ft/kg
Alma: 200-300 Ft/kg
Sóska: 100 Ft/kg
Paraj: 160 Ft/kg

Heti SÜTI

KOKOSTAR 

(Török 
kókuszos 
csemege)

Hozzávalók (16 db-hoz) - Tészta: 12 
dkg finomliszt, 1.5 dkg cukrozatlan ka-
kaópor, 1.5 dkg kukoricaliszt, 7.5 dkg 
vaj (lehet margarin is), 4 dkg porcukor, 
1 db tojássárgája, 1 teáskanál vanília ki-
vonat, 1 csipet só, 1 csipet szódabikar-
bóna. Töltelék: 1 db tojásfehérje, 6 dkg 
kókuszreszelék, 3 dkg porcukor, 1 csi-
pet só. Díszítés: 4 dkg étcsokoládé 
(olvasztva), 1 teáskanál napraforgó olaj
Elkészítés - Tészta:  A lisztet, kukori-
calisztet, kakaóport, sót, cukrot, és szó-
dabikarbónát egy tálba szitáljuk, majd a 
puha vajjal elmorzsoljuk. Ráütjük a to-
jássárgáját, hozzáadjuk a vanília kivo-
natot, majd egy sima tésztát gyúrunk 
belőle, amit folpackba tekerünk. Nem 
tesszük be a hűtőbe. A tésztából 16 kis 
gombócot formálunk. A gombócokat a 
tenyerünkben kilapítjuk és becsoma-
goljuk vele a kókuszos golyócskákat. 
Végül a kész gombócokat kellő tá-
volságban sütőpapíros lemezre sora-
koztatjuk és 180 C fokra előmelegített 
sütőben kb. 15 perc alatt megsütjük.
Töltelék: A töltelékhez a tojásfehérjét 
a porcukorral kihabosítjuk, majd hoz-
zákeverjük a kókuszt. Ebből egy ke-
mény masszát kapunk, amiből vizes 
kézzel 16 db kis gombócot formálunk 
és egy órára fagyasztóba teszünk. Dí-
szítés: Ha a golyók kihűltek, a csokit 
olvasszuk össze az étolajjal és csí-
kozzuk le a tészta tetejét, hogy az még 
mutatósabb legyen. Sütési hőfok: 
180°C, sütési mód: alul-felül sütés.
                   Fehér Sándorné,  Tapolca

Rendőrségi hírek

06/87/412-289

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

06/20/358-3295

Lapterjesztés


