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A pisztráng ünnepe
FESZTIVÁL   Bor, gasztronómia, remek programok a tó partján 

A fél évtizede debütált 
Pisztráng Fesztivál nép-
szerűsége töretlen, októ-
ber első hétvégéjén há-
rom napon át ezúttal is 
sok ezer vendéget von-
zott a városba.

A péntek esti megnyitón 
Dobó Zoltán polgármester 
és a szervezés központi 
alakja ifjú Mezőssy Zoltán 
köszöntötte a fesztivál kö-
zönségét. Dobó Zoltán sze-
rint Tapolcában benne van a 
lehetőség és az akarat, hogy 
érvényesítse mediterrán jel-
legéből fakadó adottságait. 
- Az itt bemutatkozó borá-
szok, szakácsok, kézműve-
sek munkáitól többek le-
szünk mint város, hiszen 
ezúttal a szokásosnál többet 
is adunk magunkból. Vigyük 
közösen előre e rendezvény 
által is közösségünket, él-
jünk azokkal az értékekkel 
amink van és közben érez-
zük is jól magunkat - üzente 
a helyieknek és a város ven-
dégeinek a polgármester. 
Mezőssy Zoltán köszöntőjé-
ben a kezdetekre is vissza-

emlékezett. - Fesztiválunkat 
egy álom előzte meg öt év-
vel ezelőtt, amely arról szólt, 
hogy a tópart, a tó csodálatos 
természet adta és épített ér-
tékeivel élni lehet, és kell. 
Végh Tamással hittük, hogy 
álmunk, céljaink jók és hasz-

nosak lesznek. Ma ország-
határokon belül és kívül 
egyaránt ismerik rendezvé-
nyünket. Külön is köszön-
töm ötven fős dán vendég-
csoportunkat - szólt a köz-
ponti színpadról a fesztivál 
egyik ötletgazdája aki a leg-

főbb támogatók neveit is fel-
sorolta,  többek között a 
Rhodius autóalkatrész gyá-
rat,  Tapolca önkormányza-
tát, a Hotel Pelion-t, a kék-
kúti ásványvíz üzemet emlí-
tette. (Folytatás a 4. oldalon 
Hal és bor... címmel)         (tl)

Hiszékenyek az emberek

Szabályozták a víz útját

Horváth András őrnagy, a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ság bűnügyi osztályvezető-
helyettese a jellemző trük-
kös lopási esetekről tájékoz-
tatta lapunkat, okuláskép-
pen. A rendőrtiszt  elmondta, 
bármekkora energiákat is 
fektet a rendőrség a lakosság 
tájékoztatására, az idősebb 

korosztály valahogy mindig 
bedől a trükköző tolvajok-
nak. Sajnos a naív hozzáál-
lás ez évben is négy ismert 
esetben szedett áldozatokat 
a tapolcai kapitányság mű-
ködési területén.  Sajnos, hi-
székenyek az emberek.
(Folytatás a 2. oldalon Trük-
kös tolvajok... címmel).     (tl)

Elkészült a vízelvezető-
csatorna a tapolcai piac-
csarnok épületénél. Erről 
Csáki László piacvezető 
tájékoztatta lapunkat a 
napokban.   

A vásárcsarnok részleges te-
tőfelújítása már korábban 
megtörtént, amint arról la-
punkban is beszámoltunk. 
Ezúttal mindkét oldalon víz-
elvezető-csatornát alakítot-
tak ki, az épület védelme 
épületében.
A piacvezető kifejtette, a ki-
vitelezéssel elégedett, ha-
sonlóan a tetőfelújításhoz, 
sem a kereskedőktől, sem a 
vásárlóktól nem érkezett pa-
nasz a beruházás kapcsán. 
Hozzátette, a vásárcsarnok 
teljes felújítása is régóta ese-
dékes, de ez nagy valószínű-

séggel csak pályázati forrás-
ból valósítható meg. A piac 
egyébként a mai napig ko-

moly látogatottsággal bír, 
így annak karbantartása, fel-
újítása városi érdek.        (szj)

Fókuszban 
a pénztárca
Húsz éves, ránctalan,  
hölgyek  ránctalanító-
krémet reklámoznak, 
sportos, izmos férfiak 
izzadásgátló szereket   
javasolnak a képer-
nyőn keresztül. Fiatal 
nőci a láb- és köröm-
gomba elleni hatásos 
küzdelemre mutat ne-
künk csodaszert, míg 
mások a haspuffa-
dásra, hajzsírosodás-
ra mondják a tutit, de 
láz és megfázás ellen 
is akad ötlet, és a 
csontok egészségé-
ért sem kell aggód-
nunk. Öregember is 
szaladni kezd, miután 
bevette a bogyót, míg 
a nagymami ejtőer-
nyővel ugrik, a has-
menés elleni szer 
mellékhatásaként. 
Ráadásul szinte min-
den termék kettős, 
vagy hármas hatású. 
Ömlik a tévéből a sok 
elcsépelt szlogen, jel-
lemzően egészséges 
emberektől. Idegesí-
tő, hiteltelen, csak az 
értékesítés számít.
 

          Szijártó János

Horváth András rendőr őrnagy         Fotó: Töreky László

A pisztráng körül forgott a világ, legalábbis Tapolcán az elmúlt hétvégén  Fotók: hg

Készülőben a vízelvezető-csatorna a piaccsarnoknál
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egyik elkapott tolvajnak a ki-
hallgatás során megeredt a 
nyelve, így a csapat többi tagját 
is sikerült viszonylag hamar 
elkapni a helyi bűnüldözőknek- 
emlékezett vissza az őrnagy.  
Akármennyire is kellemetlenek 
azonban ezek az esetek, szeren-
csére és jellemzően ezek egyi-
ke sem veszélyes az életre. 
Nem úgy, mint egy rablási eset, 
amely a közeli Monostorapáti-
ban történt. Ott a külső ajtót be-
feszítve jutottak be a házba a 
rablók éjjel két óra tájban. A 
házban lakó nénit megkötöz-
ték, száját leragasztották. Az 
idős hölgyet másnap az ebédet 
szállító szociális munkások 
találták meg. Végül a rendőrök 
menekítették ki az asszonyt. 
Ilyen aljas  támadásokra aligha 
lehetünk felkészülve, ám a 
trükkös tolvajokon kifogha-
tunk, ha éberek vagyunk.     (tl)

Pályaorientáció
Érdekes, változatos szakmai nap a gyerekeknek
Tapolca önkormányzata a 
”Területi együttműködés 
megvalósítása a Tapolcai 
térségben az esélye-
gyenlőség érvényesítése 
és foglalkoztatás javítása 
érdekében” című pályá-
zati projektje keretében 
szeptember 24-én ren-
dezték meg a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban a „Mi legyek, ha 
nagy leszek?” – című pá-
lyaorientációs szakmai 
napot.

A rendezvényt Lévai József 
Tapolca alpolgármestere 
nyitotta meg. A program ré-
szeként a helyi gimnázium 
és a szakképző intézmények 
tájékoztatták a gyermekeket 
a képviselt intézmény által 
nyújtott lehetőségekről, 
képzésekről, szakokról, ösz-
töndíjprogramokról, sza-
badidős tevékenységekről 
és egyéb speciális progra-
mokról. Továbbá olyan szer-
vezetek is bemutatkoztak, 
amelyek a pályaorientáció-
ban tudtak segítséget nyúj-
tani az azt igénylőknek.
Kiállító standjukon mutatta 
be tevékenységét a Batsányi 
János Gimnázium és Kollé-
gium, a Baptista Szeretet-
szolgálat EJSZ Széchenyi 
István Szakképző Iskolája, a 
Keresztury Dezső Általános 
Iskola és Szakiskola, a 
Veszprémi Szakképzési 
Centrum Szász Márton 
Szakiskolája és Speciális 
Szakiskolája, a Veszprém 

Trükkös tolvajok és az idősek

Közel négyszázan vettek részt a Tamási Áron Művelő-
dési Központban rendezett pályaorientációs napon

Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Tapolcai Irodá-
ja, valamint a Veszprém Me-
gyei Pedagógiai Szakszol-
gálat. A standok kínálata na-
gyon színes képet mutatott. 
Lehetőség nyílt az érdek-
lődő 7. 8. osztályos tanulók 
számára kipróbálni többek 
között a kalácsfonást, a mé-
zeskalács díszítést, a csőhaj-
lítást, a csővágást, hegesz-
tést, fúrást, faragást, koktél-
készítést, felszolgálást. 
Ezen kívül megtekinthettek 
különböző kémiai, és fizikai 
kísérleteket, mikroszkóppal 
készített felvételeket, auto-
matizált mini robotokat és 
sok más érdekes látnivalót.
A pedagógia szakszolgálat 
standjánál a gyerekek to-
vább ismerkedhettek a pá-
lyaválasztás elősegítésére 
rendelkezésre álló lehetősé-
gekkel, valamint papír ala-
pon és számítógépen tölt-

hettek ki foglalkozás-ér-
deklődési gyorstesztet, me-
lyet a helyszínen értékeltek 
is a szakemberek.
A Kereskedelmi és Iparka-
mara standjánál a diákok 
megismerkedhettek a ka-
mara tevékenységével és a 
tanuló szerződések megkö-
tésének feltételeivel. A ren-
dezvényen közel négyszáz 
érdeklődő jelent meg. A 
standokon a szervezeteknél 
dolgozók és tanulók kész-
séggel álltak rendelkezésre, 
és természetesen apró aján-
dékokkal vártak mindenkit. 
A rendezvényre érkező álta-
lános iskolás gyermekeknek 
a rendezők almával, sajtos 
pogácsával és ásványvízzel 
kedveskedtek. A résztvevő 
gyerekek, és felnőttek teljes 
mértékben pozitívan érté-
kelték a napot, és egyet értet-
tek abban, hogy ebből ha-
gyományt kell teremteni.

(Folytatás az 1. oldalról)
Hiszékenyek az emberek, pe-
dig tudhatnák, hogy készpénz-
ben legfeljebb a jól ismert pos-
tás ad át a nyugdíjat, külde-
ményt. Egyedül tőlük nem kell 
tartani - válaszolt lapunk kérdé-
sére Horváth András. Mint 
kiderül, klasszikus esetnek szá-
mít az, ha a bűnöző egy-egy 
közműszolgálatató munkatár-
sának adja ki magát.  A  nyug-
díjas korú áldozat a helybe ho-
zott pénz láttán  megnyugszik, 
szívesen elballag, hogy felvált-
sa azt, vagy visszadjon. A ha-
mis szolgáltatók pedig legin-
kább kettesével járnak, amíg az 
egyik kommunikál a leendő ká-
rosultal, addig a másik kirámol-
ja a ház legrejtettebb zugaiból 
is a pénzt. -  Hatalmas tapaszta-

latuk van abban, hogy az embe-
rek hova teszik a lakáson belül 
értékeiket. Sokszor meglepő-
dünk mi is, hogy aránylag rövid 
idő alatt, milyen hatékonyság-
gal képesek megtalálni áldoza-
tuk pénzét, ékszereit.  Fontos 
tudni, nem szükséges beenged-
nünk ezeket az embereket, ak-
kor sem ha valóban valamelyik 
szolgáltató dolgozói - figyel-
meztet mindenkit a bűnügyi 
osztályvezető.   Persze egyéb, 
ravaszabb technikákat is alkal-
maznak a trükközők. - Egy 
esetben azzal téveszették meg 
áldozatukat, hogy a „szomszéd 
telken szeretnének lovardát lé-
tesíteni. Ezzel az ürüggyel hív-
ták a ház háta mögé a sértettet, 
míg a társak „benéztek” a la-
kásba. Olyan esettel is volt  

dolgunk, hogy egy nénit tele-
fonon hívtak fel, hogy unokája 
balesetet szenvedett, elromlott 
az autója, kellene számára né-
mi készpénz.  Az aljas trükk ez 
esetben is bejött.  A zömében 
baranyai, zalai, somogyi szár-
mazású, tehát nálunk ismeret-
len arcú  trükkös tolvajok el-
fogása nem kis feladat. A la-
kosság ébersége együttműkö-
dése azonban segíthet. - Öt éve 
Tapolcán, az Alkotmány utcá-
ban bukott le egy olyan bűn-
banda, amely addigra az egész 
Dunántúlt végigfosztogatta 
már.  Ők klasszikus szerelő for-
maruhás trükközők voltak. 
Szerencsére az egyik idős sér-
tett fia utánaeredt a lakótömb 
hivatlan látogatóinak és közben 
a rendőrséget is értesítette. Az 

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

- Lévai József alpolgármester
Október 12. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Október 19. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Október 26. 14.00-16.000

06/87/412-289

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

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

Tamási Áron Művelődési 
Központ - 2015/2016-os  
hangversenybérlet:

2015. november 04. szerda 19 
óra - Virtuózok: Demeniv 
Misi, Rigó Ronald, Sándor 
Zoli, Csabay Zsuzsi

2015. december 08. kedd 19 ó-
ra - Sebestyén Márta, 
Adventi koncert
Sebestyén Márta - ének,
Andrejszki Judit - csembaló, 
ének, Szerényi Béla - tekerő,
ifjú Szerényi Béla – tárogató

2016. március 23. szerda 
Vigh Andrea, Szólóest

Jegyár: 2 200 Ft
Bérletár: 4900 Ft. 
Bérletek és jegyek válthatóak 
a Tamási Áron Művelődési 
Központban

Tamási Áron Művelődési 
Központ 2015/2016-os 
színház bérlet

2015. október 26.- Bánfalvy 
Stúdió: Ma estére szabad a 
kecó avagy a londoni szextett
2015. november - Éless Szín: 
Néma Levente
2016. január - Körúti Színház: 
A doktor úr
2016. február - Zenthe Ferenc 
Színház: Boldogság
2016. április - Gergely 
Színház: Csiki-csuki 

http://www.tapolca.hu


Szép, tiszta hangok
MUZSIKA A színvonalra nem lehetett kifogás a zene világnapján
Igazán szép élményben 
volt része annak, aki sor-
rendben a  41. Zene Vi-
lágnapja alkalmából meg-
hallgatta a Járdányi Pál 
zeneiskola tanulóinak, ta-
nárainak koncertjét a Ta-
mási művelődési köz-
pontban a napokban.

Péni Béla a zeneiskola intéz-
ményvezetője a koncertet 
megelőzően szólt a jelen-
lévő mintegy félszáz fős kö-
zönséghez. Elmondta,  a Ze-
ne Világnapját 1975-től Ye-
hudi Menuhin hegedűmű-
vész és az Unesco felhívá-
sára ünnepeljük október el-
sején, a népek közötti barát-
ság és megbékélés jegyében. 
A világnap fontos célja, 
hogy a társadalom széles ré-
tegei számára népszerűsítse 
a zeneművészetet. -  A zené-
ben nincs helye a hamisság-
nak, mert az  azonnal kiderül 
a hallgatóság számára. Csak 
tiszta szívvel lehet énekelni, 
hangszeren játszani, csak 
így lehet elfogadni másokat, 
más ember kultúráját - idé-

zett Péni Béla, aki hozzátet-
te, a tapolcai zeneiskola im-
már 44 éve teljesíti azt a fe-
ladatát, hogy eljuttassa a cél-
ba az üzenetet; a „zene le-
gyen mindenkié”, továbbá 
tehetségeket fedezzen fel és 
a zenei pályára felkészítse az 
így kiválasztott fiatalokat.  
- Büszke vagyok, hogy ab-
ban az iskolában taníthatok, 
amelynek ma már a tantestü-

let minden harmadik tagja 
hajdan intézményünk nö-
vendéke volt. - fogalmazott, 
majd egy Kodály Zoltán idé-
zettel zárta beszédét. „Az 
emberiség boldogabb lesz, 
ha megtanul zenével élni, s 
aki valamit is tett ez irányba, 
már nem élt hiába. Az ünne-
pi szavakat követően a zene-
irodalomi gyöngyszemeké, 
a hangszeres játéké volt a fő-

szerep. Tóth Péter, a zene-
iskola ütős tanára konferálta 
fel a fellépőket, az elhanzó 
zeneműveket a pedagógu-
sok és a járdányis tanulók 
adták elő. A magas színvo-
nalon megszólaló komoly-
zenei művek nem hagytak 
kétséget afelől, hogy a Jár-
dányi Pál zeneiskola, s vele 
együtt a helyi zeneoktatás jó 
kezekben van.                (tl)

A Balaton-felvidéki Nagy-
családosok Egyesülete, Ta-
polca jelentős támogatásá-
val pályázatot nyújtott be a 
Három Királyfi  Három 
Királylány mozgalom által 
meghirdetett vándorbölcső 
kezdeményezésben elnyer-
hető kézműves bölcsőre. 
A pályázatot a városban 
műkö-dő számos állami és 
egyházi intézmény, valamint 
a római katolikus plébánia is 
támogatta. A Három Királyfi 
Három Királylány mozga-
lom Kopp Mária kezdemé-
nyezésére jött létre a kívánt 
gyermekek megszületésé-
nek érdekében. 2013-ban öt-
párti megegyezés született 
arról, hogy a mozgalom cél-
jainak támogatása fontos, és 
minden politikai szereplő 
döntéseiben, és kommuni-
kációjában támogatja a gyer-
mekvállalást. A vándorböl-
cső kezdeményezés is ezt a 
célt szolgálja. Városunk és a 
Balaton-felvidéki Nagycsa-
ládos Egyesület sikerrel járt, 
immár Tapolcán is van egy 
bölcső, amely második lakó-
ját ringatja.  Mindezen felül 
a város vállalta, hogy zászló 
kihelyezésével üdvözli a jö-
vőben, hogy új lakó érkezett, 
és amennyiben a szülő is 
szeretné, közzé tesszük a kis 
jövevény érkezését a város 
médiafelületein is. A bölcső 
első lakója Jánosi Janka Lé-
na volt, tőle „örökölte” a za-
lahalápi Hubert Kende Gá-
bor. Kende június 21-én, a 
nyári napfordulón született 
Veszprémben 3700 gram-
mal, 56 centiméterrel. A to-
vábbiakban is lesz lehetőség 
a bölcső igénybevételére, 
ezért kérjük, kísérjék figye-
lemmel a város honlapját és 
jelentkezzenek, hogy szü-
letendő gyermekük legyen a 
következő!                     (hg)
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A zene világnapjához nívós műsor társult idén is. A képen Haga Kálmán  Fotó: tl.

A sport háza

Jó lenne, ha a nyáron, illet-
ve ősszel beérett, saját ter-
melésű almánkat télen és a 
következő tavasszal is fo-
gyaszthatnánk. Sajnos er-
re nincs mindig sok esély, 
hiszen kicsit is sérült, ku-
kacos, vagy varras almá-
ink nem lesznek eltartha-
tók, ahogy almánk fajtája 
is válogatja, hogy mi al-
kalmas, és mi nem hosszú 
távú tárolásra. Sokan sze-
retik a boltban vásárolható 
almalét, viszont kevesen 
gondolnak arra, hogy tő-
lünk nem túl messze ké-
szíttetni is lehet ilyet, pon-
tosabban sokkal finomab-
bat, egészségesebbet, 
megfizethető áron. Az íz-
béli, beltartalmi különb-
séget valóban zongorázni 
lehetett mikor elvittem 
egy környékben „táboro-
zó”, mobil (utánfutóra épí-
tett)  almalékészítő üzem-
be a mintegy 200 kilónyi 

eltarthatatlan termésemet. 
Röpke egy óra alatt meg-
mosta, bedarálta, préselte, 
hőkezelte, betöltötte a mi-
ni üzem az almámat, 
amelyből így 155 liternyi,  
literenként 105 forintba  
kerülő, egy évig hűtés nél-
kül is eltartható extra mi-
nőségű, rostos almalevem 
lett. A mennyiséget öt lite-
res kiszerelésben , úgyne-
vezett „bag in box” cso-
magolásban kaptam. A ha-
sonló minőségű, tartósító-
szer-mentes, hőkezeléssel 
tartósított,  száz százalé-
kos gyümölcslé ára legol-
csóbban háromszáz forint 
körül mozog. Ennek a fe-
léből megvagyunk, ráadá-
sul saját gyümölcsfáink 
bio-, vagy szolídan perme-
tezett termését fogyaszt-
hatjuk. A bolti áru és saját 
ivólevünk közti különbsé-
get pedig zongorázni le-
het,  a miénk javára.      (tl)

Hubert Kende Gábor új 
bölcsőjében           Fotó: hg.

Heti Ötlet
egészség 
környezet 

közlekedés
informatikaFinomabb, 

egészségesebb

Fennállásának hatodik 
évfordulóját ünnepelte a 
tapolcai sportház a hét-
végén.

A születésnapi eseményre 
nem csak szülinapi tortával, 
hanem vadonatúj edzőgé-
pekkel, továbbá arculati, 
esztétikai elemekkel meg-
újulva készült a  népszerű 
létesítmény.  A kedvezmé-
nyes napon közel százan lá-
togattak el az ünnepi ese-
ményre, ott megismerked-
hettek a minden igényt ki-
elégítő, közkedvelt ameri-
kai edzőgépekkel, azokat 
természetesen ki is próbál-
hatták. Molnár István, a 
sportház vezetője, tulajdo-
nosa szerint minden ember 
megérdemli a csúcstechno-
lógiát, ők pedig igyekeznek 
mindenből a legjobbat adni. 
- Sportházunkat megújítot-
tuk, új festést, arculati ele-
meket kapott, amerikai stí-
lusban például a falakra buz-
dító, motivációs szlogeneket 
is írtunk. Hat év alatt meg-

tanultuk, hogy a sporttevé-
kenységek gyakorlásakor 
mennyire fontos a környe-
zet, az emberek igénylik a 
minőséget, az igényességet. 
Büszkék vagyunk, hogy ta-
polcai szinten ma már egye-
dülálló gépparkkal rendel-
kezünk, továbbá olyan spor-
tokat tudtunk megkedveltet-
ni helyben, mint  a fallabda 
és a bowling, de abban is 
egyedülállóak vagyunk, 
hogy tükrös aerobic termünk 
van, ahol a torna, vagy balett  
mozdulatsorok figyelemmel 
kísérhetők- fogalmazott. Az 
létesítmény népszerű azok 
körében is, akik a családias, 
maximum tíz-tizenkettő fő-
vel folyó edzéseket kedve-
lik, a sportház rájuk szabja 
már évek óta edzésprog-
ramjait.

Modern 
amerikai 
edzőgépek 
debütáltak 
a sportház 
szülinapján

Új lakó a 
bölcsőben
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Hal, bor és gasztronómia
PISZTRÁNG  Több ezren látogatták meg a nívós rendezvényt a három nap során
(Folytatás az 1-es oldalról)
Valóra vált az álom, mely 
a r ró l  szó l t ,  hogy  az 
idegenforgalmi szezont 
meghosszabbítsák. Sok 
ezer látogató, több tonna 
pisztráng, számtalan faj-
tájú bor és három színpad 
várta az idelátogatókat.

Országhatáron innen és túl-
ról érkeztek kulináris és kul-
turális értelemben is ínyenc-
nek számító vendégek az V. 
Pisztráng Fesztiválra. Mesz-
sze földre eljutott a Közép – 
Európában egyedülálló 
pisztrángtelep híre, melyet a 
Tavasbarlangból feltörő, 
másodpercenként 1500 liter, 
állandó 18 fokos hőmér-
sékletű forrásvíz szolgál ki. 
Magyarország legnagyobb 
pisztrángtelepe és a kör-
nyékbeli borászatok olyan 
harmóniát és összhangot al-
kotnak, melyre sok ember 
kíváncsi. A már-már nyári 
hónapokat idéző napsütés, 
még ínycsiklandozóbbá tette 
a híressé vált kopoltyúst. 
Többféle ízesítésben és el-
készítési módban is megkós-
tolhatták a hosszú, meg-
nyúlt, oldalt kissé lapított 
testű uszonyost. Takács 
Lajos séf az érdeklődőknek 
elárult pár praktikus fortélyt, 
azonban a tapasztaltabbak és 
bátrabbak pisztráng-ételké-
szítési tudományukat be is 
mutathatták a második alka-
lommal megrendezett piszt-
rángsütő versenyen, mely-
nek idén is a plébánia udvara 
adott otthont. A főprogram 
kísérőrendezvényére tizenöt 
csapat, baráti társaság adta le 
előzetesen nevezését, közü-
lük a zsűri a tapolcai Nebu-
lók csapatát találta a leg-
jobbnak. Az érdeklődők ki-
próbálhatták az augusztus-
ban felavatott kemencét is. A 
sütödék körében végzett 
gyors közvélemény kutatás 
során kiderült, hogy idén a 
"bükkfa fűrészporon füstölt 
tapolcai pisztráng", a "ku-
koricadarával sült ropogós 
tapolcai pisztráng" és a "tök-
magos bundában sült ropo-
gós tapolcai pisztráng" volt a 
legkelendőbb. Új mediter-
rán ízvilággal is bővült a kí-
nálat, hiszen házi pestós 
pisztrángot és kapribogyós 
pisztrángkrémet is kóstol-
hattak a bevállalósabbak. A 

három színpadon egymást 
váltották a blues és jazz zene 
nívós képviselői, így többek 
között fellépett a Csopak 
Demizson Allstar Orchestra, 
a Babos - Piller Jazz Duó, a 
Muddy Shoes Band, a Mon-
goose Limit, vagy éppen a 
rockabillyt játszó Ed Phil-
lips and the Memphis Patrol 
zenekar. A helyi zenészeket 
Sajcz Gábor, a Fonográf 
Emlékzenekar,  a Jazzy 
Cherry képviselte, míg a 
gyermekeket a Csurgó Ze-
nekar, és a Zajongó Zenekar 
szórakoztatta. Emellett lehe-
tett csúszdázni, ugrálni, kis-
vonatozni, népzenés gyer-
mekszínműre tapsolni. A 
már fél évtizedes, hangu-
latos hosszúhétvégét lézer 
show és fényfestés tette még 
színesebbé. 
A Pisztráng Fesztivál máso-
dik napjának délelőttje ha-
gyományosan a pisztráng-
szákolás és halszentelés ide-

je. A Pisztráng Fesztivált és 
annak legfőbb táplálékát je-
lentő sebes folyású vizek íz-
letes ragadózóhalát Balázs 
és Péter atya áldotta meg, ki-
fogásukban, kosárba helye-
zésükbe Trümper Gerald (a 
legfőbb támogató, a helyi 
Rhodius autóalkatrész gyár 
vezetője), Dobó Zoltán pol-
gármester és ifjú Mezőssy 
Zoltán jeleskedett. Az érde-
kes eseménynek rengeteg 
csodálója volt a helyszínen, 
különösen a gyerekek élvez-
ték a halszákolás látványát, 
mozzanatait. Az eseményt 
követően Mezőssy Zoltánt 
arról kérdeztük, vajon nőtt, 
illetve stagnált-e a fesztivál 
népszerűsége tapasztalatai 
szerint. - Minden évben 
jobb, ezt határozottan érez-
zük. Már a nyitónapi részvé-
tel is magasabb volt, mint ta-
valy. Külön öröm számom-
ra, hogy Dániából egy ötven 
fős csoport érkezett. Egyi-

kük egyébként a helyi piszt-
rángteleppel áll üzleti kap-
csolatban. Az illető már járt 
itt két alkalommal is, való-
színűleg tetszett neki, hiszen 
most ismerőseit, baráti tár-
saságát is elhozta Tapolcára. 
- Roppant erős városarculat-
építés amit itt folytatunk- 
mondta Dobó Zoltán arra a 
kérdésünkre, hogy miért jó a 
városnak a Pisztráng Feszti-
vál sikere. - Akik itt élünk 
sokszor nem érezzük, de vá-
rosunk vendégei számára 
Tapolca egy mediterrán han-
gulatú kistelepülés sajátos 
bájjal, kedvességgel. Egy-
fajta életérzést tudunk, tud-
tunk eljuttatni az embe-
rekhez, miáltal egyre többen 
éreznek kedvet, hogy Ta-
polcára jöjjenek. Akik jöttek 
és akikkel beszéltem, egyér-
telműen pozitívan beszéltek 
fesztiválunkról, városunk-
ról. A helyieknek is tetszik a 
Pisztráng Fesztivál, bár azt 

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

is meg kell említeni, hogy a 
koncertek, a zajhatások több 
környéken élőt zavarnak. 
Szerencsére akik ezt jelezt-
ék, azok is kedvesen, inkább 
jobbító szándékkal léptek 
fel. Gondolkozunk azon, 
hogy türelmüket valamiként 
kompenzálni fogjuk- árulta 
el a város polgármestere.
                     (Havasi - Töreky)

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Lapterjesztés

A fesztivál né-
hány emlékeze-
tesebb, szebb 
pillanata                 
Fotók: 
Havasi Gábor, 
Töreky László
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Adorjánné Szabó Ágota és munkatársai zenés, verses műsorral 
kedveskedtek Idősek Világnapja alkalmából 

A Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum 
rendezvényei

- 2015. október 6-10. 
A megbocsátás hete
Ingyenes beiratkozás és a 
késedelmi díjak elengedése
- 2015. október 8. csütörtök, 
17 óra: Közönségtalálkozó 
Fábián Jankával
Helyszín: Tapolca, Batsányi 
u. 1., I. emeleti nagyterem
- 2015. október 10. szombat, 
9-12 óra: Családi társasjáték 
délelőtt
Helyszín: Tapolca, Batsányi 
u. 1., II. emeleti nagyterem
- 2015. október 13. kedd, 17 
óra: Lapidáriumi esték, 
Hangodi László előadásso-
rozata - A csobánci vár a 
késői török korban
Helyszín: Tapolca, Temp-
lom-domb 8.c.

Nappali ellátás az időseknek

megelőzése. Az igénybe vevők 
számára lehetőséget biztosítunk, 
napi egyszeri étkeztetésre, továbbá 
pihenésre, tisztálkodásra és a sze-
mélyes ruházat tisztítására. Helyet 
adunk a közösségi szervezésű 
programoknak, biztosítjuk, hogy a 
szolgáltatás nyitott formában, az 
ellátotti kör és a lakosság által 
egyaránt elérhető módon működ-
jön. Szervezett programok, névna-
pok, évfordulók ünneplése, ünne-
pek megtartása, hagyományok őr-
zése. Test, szellem és lélek hárma-
sának egészséges fenntartása jut-
tathatja el az időseket a sikeres öre-
gedéshez. Szellemi-kulturális fog-
lalkoztatás, könyv, újság biztosí-
tása. Egészséges életmóddal kap-
csolatos felvilágosító előadások, 
torna, szobakerékpár. Szolgáltatá-
saink közé tartozik még az egész-
ségügyi ellátás, rendszeres állapot-
figyelés, vérnyomásmérés, testi hi-
giénés gondozás, gyógyszerelés fi-
gyelemmel kísérése, adagolás . 

- Hogy lehet ide bekerülni?
- A felvétel kérelemre történik. Az 
ellátási területen élő tizennyolca-
dik életévüket betöltött személyek 
vehetik igénybe a szolgáltatást. 
Aki önmaguk ellátására részben 
képesek, de egészségi állapotuk, 
vagy idős koruk miatt, szociális és 
mentális támogatásra szorulnak.  
Feltétel, hogy az igénylő egyedül, 
vagy kísérettel be tudjon járni az 
intézménybe, alkalmas legyen a 
társas kapcsolatokra, és fertőző be-
tegséget kizáró orvosi igazolással 
rendelkezzen. A jelenleg 30 főt fo-
gadó intézményünk rendelkezik 
üres férőhelyekkel, így szeretettel 
várjuk érdeklődő tagok jelentke-
zését. Melyről előzetes és bővebb 
információkat az interneten talál-
hatnak, illetve a frissen létrehozott 
facebook csoport megosztásain ke-
resztül is bepillantást nyerhetnek a 
klub életébe.
- Milyen fejlesztés képzelhető el az 
idősellátásban?

06/20/358-3295

Lapterjesztés

06/87/412-289 HIRDESSEN NÁLUNK!
OKTÓBERI AKCIÓ:
2-őt fizet, 3-at kap!

Az akció egész hónapban érvényes: a Tapolcai Újságban feladott minden keretes- és apró-
hirdetésre. Továbbá a Városi TV képújságában megjelentetett hirdetésekre, valamint a 
hétfő esti élő TV-adás alatt futó reklámcsík esetében. Érdeklődjön, hívjon minket!

Hirdetés

Hirdetés

Lapunk hasábjain hétről hétre a 
Szociális és Egészségügyi Alapel-
látási Intézet szakmai egységeinek 
vezetőit, fő tevékenységi köreit és 
jövőbeli terveit ismerhetik meg. E 
heti számunkban Adorjánné Szabó 
Ágota, az Idősek Nappali Ellátása 
vezetője mutatkozik be.

- 2015. február 16-tól látom el az 
Szociális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet Idősek Nappali El-
látása szakmai egységének vezeté-
sét. Egész életpályám során a szo-
ciális szakmára készültem. Több 
szociális szakirányú technikumi 
végzettség előzte meg a szociál-
pedagógus diploma megszerzését, 
jelenleg pedig a szociális szak-
vizsga letételével készülök töké-
letesíteni tudásomat a klub vezeté-
séhez. Úgy gondolom, fontos, 
hogy mindig a gyengébb oldalára 
állva kell cselekednünk. Két ko-
rosztály segítése kifejezetten fon-
tos számomra, a gyermekek és az 
idősek. Olyan állomásra érkeztem, 
ahol tevékenységemmel azok nap-
jait színesíthetem, tehetem telje-
sebbé, és biztosíthatom megbecsü-
lésüket, akik pihenésre és meg-
nyugvásra vágynak.
- Milyen feladatot lát el a klub?
- Tapolcai Idősek Nappali Ellátása 
életviteli támogatásra szoruló idő-
seknek közösségi teret és szolgál-
tatást biztosít (nagyiovi). Saját ott-
honukban élők részére biztosít 
olyan környezetet, ahol jól érez-
hetik magukat, társas kapcsolatai-
kat bővíthetik, építhetik, bekap-
csolódhatnak tevékenységekbe, 
programokba, s mindezt úgy, hogy 
az a napi életritmusuknak megfe-
lelő legyen. Nagyon fontos feladat 
az elmagányosodás, elszigetelődés 

Magyarország demográfiai muta-
tói a társadalom elöregedésére hív-
ják fel a figyelmünket. Így nagyon 
fontosak a társadalmi szükségle-
tekre koncentráló megfelelő fej-
lesztések, bővítések. Nappali ellá-
tásunkban is tetten érhetők a de-
mográfiai folyamatok és tagjaink 
között is vannak szép számmal 90 
év felettiek. A növekvő élettartam a 
szellemi leépülés folyamatát is ma-
gával hozza, amely egy új szolgál-
tatási forma bekapcsolását is szük-
ségessé teszi.  Mindezért indokolt, 
hogy a jövőben a jelenlegi integrált 
ellátás helyett, külön demencia 
csoportot is létre hozzunk. Megfe-
lelő kibővített tárgyi és személyi 
feltételek mellett külön foglalkoz-
tatás és szakszerű gondozás szer-
vezhető meg számukra. 
- Intézményi szinten elhangzott, 
hogy célkitűzés a jó csapatmunka. 
Erre milyen lehetőségeket lát?
- Korábban 2001-től az intézet más 
egységénél láttam el családgondo-
zói, illetve csoportvezetői feladat-
kört. Pályám kezdetétől Tapolca  
ellátási körzetéhez tartozó, szociá-
lisan rászoruló felnőttek és gyer-
mekek között tevékenykedtem, és 
munkámmal igyekeztem elősegí-
teni az egyének szociális jólétét. Ez 
a feladatkör a szociálisháló aktív 
felhasználásával tud hatékonyan 
segíteni.  Tehát egyik legfontosabb 
feladatunk, hogy a szakmai egy-
ségek egymás munkáját átlássák és 
bizalommal fordulhassanak a más 
területen dolgozókhoz. Lényege-
sek még a közös szabadidős prog-
ramok a Gyermekjóléti Szolgá-
lattal. Csakúgy, mint a házi segít-
ségnyújtás által  gondozott ügy-
felek nappali ellátásba vétele,vagy 
fordított formája, amikor klubunk 
tagja kerül házi gondozásba 
megváltozott gondozási igénye 
miatt.                                       (hg)
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

A világ és a zene
A zene világnapján kijelent-
hető, az egész Világ csak ze-
ne. 
Már életünk minden percé-
ben ott találjuk dallamait, 
ünnepeken, mulatságokban, 
gyászban, diadalban és bu-
kásban egyaránt. A nagy 
Cicero filozófikus elbeszé-
lésében az álmában a koz-
moszban repülő Scipiónak 
bemutatja a mindenség 
hangját, a csodás szférák ze-
néjét. Mint a zenét kedvelő, 
megtoldanám azzal, az em-
beri élet zene nélkül sivár 
lenne. Ennek fokozását is 
megfogalmaztam magam-
ban, már kis írásom furcsa 
címében. Magyarázata már 
beérett. Platon egy megjegy-
zése fogott meg „Ha az EGY 
nincsen, nincsen semmi 
sem.” Ugyan, ezt hogy kell 
értelmezni, hiszen a nagy 
görög bölcs oktalanságokat 
nem írt le? Az egy jelenhet 
elsőt, és magányost is. 
Einstein matematikailag bi-
zonyította, hogy az egész vi-
lágmindenség egyedül ener-
giából áll össze, úgy ahogy a 
fény, a hő, erő, gravitáció, 
magnetizmus, elektromos-

ság, kémiai kötések, élet-
folyamatok mind-mind a 
kozmikus energia megjele-
nési formái. Alapjuk a hul-
lámokban terjedő energia. 
/E=M.V2/ Platon ezt sej-
tésként fogalmazta meg.

Ugyan van-e akkor ellent-
mondás abban a kijelentés-
ben, a határtalan Kozmoszt 
egyetlen entitás, az energia, 
finomabban a zene képvisel-
heti?
     Dr. Sáry Gyula, Tapolca

Senki sem unaloműzésből 
jár orvoshoz, de ha menni 
kell, hát menni kell...
Szemészet, Tapolca 2015. 
augusztusa, rendelési idő 
vége előtt egy órával. Sor-
számot kértem, kaptam, vár-
tam türelemmel. Az úr aki 
előttem volt, hamar távozott. 
Üres a váró, a doktornő hív. 
Panasz: kettős látás, homá-
lyos látás, szemfájdalom, 
egyre rosszabb, nagyon ag-
gasztó. Doktornő kérdez:  - 
Időpont? Időpontot nem kér-
tem, fájdalmam van, meg-
kockáztattam, ha jövök fo-
gadnak. Ki tudja, egy hét 
múlva már nem is látok, ké-
ső lesz, se munka, se normá-
lis élet. Doktornő: „Időpont 
nélkül nincs vizsgálat, men-
jen kérjen időpontot!”
Üres a rendelő, üres a váró, 
rendelési időben. Ez aztán a 
hivatástudat, az emberség. 
Köszönjük doktornő!
Szeptember 24-én szemé-
szet, október 29-én szemé-
szet. Volt ahonnan nem 
küldtek el ilyen állapotban 
vizsgálat nélkül, vannak 
még, akik még tudják mire 
esküdtek fel. De sajnos nem 
mindenki.
 Starcsevics Lajos, Tapolca

A zene maga a határtalan energia?   Illusztráció: Szijártó

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

Hol van az 
emberség?

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
október 8 - 14. 

csütörtök – szerda
 

 8  – 14. csütörtök – szerda   
14:00  1000,-Ft

Én, Earl és a csaj, aki meg 
fog halni  

Színes, feliratos  amerikai 
filmvígjáték

Hossz: 105 perc 
Rendező: Alfonzo Gomez -

Rejon

8 - 14. csütörtök – szerda   
16:00   1200,-Ft

Hotel Transylvania 2. – 
Ahol még mindig szörnyen 

jó 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 89 perc 

Rendező: Genndy 
Tartakovsky

8  – 14. csütörtök - szerda 
17:45 1000,-Ft

Legenda  
Színes, szinkronizált angol 

krimi-thriller
Hossz: 131 perc 

Rendező: Brian Helgeland

8  – 14. csütörtök - szerda  
20:00 1200,-Ft

Everest 3D  
Színes, szinkronizált angol-

amerikai kaland/thriller
Hossz: 132 perc 

Rendező: Baltasar Kormákur   

www.tapolcaiujsag.hu 

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Lapterjesztés



Izgalmas versengés 
ATLÉTIKA A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség rendezésében

A Magyar Speciális Olim-
pia Szövetség (MSOSZ) 
idényzáró regionális at-
létika versenyének adott 
otthont a Tapolca Városi 
Sporttelep.

Nyolcadik alkalommal 
gyűltek össze a „sportok ki-
rálynőjét” kedvelő, űző fia-
talok és teljesítették fizikai 
teljesítőképességük legfel-
sőbb határát. Ötven sportoló 
különböző korcsoportokban 
mérte össze tudását futó, 
(100m, 200m, 400m, 800m) 
dobó, (minigerely, súlylö-
kés) és ugró (távolugrás) 
számokban. Idén a szervező 
Szász Márton Általános Is-
kola mellett  Darvastóról, 
Tordasról, Zsiráról, Érdről, 
Pusztataskonyból és Pápáról 
érkeztek igazolt versenyzők.

Szautner Mihály, atlétika 
szakágvezető megnyitója 
után megkezdődtek a küz-
delmek. A verőfényes nap-

sütésben a gyengébb képes-
ségű versenyzők ötven mé-
teres síkfutásban és kislabda 
hajításban bizonyíthatták te-
hetségüket. Egy-egy ver-
senyszámban nagyon szoros 
küzdelemben dőltek el a he-
lyezések. A verseny végére 
barátságok szövődtek és 

mindenki mosolygó arccal 
vette át az elért eredményé-
ért járó érmet. 
A hazai csapat jól szerepelt. 
Az általános Iskolai rész-
legről Orsós Szilvia 200m 
síkfutásban első, súlylökés-
ben első, 4x100a-s váltóban 
második helyezést, Orsós 

Richárd súlylökésben első 
helyezést ért el. A közép-
súlyos, autista csoportból 
Benedek Balázs 100 méteres 
síkfutásban hatmadik, Kon-
koly Tamás 100 méteres sík-
futásban első, minigerely 
dobásban harmadik helye-
zett lett.                         (hg)

Párbajtőrválogató volt Tapolcán
Népes mezőny gyűlt ösz-
sze a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban 
a tapolcai rendezésű ka-
det és junior párbajtőr-vá-
logatóra a közelmúltban. 

Az ország minden jelentős 
párbajtőr-műhelyéből, sőt 
külföldről is érkeztek a ko-
rosztályos fiatalok a  meg-
méretésre. Az Sz-L Bau 
Balaton Vívóklub verseny-
zői is rajthoz.
A junior lányoknál ötvenhat 
nevezőt regisztráltak, köz-
tük négy balatonost, Balogh 
Zsófiát, Fazekas Dalmát, 
Siffer Klaudiát és Juhász 
Manuelát. Az első csoport-

n LABDARÚGÁS - 
Az Ajka Kristály ven-
dége volt a hétvégi for-
dulóban a TIAC megyei 
I. osztályban szereplő 
labdarúgó csapata. Ala-
csony színvonalú mér-
kőzésen 1:1-es döntet-
len született. A tapolcai-
ak gólját Tüske Dániel 
szerezte.                    (ae)

n U-19 - A TIAC VSE 
korosztályos labdarúgó 
csapata hazai mérkő-
zésen, a Pét ellen tovább 
növelte pontjai számát, 
újabb hárommal. A fiúk 
4:2 arányú győzelmük-
kel tovább erősítették 
első pozíciójukat a ta-
bellán a hetedik fordu-
lót követően. A Pét ellen 
négyen voltak eredmé-
nyesek: Berki Dominik, 
Horváth Dániel, Dob-
ján Adrián és Deák Sza-
bolcs.                         (ae)

n MEGYE IV. - Ötö-
dik mérkőzését játszotta 
a TÖFC a déli csoport-
ban. Hazai mérkőzésen 
a Zánka csapatát tömte 
ki nyolc góllal, kapott 
gól nélkül a tapolcai 
gárda. Horváth Csaba 
három, Zsiborács kettő, 
Kasza Tamás, Viski 
László és Szabó Zoltán 
egy-egy góllal járult 
hozzá a gólzáporos győ-
zelemhez.                 (ae)

n NŐI FOCI - A leg-
utóbbi fordulóban a ta-
polcai lányok a Bala-
tonfűzfőt fogadták. Ke-
mény, időnként durva 
mérkőzésen nem sike-
rült a tapolcaiaknak itt-
hon tartaniuk a három 
pontot, nem tudtak élni 
a kínálkozó lehetősé-
gekkel. Meg kellett elé-
gedniük az egy pontot 
érő (1:1) döntelennel. 

n AUTÓSPORT - 
Balesetmegelőzési és 
autós ügyességi bemu-
tatót tartanak a volt 
Csobánc laktanya terü-
letén szombaton. A 
minden bizonnyal lát-
ványos Dobó kupa 
fővédnöke Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő. 
A rendezvény látogatá-
sa ingyenes, a rajtpisz-
toly kilenc órakor dör-
dül el.                      (szj)  

fordulóból mind a négyen 
tovább léptek, ám a nyolcas 
döntőbe már csak Siffer Kla-
udiának sikerült bejutnia, 
ahol összekerült a későbbi 
győztessel, így legjobb bala-
tonosként a hetedik helyen 
végzett. A junior fiúk mező-
nye volt a legnépesebb, ott 
volt a legtöbb induló, össze-
sen hetvennyolc. Ebben a 
korcsoportban tíz hazai ver-
senyző állt pástra (Csere 
Bence, Cséri Soma, Cziráki 
Bálint, Farkas Csaba, Gár-
dos Tamás, Kalácska Bo-
tond, Nagy Géza, Németh 
Gergő, Raffai Kristóf, Szabó 
Ádám). A  csoportfordulók-
ból hatvanan léptek feljebb, 
köztük nyolc hazaival. A 
hatvannégyes tábláról a har-
minckettőbe már csak két 
balatonos versenyzőre fi-
gyelhettünk, Farkas Csabára 
és Cziráki Bálintra. Utóbbi a 
tizenhatba jutásért vereséget 
szenvedett a román Bírótól, 
végül huszadik lett. Farkas a 

nyolcba került, ott a szom-
bathelyi Bendétől szenve-
dett 10:9 arányú vereséget, s 
végül a hatodik helyen zárta 
a versenyt, legjobb junior 
balatonosként.
A kadet lányok mezőnye 
hatvanhárom fős volt, heten 
(Balogh Zsófia, Fazekas 
Dalma, Frankó Alexandra, 
Juhász Manuela, Pimper 
Klaudia, Szabó Kitti, Tóth 
Andrea) a Balaton Vívó-
klubból. Míg az első körből 
hárman tovább menetelhet-
tek, a harminckettőbe már 
egyiküknek sem sikerült be-
kerülnie. Ebben a korosz-
tályban a legjobban teljesítő 
hazai versenyző Balogh 
Zsófia lett, aki a harminc-
harmadik helyet szerezte 
meg. A kadet fiúknál a hat-
vanhét indulót tíz csoportba 
sorsolták. Köztük kilencen 
(Báder Mihály, Csere Ben-
ce, Cséri Soma, Farkas Csa-
ba, Kauker Dominik, Ko-
vács Dániel, Nagy Géza, Né-

meth Gergő, Raffai Kristóf) 
képviselték a Balaton Vívó-
klubot. A csoportfordulók-
ból hét balatonos jutott to-
vább, a harminckettőbe ke-
rülés hatnak, a tizenhatba ju-
tás három hazai fiúnak si-
került, Farkas Csabának, 
Csere Bencének és Nagy 
Gézának. A nyolcba már 
csak Farkas küzdhetett, ott a 
későbbi harmadiktól, a 
BVSC-s Andrásfitól szenve-
dett vereséget, így meg kel-
lett elégednie a hetedik hely-
lyel.
A kadet korú Nagy Dávid és 
Petri Renáta egyaránt egy 
arany- és egy ezüstéremmel 
zárta a saját és a junior ko-
rosztály tapolcai párbajtőr 
válogatóját. Előbbi a fiata-
labbaknál nyert, míg a juni-
orok között Bányai Zsombor 
mögött lett második, míg 
utóbbi az idősebbek mező-
nyében végzett az élen, a ka-
detoknál Borsody Emma 
győzött.                             (ae)

Rövid hírek
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Mintegy ötven
sportoló mérte
össze tudását



Színek, szép formák
KIÁLLÍTÁS  Csuhékkal kezdte, majd harisnyavirágokkal folytatta
Az ÉLETFA Kézműves 
Galéria és Látványmű-
hely ismét kiállítással 
kedveskedett a város pol-
gárainak. Ugi Erzsébet 
eddig csuhéból készített 
alkotásairól volt ismert, 
ezúttal fantasztikus haris-
nyavirágait csodálhatták 
meg az érdeklődök.

A szép számú egybegyűltet 
Füstös Zsuzsi, a galéria 
egyik alapítótagja köszön-
tötte, aki röviden méltatta 
Ugi Erzsébet eddigi mun-
kásságát, majd ezt követően 
átadta a szót a rendezvény 
főszereplőjének.
Az alkotó utalt rá, hogy 
életének egy negatív szaka-
sza után, édesanyja biztató 
szavainak köszönhetően egy 
tanfolyam keretében sajátí-
totta el a csuhémesterség 
rejtelmeit, majd ezután, há-
rom éve próbálkozott a ha-
risnyavirág készítéssel. Ak-
kor még horganyzott dróttal 
kezdte, a maga által festett 
anyaggal vonta be az adott 
formát. Ma már a minőségi, 

festett vietnami harisnyák-
kal dolgozik. Hazánkban a 
70-es, 80-as években készí-
tettek már harisnyavirágot, 
de akkoriban még nem vol-
tak olyan jó minőségű 
alapanyagok, mint napjaink-
ban, inkább csak kisebb ki-

tűzőket állítottak elő. Az 
utóbbi időben ismét népsze-
rű, bár nem igazán ismerik el 
kézműves tevékenységként, 
annak ellenére, hogy ezek is 
kézzel készített, egyedi da-
rabok, hangsúlyozta az alko-
tó. - Szeretném ha vidámsá-

got, fényt és boldogságot 
vinnének alkotásaim az em-
berek életébe - fejezte be 
megnyitó gondolatait Ugi 
Erzsébet.
A tárlat színvonalát Mészá-
ros Róza hegedűjátéka 
emelte.                               (di) 

SZEM - PONT
Glatz Mária olvasónk Tapolcán él, a Dobó lakótelepről 
kerékpárral teszi meg az utat a munkahelyéig. Már több-
ször előfordult, hogy munkaeszközként is szolgáló 
biciklijén kilyukadt a külső és belső gumi is, aminek 
okaként az útszéli üvegtörmelékeket nevezte meg. 
Mint utalt rá, a „régi, szép időkben” bizonyos időközön-
ként utcaseprő teherautó tisztította a település útjait, így 
a kerékpárosok által használt útszéli részt is. Olvasónk 
kérdése: Hova és miért tűnt el ez a felettébb hasznos gép-
jármű? A kérdés adott, lapunk pedig ezúttal is biztosítja a 
lehetőséget az illetékeseknek, hogy érdemi választ adja-
nak olvasónknak!                                                             (di)

A Tapolcai Rendőrkapitány-
ság saját kezdeményezésű 
prevenciós programján a Ta-
polcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola Batsányi Tagin-
tézményében közel két órás 

n ELŐZÉS UTÁN EGY 
FÁNAK ÜTKÖZÖTT 

Előzést követően megcsú-
szott járművével és fának 
csapódott egy 59 éves keszt-
helyi férfi, akit a tűzoltók 
szabadítottak ki a megron-
gálódott járműből.  A férfi a 
71. számú főútvonalon ha-
ladt Keszthely irányából 
Révfülöp felé, amikor Kő-
vágóörs külterületén egy ke-
reszteződésben a záróvonal 
ellenére előzött. Ezt kö-
vetően a jármű megcsúszott, 
majd a kerékpárút mellett 
egy fának ütközött. A férfit a 
tűzoltók vágták ki a sze-
mélygépkocsiból és sérülé-
sei miatt a veszprémi kór-
házba szállították. A baleset 
körülményeit a rendőrség 
még vizsgálja - tudatta la-
punkkal Nagy Judit mege-
lőzési főelőadó.                (di)
 

n IDÉN MÁSODSZOR 
tartotta meg az „Iskola Ren-
dőre” program tanévnyitó 
kampányának záróakkord-
jaként a KRESZ-FESZT ne-
vet viselő országos közleke-
désbiztonsági napot a Tapol-
cai Rendőrkapitányság. A 
gyerekek több állomáson 
mérhették össze tudásukat. 
A gyalogos és kerékpáros 
közlekedés szabályaiból 
összeállított KRESZ-tesztet 
tölthették ki, közlekedésbiz-
tonsági képkirakó is volt, 
ügyességi pályán gokartoz-
hattak, sőt egy baleset- meg-
előzési előadást is meghall-
gathattak. A rendőrség mel-
lett egy-egy állomáshelyen 
bemutatkoztak és egy tájé-
koztató jellegű előadással is 
készültek az Országos Men-
tőszolgálat, illetve a Ka-
tasztrófavédelem munkatár-
sai, valamint a Tapolcai 
Honvéd Kulturális Egyesü-
let hagyományőrzői. Végül 
minden iskola értékes aján-
dékkal térhetett haza. A Ge-
nerali a Biztonságért Alapít-
vány 350 ezer forinttal tá-
mogatta az idei KRESZ-
FESZT rendezvényt, s egy-
egy megamobil KRESZ-
parkkal lettek gazdagabbak- 
adta hírül Nagy Judit meg-
előzési főelőadó.              (di) 

előadáson kaptak hasznos 
tanácsokat a szülők és peda-
gógusok bűn- és baleset-
megelőzési témákban. A té-
mák az iskolán belüli erő-
szak, a diákcsíny és a bűn-

cselekmény fogalmát járták 
körbe. Idén csatlakozik a so-
rozathoz a UNICEF ma-
gyarországi képviselete, 
akik a családon belüli erő-
szak kérdéskörével foglal-
koznak majd - tudtuk meg 
rendőrségtől.                   (di) 
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Ugi Erzsébet harisnyavirág kiállításának minapi megnyitója. Az alkotó mellett áll 
Füstös Zsuzsi a galéria egyik alapítótagja                                           Fotó: Dancs István

Egy ehhez hasonló utcai 
takarítójármű nem len-
ne rossz Tapolcán, lega-
lábbis olvasónknak ez a 
határozott véleménye  

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Burgonya: 130 Ft/kg
Sárgarépa: 200 Ft/kg
Zeller: 240 Ft/kg
Vöröshagyma: 190 Ft/kg
Paprika: 280 Ft/kg
Paradicsom: 540 Ft/kg
Uborka: 350 Ft/kg
Körte: 300 Ft/kg
Citrom: 980 Ft/kg
Szőlő: 350-450 Ft/kg

Heti SÜTI

Zselés-szilvás pite

Hozzávalók: Tészta - 30 dkg finom-
liszt (szitálva), 10 dkg cukor, 20 dkg 
margarin, 1 kk sütőpor, 1 kk szódabi-
karbóna, 1 csipet só, 2 db tojássárgája 
(közepes). Töltelék - 20 dkg szilva (kö-
zepes), 2 ek szilvalekvár, 3 ek cukor 
(szilva érettség és lekvár édesség füg-
gő, ízlés szerint), 4 dl víz,1 csomag va-
níliás cukor, 2 kávéskanál fahéj (ízlés 
szerint), 2 ek rum (ízlés szerint, de el is 
hagyható), 2 tasak vaníliás pudingpor.
Elkészítés: Tészta - A linzertésztához 
összekeverjük a szitált lisztet, a sót, a 
cukrot, a sütőport, és a szódabikarbó-
nát. A margarint elmorzsoljuk benne és 
a tojások sárgájával összegyúrjuk. 
Igyekezzünk gyorsan dolgozni, hogy 

HÁROM ÉVES A SZÜLŐK ISKOLÁJA

Rendőrségi hírek

06/87/412-289

ne nagyon melegedjen fel a kezünktől. 
Fél órára a tészta 3/4 részét betesszük a 
hűtőszekrénybe, a többi részét pedig a 
fagyasztóba pihenni. Egy körülbelül 
20×30 cm nagyságú tepsibe bele-
szabunk egy darab sütőpapírt, majd a 
tészta 3/4 részét azon nyújtjuk ki. A pa-
pírral együtt könnyebb a tésztát a tep-
sibe emelni. Hagyjunk a tésztára any-
nyit, hogy egy kis pereme is legyen. A 
kissé kihűlt tölteléket a tepsiben lévő 
tésztára öntjük, majd a fagyasztóban 
lévő tésztát a tetejére reszeljük egy 
nagy lukú reszelővel. 180 °C fokra elő-
melegített sütőben, 30 perc alatt készre 
sütjük. Csak hidegen lehet szépen sze-
letelni. Töltelék -  A szilvát kimagoz-
zuk, apró kis kockákra vágjuk, majd 
felfőzzük a cukorral, a lekvárral, és 2 dl 
vízzel. A pudingporokat kikeverjük 2 dl 
vízzel, majd összefőzzük a szilvával. 
Ha elég sűrű, levesszük a tűzről és hoz-
zá keverjük a fahéjat, a rumot és a vaní-
liás cukrot. Hagyjuk kicsit hűlni!
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alul-
felül sütés, tepsi mérete: 20 × 30 cm.
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