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Fókuszban a tudás
BÁRDOS-NAPOK Tapolcai és környékbeli iskolások versengése
A versenyeredmények ki-
hirdetésével befejeződtek 
az idei Bárdos-napok a 
Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskolában.

Az idei évben is számos ver-
seny zajlott a hagyományos 
Bárdos-napokon, amelye-
ken szép számmal vettek 
részt a környék iskoláiból is. 
Több tantárgyban mérhették 
össze tudásukat a diákok, 
volt matematika-, és olvasá-
si verseny, népdaléneklés, 
képzőművészeti pályázat, 
sudoku, angol szépkiejtési 
verseny és sport. A legjob-
baknak Bajner Imre igazga-
tó és Gál Attila igazgatóhe-
lyettes  adta át a díjakat a 
pénteki zárórendezvényen.
Az alsó tagozatosok népdal-
éneklési versenyét a 2-3. év-
folyamon Illés Márta, Samu 
Bíbor, Nagy Liliána (3. o. - 
Badacsonytomaj, Molnárné 
Zsidó Rita) nyerte, második 
lett az Osváth Panna, Ko-
vács Lili, Kovács Vica össze-
állítású csapat (2. z - Bárdos, 
Szijártóné Lovász Gabriel-
la), a harmadik helyet Alt 

Flóra, Széll Regina és Szige-
ti Léna (3. o. - Művészetek 
Völgye iskola - Németh 
Eszter) szerezte meg. A 4. 

évfolyam eredményei: 1. 
Bakács Dániel, Sebők Máté 
(4. z – Bárdos, Nagy Eszter), 
2. Kiss Gréta, Ludovics 

Harminc éves intézmény

Szent Márton nagy ünnepe

Jelenlegi struktúrájában har-
minc éve létezik a tapolcai 
Széchenyi szakképző iskola, 
amely a kerek évfordulóra 
ünnepi eseménnyel készült 
az elmúlt hét közepén.
Tapolca 130 éves történelmi 
szakképzési múlttal rendel-
kezik, sokak számára az im-
már 30 éves SZISZI jelenti a 
helyi szakmunkás képzést. 
Ez év szeptemberétől az ok-

tatási intézmény hivatalos 
megnevezésébe a fenntartó 
szervezet neve is bekerült; 
Széchenyi  István Baptista 
Gimnázium és  Szakképző 
Iskola. Az ünnepségre a 
meghívták korábbi igazga-
tókat, pedagógusokat, a vá-
ros vezetőit, képviselőit, a 
fenntartó Baptista Egyház il-
letékeseit is. (Folyt. a 2. ol-
dalon „Élen...”  címmel)  (tl)

Negyedik alkalommal 
rendezték meg a Nagy-
boldogasszony Római 
Katolikus Általános Isko-
lában a „Szent Márton kö-
penye” családi rendez-
vényt, melynek főszerve-
zője az iskola mellett a 
Balaton-felvidéki Nagy-
családosok Egyesülete 
és a Szent Erzsébet Óvo-
da volt.     

Mind Rohály János a katoli-
kus iskola igazgatója, Zöldy 
Andrásné a Szent Erzsébet 
Óvoda vezetője mind pedig 
Szabó Richárd a Balaton-
felvidéki Nagycsaládos 
Egyesület elnöke örömét fe-
jezte ki, hogy olyan hagyo-
mánnyá lett a Szent Márton 
rendezvényük, amely évről-
évre több száz résztvevőt 

vonz és nyújt lehetőséget 
egy szeretetteljes délután 
eltöltésére. Az udvari prog-
ram után az iskola földszinti 
termei megteltek kis kézmű-
vesekkel, hiszen a tanítók és 
óvodapedagógusok irányí-
tásával lehetőség volt papír-
tányér-liba készítésre, gipsz-
festésre, egymás után kerül-
tek ki az ügyes gyermek-
kezekből a csipeszállatok és 
libalámpások. Az állatsimo-
gatóban birkák és ludak vár-

ták a gyerekeket. Szépen fo-
gyott a forró tea, forralt bor, 
zsíroskenyér, sült alma- és 
tök, de a sütemény is. Sokan 
megtekintették a székesfe-
hérvári Borostyán Hagyo-
mányőrző Egyesület viking-
jeinek bemutatóját, majd 
meggyújtották a lámpások-
ban a mécseseket és a lovon 
érkező Szent Mártont követ-
ve, sétával ért véget a ne-
gyedik tapolcai Márton napi 
ünnepség.                        (km)

Hanna, Nagy Kata Alexand-
ra (4. o. Sümeg, Pintérné 
Németh Bernadett), 3. Anak-
Agung Anna, Horváth Len-
ke, Borsos Réka (4. o. – Ka-
zinczy, Németh Nikoletta).
A képzőművészeti pályázat 
eredményeit Hangodi Lász-
ló, a zsűri elnöke hirdette ki.
Az 1-2. osztályosok díjazott-
jai: Bán Bianka 2.z (Bárdos - 
Szijártóné L. G.), Bogár Lili 
Hanna 1.o. (Szigliget - Csá-
szár Lászlóné), Simon Vero-
nika 2.z  (Bárdos - Szijártó-
né L. G.). 3-4. osztály: Falati 
Kitti (Szigliget - Császár 
Lászlóné), Ress Kamilla 
Erika 3.o. (Szigliget - Csá-
szár Lászlóné), Molnár Lili 
3.z (Bárdos - Szombati Ág-
nes). Különdíj: Török Maja 
3.o. Monostorapáti - Göl-
löntné Kiss Annamária). 5-
6. osztály: Gacs Gabriella 
6.a (Bárdos - Bruckner Zsu-
zsanna), Benedek Enikő  
Zsófia 6.z (Bárdos - Szom-
bati Ágnes), Nagy Tamás Le-
vente 6.o. (Bárdos Batsányi 
Tagintézménye - Bruckner 
Zs.). (Folytatás a 3. oldalon 
Tanulmányi ... címmel).  (szj)

Van online, 
de minek?

Elmaradt idén a ké-
ményseprés nálunk, 
így gondoltam eljárok 
hivatalosan az ügy-
ben. Először az inter-
neten tájékozódtam. 
A honlapon látom, 
hogy Veszprém a 
központ, de Tapolca 
az ajkai kirendeltség-
hez tartozik. Na, és 
van online felület is, 
ahol kérni lehet a 
szolgáltatást. Remek, 
gondoltam és már töl-
töttem is az űrlapot. 
Kissé csodálkoztam, 
hogy már másnapra 
kínálja a seprést, de 
jelöltem. Aztán vár-
tam. Két nap után 
azért telefonon is fel-
hívtam őket. Egy nő 
fogadta a hívást, és 
csodálkozott, hogy 
online kértem sep-
rést. Ja, hogy interne-
ten? – kérdezett visz-
sza, majd hozzátette, 
az nem jó. Kérte az 
adataimat, és ígérte, 
majd hívnak. Azóta 
várok türelmesen. 
Remélem jövő nyárig 
ideérnek.
          Szijártó János

A két korábbi és a jelenlegi igazgató (balról): Lesz Fe-
renc, Lájerné Tóth Éva és Szollár Gyula      Fotó:Töreky

Virágot helyeznek el Bárdos Lajos emléktáblája alatt 
a zeneszerző nevét viselő iskola diákjai   Fotó:Szijártó J.

Szent Márton ismét lovon érkezett meg Tapolcára



Élen járnak 
a képzésben
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Zárult a projekt
A területi együttműködés fejlesztése volt a fő cél
Az Államreform Operatív 
Program keretében, a „Terü-
leti együttműködést segítő 
programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a kon-
vergencia régiókban” 
(ÁROP 1-A-3-2014) című 
pályázati kiírás részeként 
Tapolca Város Önkormány-
zata, mint a járásszékhely 
önkormányzata, pályázati 
támogatást nyert a járáson 
belüli együttműködés fej-
lesztése céljából. 
A projekt 2015. április 1. és 
november 15. között való-
sult meg a Széchenyi 2020 
program keretében 33,49 
millió forint európai uniós 
támogatás segítségével. A 
pályázat keretében megva-
lósult projekt eredménye-
ként erősödött a térségi 
együttműködés a Tapolcai 
járásban a települési önkor-
mányzatok és intézményeik, 
a nemzetiségi önkormány-
zatok, állami szervek, a já-
rásban működő civil, társa-
dalmi, egyházi és gazdasági 
szervezetek között, melyben 
kiemelt szerepet kapott a já-
rásszékhely önkormányzat 
koordinációja is.
A projekt fejlesztési eredmé-
nyeként négy többoldalú 
együttműködési megállapo-
dást írtak alá, valamint elké-
szült a Járási Szintű Esély-
teremtő programterv is. A 

MSZP:Fizetésemelést!

Polgárőr 
kerestetik

A résztvevők munkáját Dobó Zoltán polgármester kö-
szönte meg a projektzáró rendezvényen            Fotó: szj.

projektben 7 alkalommal ke-
rült megszervezésre a járási 
szintű felzárkózási kerek-
asztal ülése, melyen a sza-
kemberek az esélyegyenlő-
ség előmozdításának lehető-
ségeit vitatták meg, vala-
mint hat közösségi rendez-
vény szolgált a projekt tár-
gyát képező szakterületek 
fejlesztési lehetőségeinek 
bemutatására, és az Esély-
teremtő-programterv ismer-
tetésére is. 14 fő szakember 
képzése is megvalósult a fej-
lesztés eredményeként. A 
pályaorientációs szakmai 
nap és a nők munkavállalási 
esélyeit szolgáló tájékoztató 
program szolgálta a telepü-
lési önkormányzatok helyi 
esélyegyenlőségi program-
jaiban megfogalmazott in-
tézkedési tervek megvalósí-
tását. A projekt Tapolcán 
valósult meg, 28 települési 

önkormányzat, a Tapolcai 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a járás köznevelé-
si, egészségügyi és szociális 
intézményei, valamint álla-
mi szervek és számos civil, 
egyházi és gazdasági szerve-
zet részvételével.
A projekt eredményei hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy ja-
vuljon a Tapolcai járásban 
élő esélyegyenlőségi célcso-
portok - mélyszegénység-
ben élő és/vagy roma szemé-
lyek; gyermekek, nők, idő-
sek, fogyatékkal élők – tár-
sadalmi felzárkózása, csök-
kenjen az előítéletesség, és 
fejlődjenek azok az együtt-
működési formák, melyek 
elősegítik a közszolgáltatá-
sokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférést. A projekt ered-
ményeiről bővebben Tapol-
ca város  hivatalos honlap-
ján olvashatnak.

Bővítené tagjai létszámát 
a tapolcai polgárőr egye-
sület. Erről Szalkai Zsolt 
tájékoztatta lapunkat.

Az elnök elmondta, hogy 
minden büntetlen előéletű, 
magyar állampolgár lehet 
polgárőr, aki egyetért a pol-
gárőrség céljaival és hajlan-
dó tevékenyen részt venni 
azok megvalósításában.  A 
szervezet tagjai megtehet-
nek mindent, amit  állam-
polgárként is. Azonban lé-
nyeges különbség, hogy te-
vékenységük nem véletlen-
szerű, hanem szervezett, tu-
datos. Szolgálatban a pol-
gárőr közfeladatot ellátó 
személynek minősül.
Aki tag szeretne lenni, ke-
resse a vezetőséget!    (szj)

Fizetésemelést követel 
az MSZP. A párt két tapol-
cai tagja, Árvai Gábor el-
nök és Buzás Gyula ön-
kormányzati képviselő a 
napokban ismertette az 
országosan is közzétett 
állásfoglalást.

Amint elhangzott, „a ma-
gyar az egyik legtöbbet dol-
gozó nép Európában, még-
sem kapunk annyi fizetést, 
amenyiből meg tudtunk élni. 
Túl sokat dolgozunk, kevés 

pénzért”. A két helyi politi-
kus kifejtette, hogy lenne er-
re keret, hiszen szerintük a 
kormány korrupcióra, úri 
hóbortokra, és a gazdagok 
támogatására, stadionokra, 
vagy a Nemzeti Bank pazar-
lásaira költi a magyarok 
pénzét. - Egyetlen közalkal-
mazott sem kaphatna havi 
150 ezer forintnál keveseb-
bet, és minden közalkalma-
zott fizetését 50 százalékkal 
kell megemelni, ismertették 
a párt álláspontját.          (szj)

Árvai Gábor és Buzás Gyula: Lenne rá keret! Fotó:szj.

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
November 23. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
November 30. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

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

(Folytatás az 1. oldalról)
Az aulában iskolatörténeti 
kiállítást rendeztek be, a tor-
nateremben pedig visszaem-
lékezések, ünnepi beszédek 
hangzottak el, majd egy ven-
déglátós tanulók képzésé-
ben is élenjáró szakiskolá-
hoz méltó állófogadással 
zárult a nap.  
Lesz Ferenc, az iskola első 
igazgatója beszédében a 19. 
század első felétől követte 
végig a város szakképzé-
sének kialakulását, hőskor-
szakát, de legújabb kori tör-
ténetét is, amely 1985-ben 
kezdődött a Kereskedelmi és 
Ipari Szakmunkásképző In-
tézet megalakulásával éppen 
30 éve.  A jelenlévők meg-
tudhatták, a  tanév 476 tanu-
lóval indult az 1985/86-os 
esztendőkben élelmiszer-
vegyiáru-, műszaki cikk-, 
vegyesbolti-, ruházati cikk-, 
vegyesbolti és háztartási 
cikk-, valamint kozmetikai- 
és vegyiáru eladó szakmák-
ban. Lájerné Tóth Éva cím-
zetes igazgató  1995-től vá-
zolta fel az iskola történetét, 
kimelve hogy 1995-ben a 
szakiskola fejlesztési kon-
cepciójának megvalósítása 
helyes döntésnek bizonyult. 
Szollár Gyula a Széchenyi 
iskola jelenlegi igazgatója,  
a saját igazgatása alatt tör-
téntekről fogalmazott meg 
gondolatokat. - Tanulóinkat 
szerződésekkel képesek va-
gyunk ma már elhelyezni, a 
környék vállalkozói és az is-
kola egyaránt érzi, hogy kö-
zös felelősségünk van a 
szakemberek képzésében. A 
Baptista Szeretszolgálattól, 
mint jelenlegi fenntartótól 
szakmai-, döntésbeli önálló-
ságot kaptunk, miközben a 
működéshez szükséges fel-
tételek maradéktalanul biz-
tosítva vannak - mondta. Az 
ünnepségen Dobó Zoltán 
polgármester köszönetét fe-
jezte ki azoknak, akik az is-
kolát felépítették, majd há-
rom évtizeden át öregbítet-
ték annak hírnevét.           (tl)

http://www.tapolca.hu


Kapitányi beszámoló
FÓRUM A közbiztonság és a bűnmegelőzés tapolcai vetületeiről
Közbiztonsági-, bűnmeg-
előzési fórumra hívta Ta-
polca lakóit a Tamási mű-
velődési központba a he-
lyi rendőrkapitány, Rausz 
István, aki értékelte az 
elmúlt időszak rendőri 
munkáját is.

Az eseményen ugyan a ta-
polcai polgárok közül csak 
kevesen vettek részt, de ön-
kormányzati képviselők, hi-
vatali munkatársak, egyes 
helyi pártok képviselői szá-
mos kérdést tettek fel a ren-
dőrkapitánynak. A fórum el-
ső részében Rausz István ar-
ról számolt be, hogy három 
éve csökken a bűncselekmé-
nyek száma térségünkben. -  
Három éve még dupla meny-
nyiségű nyomozati munka 
terhelte a kapitányságot- 
hangsúlyozta. Az okok kö-
zött több tényezőt is említett, 
kiemelve ezek közül a bör-
tönbe juttatott bűnelkövetők 
magasabb számát, a vissza-
tartó erejű büntetések hatá-
sát és sok helyi bűnöző kül-
földre távozását, a visszae-

sők fokozott rendőri felü-
gyeletét. - A szabálysértések 
száma ugyanakkor stagnál, a 
a boltban ugyanannyit lop-
nak mint régen és az 50 ezer 
forintot nem meghaladó ron-
gálások száma sem változott 
érdemben. Csökkent viszont  
a súlyos sérüléssel járó ba-
lesetek száma és érzékelhe-
tően javult a közlekedési 

morál is - mondta el a statisz-
tikák alapján. 
Dobó Zoltán polgármester 
arra kérte a rendőrséget, 
hogy hatékonyan  lépjenek 
fel az idősek sérelmére elkö-
vetett trükkös-, illetve egyéb 
bűncselekmények vissza-
szorításáért, továbbá  a zak-
lató utcai-, házaló árusítás-
sal szemben is.  Buzás Gyula 

önkormányzati képviselő a 
keleti városrészbe kért „több 
rendőri jelenlétet”. 
Egy déli városrészben élő 
hölgy arról panaszkodott, 
hogy több helyben lakó ál-
landó dudálással, ricsajjal, 
fojtogató füstöléssel teszi el-
viselhetetlenné a környék 
nyugalomra vágyó lakóinak 
életét.                               (tl)
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Rausz István beszámolt munkájukról. Mellette Dobó Zoltán polgármester   Fotó: tl.

Tanulmányi versenyek
Hosszú idő után ismét tar-
tok pilates tornát Tapol-
cán. Az elmúlt években 
külföldi (Ausztria, Német-
ország, Anglia, Finnor-
szág, Görögország) meg-
hívásoknak eleget téve 
pilatesoktató képzéssel 
foglalkoztam saját edző-
termem működtetése 
mellett.

Erről Solymosi Antal tapol-
cai pilatesoktató tájákoztatta 
lapunkat a közelmúltban. - A 
pilates sok forrásból, példá-
ul a jógából,  a keleti harc-
művészetekből állt össze. 
Azonban míg a jógában az 
egyes mozdulatok kitartása 
a cél, itt a dinamikusabb  
mozgás a lényeg. Gerinckí-
mélő, sok gyakorlatot a tala-
jon kell végezni, így ezt a 
porckorong sérvvel bajló-

dóknak is 
ajánlhatom.
Sok ilyen
problémával
érkező  beteg 
tünetmentes
lett egy-két 
havi gyakor-
lást követően. 
Az erősítő és egyben nyújtó 
gyakorlatok erőssé, de hajlé-
konnyá teszik az izmokat, ez 
pedig kifejezetten segíti a 
gerinc működését. Élvezik 
hatását a huszonévesektől a 
nyolcvanasokig, de minden-
ki a maga szintjének, pilla-
natnyi erőnlétének megfele-
lően tornázik a relaxációs 
zenére. A lassú mozgás lehe-
tőséget ad arra, hogy csak 
magára figyeljen, aki pilates 
gyakorlatot végez - mondta.
A foglalkozásoknak a Tamá-
si ÁMK ad helyszínt.     (szj)

(Folytatás az 1. oldalról)
A Bárdos-napok képzőmű-
vészeti pályázatának  ered-
ményei a 7-8. osztályban: 
Tompos Laura 8.o. (Bárdos 
Batsányi Tagintézménye - 
Bruckner Zsuzsanna), Vi-
rágh Anna 8.o. (Bárdos Bat-
sányi Tagintézménye - 
Bruckner Zs.), Somogyi Jú-
lia (8.z Bárdos - Bruckner 
Zs.). Különdíj: Gémes Bá-
lint 5.o. (Szigliget - Szájer 
Béla).
A matematika alapműveleti 
verseny (2. o.) helyezettjei: 
1. Iváskó Nóra (Kazinczy - 
Hepp Tamásné, 2. Jurschik 
Gergő (Bárdos - Szijártóné 
L. G.),  Szabó Alina (Nyirád 
- Bánhegyiné Szép Judit), 3. 
Kocsis Győző (Kazinczy - 
Horváth Csabáné).
Az olvasási versenyt (4. o.) 
Horváth Lenke Alexandra 
nyerte (Kazinczy - Szalayné 
Németh Katalin), a második 
Szabados Máté (Bárdos - 
Mészáros Tiborné), a harma-
dik (Czeiner Flóra – Ka-
zinczy - Bánné Héring Ka-
talin) lett. 

Az angol kiejtési nyelvi ver-
seny helyezettjei (5-6. évfo-
lyam): Szabó Sarolta (Batsá-
nyi - Bajnerné Mohai Móni-
ka), Mohos Bence (Batsányi 
- Bajnerné M. M.), Tölgyes 
Réka (Bárdos - Németh Szil-
veszterné). A 7-8. 
évfolyamon: Bozovic Zorka 
(Sümeg - Czotterné Kiss 
Krisztina), Sterk-Rajzó Luca 
– Badacsonytomaj - Rákos 
Eszter), Bajner Márton, Var-
ga Veronika (Batsányi - 
Vighné Pimper Veronika).
A versíró pályázatra beérke-
zett pályamunkákat Németh 
István Péter költő értékelte.
Első díjat vehetett át Szabó 
Sarolta (6. a - Batsányi),  
második lett Dormán Zsolt 
(5. o.  Sümeg), a harmadik 
Szabó Kitti (8. a -Bárdos).
Az asztalitenisz verseny 
eredményei a lányok III-IV. 
korcsoportjában: Szabó 
Boglárka (Balatonederics), 
Csipszer Dalma (Balatone-
derics), Gernsterkorn Rebe-
ka (Badacsonytomaj), Varga 
Eszter (Bárdos). Fiúk III- 
IV.korcsoport: Bicsérdi Sán-

Bajner Imre igazgató gratu-
lál a 4. osztályos népdalé-
neklési verseny győzteseinek, 
Bakács Dánielnek és Sebők 
Máténak       Fotó: Szijártó J.

Jó filmek 
a moziban
A korábbi évek tapaszta-
latai alapján a megjele-
nések szempontjából a 
november és a december 
számít a két legerősebb 
hónapnak. 

Bakonyi Veronika a Városi 
Mozi vezetője lapunknak el-
mondta, hogy több olyan 
filmet is műsorra tűznek eb-
ben az időszakban, amelyek 
iránt komoly érdeklődés 
mutatkozik. - Ilyen többek 
között Az éhezők viadala  
befejező része még novem-
berben, de jó film lesz a Tom 
Hanks főszereplésével be-
mutatott Kémek hídja is. Jön 
a várva várt Star Wars is a 
karácsonyi időszakban, ami-
re már most lehet jegyet vá-
sárolni. Tervezünk egy kon-
certestét is december 17-re, 
Roger Waters A Fal című fil-
mjét tekinthetik meg a né-
zők. December 24. a gyere-
keké, ekkor vetítjük a Dínó 
tesó című filmet. 
Bakonyi Veronika hozzátet-
te, hogy a mozi technikai 
munkatársat keres, konkré-
tan az informatikában jártas, 
érettségizett mozigépészt 
vennének fel.                   (szj)

dor (Balatonederics), Nagy 
Tamás (Batsányi), Horváth 
Erik (Bárdos), Kiss Ákos 
(Bárdos).
Rendeztek még matematika 
házi versenyt, járművek pa-
pírból készített makettjei-
ből, volt iskolai sudoku ver-
seny, illetve a papírgyűjtés 
eredményeit is a Bárdos-
napok zárásán hirdette ki 
Németh János, a diákönkor-
mányzat vezetője. Az ün-
nepség zárásaként a Bárdos 
Lajos Gyermekkar Bárdos 
Lajos Tisza partján című 
művét énekelte el.           (szj)

Ismét pilates Tapolcán

MÉZEKRŐL MINDENT
- Pimper László méhész, a 
tapolcai méhész egyesület 
elnöke tart előadást novem-
ber 20-án, pénteken 15 óra 
30-tól a Batsányi tagintéz-

ményben. Az eseményen a 
méhekkel, a méhészettel és a 
különböző fajta  mézekkel 
kapcsolatosan minden kér-
désre választ kaphatnak az 
érdeklődők.

Solymosi Antal
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Biblia és irodalom
VALLÁS  Szép kiállítással, jó témákkal indult az előadássorozat
Dr. Reisinger János iroda-
lomtörténész, bibliakutató öt 
fejezetből álló előadássoro-
zata  Zentai Gábor nyugal-
mazott művelődési ház igaz-
gató biblia-gyűjteményes ki-
állításával összefűzve indult 
a Tamási művelődési köz-
pontban a napokban.

A téma természetesen a szent 
Biblia volt, így adta magát, 
hogy Zentai Gábor bemutathas-
sa, helyben már nem ismeret-
len, páratlan szépségű és értékű 
gyűjteményének legfontosabb 
darabjait. Reisinger Jánost pe-
dig aligha kell bemutatni azok-
nak, akik figyelemmel kísérték 
az elmúlt évtizedben a vallási 
témákban értekező tudomá-
nyos  előadásokat Tapolcán, hi-
szen nem egyszer járt váro-
sunkban. Többek között járt és 
előadásokat tartott a hajdan 
Zentai Gábor által vezetett he-
lyi vasutas művelődési köz-
pontban is, tehát innen a baráti 
kapcsolat.  Röviden mégis róla, 

1994-ben, kandidátusi fokoza-
tát védte meg Biblia és iroda-
lom témakörben született dol-
gozatával, több mint húsz 
könyve és  kétszáz tanulmánya  
jelent meg azóta itthon és még 
hét külföldi országban. Jelen-
leg a Sola Scriptura bibliatudo-
mányi főiskola tanszékvezető-

jeként dolgozik, de  ország-
szerte előadásokat tart például 
Vörösmarty Mihály, Petőfi 
Sándor  és  Arany János költé-
szetének és a Bibliának kapcso-
lódási pontjairól is. Ez utóbbi 
mostanában egy előadás-soro-
zatban ölt testet a Tamási Áron 
Művelődési Központban, ahol 

november 17-én, december el-
sején és december 15-én e há-
rom nagy klasszikus magyar 
költő személyiségről és Isten-
hez, a szent könyvhöz való 
művészi viszonyulásukról lesz 
szó.   A mostani kiállítás és elő-
adás egyfajta bevezetője volt a 
sorozatnak.                          (tl)

Dr. Reisinger János irodalomtörténész és Zentai Gábor nyugalmazott igazgató      Fotó: tl.

Gyógyszer a szőlőgyökérből
Világra szóló kutatási ered-
ményt hozott nyilvánosság-
ra a közelmúltban a Keszt-
helyi Egyetem Kertészeti 
Tanszéke.
A tanszék munkatársai a szőlő 
szerveinek stilbén anyagokat 
tartalmazó vizsgálata során, 
nagy mennyiségű rezveratlor 
dimert mutattak ki. A szőlőgyö-
kérben a világon először kimu-
tatott rezveratrol dimernek kü-
lönösen fontos gyógyászati fel-
használási területei lehetnek az 

antidepresszáns gyógyszerek 
készítésében, daganatos májbe-
tegségek kezelésében, de a bőr 
UV-védelmében is. Németh 
Gyöngyi, Hegyi Orsolya és Ko-
csis László a kutatások során 
feltérképezték az ültetvényben 
található szőlőnövény szervei-
nek stilbéntartalmát. Így sike-
rült kimutatniuk, hogy a széles-
körben alkalmazott Teleki Ko-
ber 5BB szőlőalany gyökeré-
ben jelentős mennyiségű ep-
szilon-viniferin található.    (tl)

kezdődik, amikor leesik az 
első hó. Az egyik tapolcai 
gumiszerviz vezetője, Zoltai 
Sándor szerint azonban ér-
demes időben felkészülni a 
váltásra. Ezzel nemcsak a vá-
rakozás rövidül, hanem a 
biztonságos közlekedés fel-
tételei is javulnak. Az idő-
járási és útviszonyoknak 
megfelelő gumi fontos, és 
adott esetben akár életet 
menthet. A téliguminál a kül-
ső hőmérséklet a meghatáro-
zó, és hét Celsius fok alatt 
mindenképpen ajánlott a 
használata, mégha ezt tör-
vény nem is írja elő Ma-
gyarországon, hiszen a nyári 
gumik tapadása ilyenkor már 
nagyon gyenge.             (szj)

Közlekedés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!
Hirdetés

Már sokan le-
cserélték a 
nyári gumikat 
a szervizek-
ben, de az iga-
zi dömping 
mindig akkor 

18x26mm

Hirdetés
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Matematikából ötös

Negyedik helyezést ért el a Bolyai matematika csapat-
versenyen a Bárdos iskola „Töprengők” (balról: Czeg-
lédi Dániel, Nagy Napsugár, Molnár Lili,   Gerencsér 
Ákos) néven indult csapata                 Fotó: Szijártó János

Megyei negyedik helye-
zést ért el a Bolyai ma-
tematika csapatverse-
nyen a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola „Töpren-
gők” néven szereplő 
együttese.

A 3. z osztályosokból álló 
csapatot Eichingerné Süme-
gi Anna készítette fel. A pe-
dagógus lapunkat arról tájé-
koztatta, hogy a megméret-
tetésen tizenhárom felelet-
választós és egy írásbeli ki-
dolgozást igénylő feladatot 
kellett megoldaniuk a gye-
rekeknek. A rendelkezésre 
álló időkeret minden évfo-

lyam esetében (3-8. osztá-
lyig) 1 óra volt, a csapatok 
tagjai egymás között halkan 
megbeszélhették a megoldá-
sokat. 
Nem tartozik szorosan ma-
gához a versenyhez, de  a 
résztvevők számára kelle-
mes meglepetés volt, hogy a 
rendezők emléklappal, gyü-
mölccsel és virággal fogad-
tak mindenkit. A tapolcai 
gyerekek – Molnár Lili, 
Nagy Napsugár, Czeglédi 
Dániel és Gerencsér Ákos – 
szépen szerepeltek, és végül 
szoros versenyben, az erős 
mezőnyben a negyedik he-
lyet szerezték meg.         (szj)

Másfél év, 180 fellépés
Másfél év alatt sok mun-
kával, ráfordított energiá-
val, és két rátermett tánc-
karvezető hathatós segít-
ségével ismét felfelé ívelő 
pályára állt a Bán László 
vezette Batsányi Tánc-
együttes.

Bán László, az együttes egy-
kori meghatározó egyénisé-
ge 1998-ban, családi okok 
miatt hagyta abba az aktív 
táncot. Aztán másfél évvel 
ezelőtt ismét „csatasorba” 
állt, nem tudott és nem is 
akart ellenállni a felkérés-
nek, amely egykoron szere-
tett együttesének vezetésére 
szólt. Az egyik próba előtt 
váltottunk vele szót a Batsá-
nyi művelődési központban.
- Tavaly május végén ke-
restek meg a táncosok, hogy 
vállaljam a csoport vezeté-

sét. Eleinte húzódoztam ki-
csit, de aztán belementem a 
dologba, amit azóta sem 
bántam meg. Sok segítséget 
kapok két helyettesemtől, 
Kis Bernadettől és Buzás 
Balázstól. Betti már a régi 
csapatban is tánckarvezető-
ként tevékenykedett. Nehéz 
volt az újbóli indulás. Elein-
te a ruhákat Németh László-
tól, a táncegyüttes korábbi 
művészeti vezetőjétől köl-
csönöztünk, majd abból a 
pénzből, amit másfél év alatt 
„megtermeltünk”, egészen 
szép ruhatárat gyűjtöttünk 
össze. Januárban gyermek-
csoportot is indítottunk, Ba-
lázs vezetésével és Betti se-
gítségével. A felnőtt tánco-
sok létszáma is növekedett, 
stabilizálódott, szükség ese-
tén tíz párt színpadra tudunk 
állítani. Természetesen fo-

lyamatosan várunk jelentke-
zőket, érdeklődőket a hét-
főnkénti próbákon. A gyere-
kek részére szerdán és csü-
törtökön tartunk foglalkozá-
sokat, ugyancsak itt a Bat-
sányi színpadán - mondta 
Bán László.
Az együttes vezetőjétől azt 
is megtudtam, hogy az el-
múlt másfél évben mintegy 
180 fellépésük volt, ez kife-
jezetten komoly aktivitást 
jelent, a fiatalok számára pe-
dig tapasztalatszerzési lehe-
tőséget. 
- Jártunk külföldön, rend-
szeresen részt veszünk váro-
si rendezvényeken, illetve a 
környéken is sok helyre hív-
nak bennünket. Kezdenek 
megismerni minket, és eré-
nyeink között a megbízha-
tóság is jelentős súllyal esik 
latba.                                 (szj)

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu 

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Lapterjesztés

Kis Bernadett, Bán László és Buzás Balázs a hétfői próba előtt    Fotó: Szijártó János

A Tapolcai Városi Televízió minden hétfőn 19 órától élő adással jelentkezik. Minden héten más jellegű 
témák kerülnek terítékre, amelyekhez a műsorvezetők várják a nézők reflexióit, kérdéseit, véleményét, 
adás közben. Szijártó János várospolitikai, gazdasági kérdésekkel foglalkozik, Kovács Melinda az 
egészségügy, és a kultúra területén tevékenykedik. Töreky László a mezőgazdaságot és a turizmust 
hozza a képernyőre, míg Havasi Gábor a sportot, illetve megosztva a kultúrát. A műsorok a felsorolás 
sorrendjében követik egymást.

A következő 4 hét műsorvezetői
November 23. - Havasi Gábor
November 30. - Szijártó János
December 7. - Kovács Melinda
December 14. - Töreky László

Jó estét Tapolca! 

Élő, interaktív magazinműsor

Minden héten, hétfőn, hétkor! 
Hívjon minket 

a  telefonszámon!06/87/687-347

TVT 06/87/412-289

HIRDESSEN 
NÁLUNK!

Legyen jelen 

TAPOLCA
minden othonában!
Keretes hirdetés, lakossá-
gi apróhirdetés, üzleti ap-
ró! Családi- és gyászhir-
detések 2 méretben, szí-
nesben is! Hívjon minket!

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Marton László művei nyomában
Tapolcai tanárnő említette 
beszélgetés közben, hogy 
tudomása szerint,   Tapolca 
Bárdos Lajosról elnevezett 
általános iskolájában talál-
ható egy korai Marton Lász-
ló műalkotás. Mivel akkor, 
ennek két éve, megnézni 
nem tudtam, a szemlémet 
szemem gyógyulásáig elha-
lasztottam. 
Közben nehezen bár, de gye-
rekkori barátom műveivel 
foglalkoztam, hiszen kap-
csolatunk sohasem szakadt 
meg, mert úgy a Bauxit-bá-
nyánál, mint a tapolcai ön-
kormányzatnál eljártam 
ügyeiben, sőt megkértek, 
nyolcvanéves születésnap-
ján köszöntsem. Idei, post 
mortem születésnapján Ta-
polca megemlékezve ren-
dezvénnyel és cikkemmel 
reagált. Én pedig felkeres-
tem a szobrot az iskolában.
Kétalakos kompozíció fiatal 
tanítónőt ábrázol, ahogy bal 
kézzel kis tanítványát magá-
hoz öleli, míg jobb kezével 
magyarázó szavait gesztu-
sával nyomatékosítja.  Ma-

gatartásukból egymás iránti 
bizalom és szeretet olvasha-
tó ki. Az arcok nagyon szé-
pek! A kislány egy vaskos 
könyvet is tart a kezében. 
Együtt látható itt, minden 
pedagógusi erény.
A tanítónő gesztusát ma-
gyarázó jobb kéz sérült, mert 
a hüvelykujj letört. A szobor  
cserép színű, csupán a törés 
helyén látható, hogy fehér 
gipszöntvény. Gál Attila 
tanár úrnak, az iskola veze-
tőjének, megígértem, hogy 
gondoskodok a javításáról. 
Mivel a nyolcvan centis ma-
gassága mutatja,  fél ember-
alak, egy ügyes  hüvelykujj 
öntvénnyel, megfelelő pro-
porcióval  könnyen kijavít-
ható. Fontos, a kinyújtott 
kézzel a művész valamit 
közöl, ami kilétét is meg-
erősíti.
A tenyéren az első három ujj  
valamit magyarázóan mutat,  
kinyújtott. A negyedik és 
ötödig a tenyérbe teljesen 
behajlítva látható. Tehát hár-
masság valamilyen formáját 
közli és mutatja fel. Marton 

László olvasott volt, erről 
beszélgetve meggyőződtem 
többször is. Sőt a görög 
szobrászat, Myron, Skopas, 
Praxitelés, Lysippos, a re-
neszánsz óriás Michelange-
lo, és a francia modernek 
Maillol, Rodin voltak példa-
képei. Többször említette a 

görög eszményt, a „kaloka-
gathiát” Ennek összetett ér-
telme, a kallisztika avagy 
széptan, a logika a gondol-
kozás művészete és az em-
beri jó, erény,  az agathon. 
Csodálnám, ha nem ezt 
magyarázná.
Csak remélem, ha még rej-
tezik Marton mű városunk-
ban, tulajdonosa vigyáz rá, 
hiszen  műtárgy. Aminek a 
művész halála után értéke 
csak növekszik, nagy kincs. 
Szomorú saját példám is van 
sajnos rá. Csodás kis aktot 
kaptam tőle több évtizedes 
baráti kapcsolatunkért, 80. 
névnapi ünnepi köszöntőm 
után. Amit halála után szél-
hámosan elcsaltak tőlem.

     Dr. Sáry Gyula, Tapolca

A tanítónő - Marton Lász-
ló alkotása               Fotó:szj

olvasóink írták  olvasóink írták- olvasóink írták - 

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
november 19 - 25. 
csütörtök – szerda

19 - 22. csütörtök – vasárnap 
16:00  1000,-Ft
25. szerda 14:00

Macbeth  
Színes, szinkronizáltangol-

amerikai film
Hossz: 113 perc 

20 - 22. péntek – vasárnap 
16:00  1200,-Ft
A kis herceg 3D  

Színes, szinkronizált francia 
animációs fantasy
Hossz: 108 perc

23. hétfő  17:00  1000,-Ft
Volt egyszer egy vadnyugat  

Színes, feliratos amerikai 
westernfilm

Hossz: 165 perc 

19 - 22. csütörtök – 
vasárnap, 25. szerda   18:00  

1200,-Ft
23. hétfő  20:30
24. kedd 19:00

Az éhezők viadala – 
A kiválasztott befejező rész 
3D  - Színes, szinkronizált 
amerikai sci-fi akciófilm

19 - 22. csütörtök - vasárnap, 
25. szerda 20:30 1000,-Ft

23. hétfő 15:00
24. kedd21:15
Fekete mise  

Színes, feliratos amerikai  
krimi

Hossz: 122 perc

06/87/412-289

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Lapterjesztés

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


Integráció a pályán  
A Magyar Speciális Olim-
pia Szövetség (MSOSZ) 
tizenegyedik alkalommal 
rendezte meg országos 
egyesített teremlabdarú-
gó tornáját, melynek egy 
kivételével (a csarnok ja-
vítása miatt) mindig a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnok adott ott-
hont.

Az eddigi legnagyobb csa-
patlétszámmal, huszonhét 
együttessel vágtak neki az 
értelmi fogyatékossággal 
élő sportolók és partnerjáté-
kosok a három napos küz-
delmeknek. Az integráció je-
gyében meghirdetett sporte-
seményre cseh és szlovák 
csapatok is elfogadták a 
meghívást, így vált nemzet-
közivé a torna. Az ünne-
pélyes megnyitón Marton 
Gergő, az MSOSZ labdarú-
gó szakágvezetője köszön-
tötte a labdarúgókat és mu-
tatta be a rendezvény meghí-
vott vendégeit, többek kö-
zött Nyilasi Tibor, hetven-
szeres válogatott labdarú-
gót, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség elnökségi tagját 
és Hrutka Jánost, az 
MSOSZ társelnökét. A helyi 

Acro Dance táncegyüttes 
látványos bemutatóját köve-
tően, örömteli eseményre 
került sor. A FIFA útjára 
indította Football for hope 
elnevezésű projektjét, mely-
nek keretén belül hátrányos 
helyzetben lévő tíz és tizen-
nyolc év közötti labdarúgó-
kat foglalkoztató egyesüle-
teket támogatnak tárgyi esz-
közök és szakemberképzés 
formájában. A futballba ve-
tett remény érdekében több 
csapat is mezgarnitúrát ve-
hetett át a neves, válogatott 
legendáktól, illetve edző-

képző konferenciát tartottak 
a csapatokat kísérő szakem-
bereknek. A divizionáló 
mérkőzéseket követően, kö-
zel hasonló játékerőt képvi-
selő csapatok kerültek egy 
csoportba, ahol hajtós, de  
sportszerű mérkőzésekre 
került sor. Az egyesített tor-
na lényege, hogy épek és sé-
rült sportemberek egy célért 
küzdve döntik le azokat a fa-
lakat, melyeket az élet gördít 
eléjük, jelen pillanatban az 
ellenfél személyében. A 
torna legjobbjai (első diví-
zió): első helyezett Cegléd, a 

második divízió első helye-
zettje Kőszeg, a harmadik 
divízió győztese a Pápa Bal-
la DSE, a negyedik divízió 
aranyérmese Csehország. A 
Tapolca - Szász Márton 
Szakiskola a harmadik he-
lyen végzett. Az ötödik diví-
zióban az első Diósjenő csa-
pata lett, második Darvastó 
I. számú csapata. A hatos di-
vízió győztese Zsira csapata 
lett, DASZ SEII. a második. 
A hetedikben a Szentgott-
hárd győzött, Darvastó IV. a 
bronzot, a III. csapat a 4. 
helyet szerezte meg.      (hg)

Egy lépéssel közelebb Rióhoz
A tallini olimpiai kvalifikáló 
Világkupa – versenyen a 
Boczkó Gábor, Imre Gé-
za, Rédli András, Somfai 
Péter összeállítású férfi 
párbajtőrcsapatunk az 
ötödik helyen végzett. Öt 
izgalmas mérkőzésből, 
négyet megnyert a ma-
gyar csapat, így egy apró 
lépést tett a hőn áhított riói 
részvétel felé.

Az észtországi megmérette-
tésen elért ötödik hely ter-
mészetesen nem egy extra-
teljesítmény a 2013-as vi-
lágbajnoki aranyérmes egy-
ségtől, mégis reményfenn-
tartó eredmény. A legjobb ti-
zenhat közé jutásért Dániá-
val mérkőztek a fiúk, akik 
revansot vettek a tavalyi 
fricskáért. Egyetlen tus dön-
tött a javunkra, ráadásul a ta-
polcai Rédli András szerez-
te. Dánia után jöttek a cse-
hek a nyolcaddöntőben, 
akikkel ugyancsak volt el-
számolni valónk, hiszen ép-

n NŐI FOCI - A ta-
polcai női futballisták 
lejátszották az őszi sze-
zon utolsó mérkőzését. 
A tavalyi ezüstérmes 
kemény hölgyek, a Női 
Labdarúgó Club Ajka 
otthonába látogattak, 
ahol 3:1-es vereséget 
szenvedtek. Ami talán 
enyhít az idegenbeli ve-
reségen, hogy a tavalyi 
bajnok Ajka, idén is 
magabiztosan vezeti a 
bajnokságot, míg a mi-
eink a tabella középme-
zőnyében, a tizenegy 
csapatos bajnokság he-
tedik helyét foglalják el. 
A góllövőlista kilence-
dik helyén álló Gyar-
mati Renáta (4 gól) 
ezen a mérkőzésen is 
betalált. A lányok kilenc 
mérkőzésből kétszer 
győztek, kétszer ját-
szottak döntetlent és öt 
alkalommal szenvedtek 
vereséget, így nyolc 
ponttal várják a tavaszi 
folytatást.                 (hg)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szombati 
(2015.11.21.) túrája: 
Monostorapáti-Bon-
csos-tető-Fekete-hegy-
Köveskál-Révfülöp. 
Találkozó a tapolcai au-
tóbusz-pályaudvaron 
szombaton reggel 7.35-
kor.                           (szj)

n  FUTBALL - Nem 
tört meg a múlt heti len-
dület a TIAC-nál. A baj-
nokság meglepetéscsa-
patához utazott idegen-
be a tapolcai gárda, akik 
az előző hétvégén Vár-
palota felett aratott győ-
zelme után a Dudar SE-t 
is felülmúlták. A három-
esélyes mérkőzésen a 
huszonhetedik percben, 
Lajtai Roland állított be 
a 0:1-es végeredményt. 
A hétvégén az élme-
zőnyhöz tartozó Deve-
cser SE-t látja vendégül 
az egyre jobb formában 
játszó Tapolca, a mér-
kőzés tizenhárom óra-
kor kezdődik a Városi 
Sporttelepen.    
       

n Kikapott a TÖFC, 
Révfülöpön, nem jött 
össze a bravúr.  A Rév-
fülöp így megelőzte az 
Öregfiúkat, akik a 8. he-
lyen fordulnak, gólszer-
zőjük: Boldizsár Péter.

pen három hete Bernben bi-
zonyultak jobbnak. Imre Gé-
za kezdett, aki hozta a tőle 
megszokott pluszt, az 
ugyancsak tapolcai Boczkó 
Gáborral udvariaskodtak, 
András pedig beállította a 
25:22-es végeredményt. A 
mezőnyből kiemelkedő 
franciákkal a negyeddöntő-
ben vívtak csatát fiaink, ahol 
a gallok győzedelmesked-
tek. Ezt követően, már csak a 
különleges fontosságú hely-
osztók foglalkoztatták pár-
bajtőrözőinket. Az ötödik-
nyolcadik helyért azt a né-
met válogatottat kellett le-
győzni, akiket mindenkép-
pen meg kell előzni a rang-

Idegenben is 
győztek az ifik
A TIAC VSE U-19-es csa-
pata nem törte meg kiváló 
győzelmi sorozatát és be-
bizonyította, hogy a közel 
azonos szinten játszó FC 
Zirc Dudar csapatát is 
meg tudják verni. 

A Kutasi Imre vezette fiata-
lok 1:1-es félidőt követően, 
szoros mérkőzésen egy gól-
lal diadalmaskodva (1:2) 
hozták el a három pontot. A 
vendégek, már a mérkőzés 
elején megszerezték a veze-
tést, Deák Szabolcs révén, 
azonban a hazaiak még az el-
ső félidő derekán egyenlítet-
tek. Ezt követően, bizonyít-
va akaraterejüket és elszánt-
ságukat újabb gólt szerzett a 
bajnokesélyes csapat, a vég-
eredményt Dobján Adrián 
állította be. Az idegenben 
győző ificsapat, továbbra is 
magabiztosan, harminckettő 
ponttal vezeti a bajnokságot. 
Legközelebb november 21-
én szurkolhatnak a srácok-
nak hazai pályán.            (hg)

sorban, az Olimpiára való 
kijutás érdekében. Váloga-
tottunk tagjainak helyén volt 
a szíve és erőn felül tel-
jesítve 44:40-re múlták felül 
ellenfelüket. A hab a házgaz-
da észtek ellen került fel a 
tortára. A második-harma-
dik asszóban Imre és Bocz-
kó elhúzott, ezt követően 
nem volt kétséges a siker. 
Boczkó Gábor egyéniben 
ugyancsak az ötödik, az 
SZL-BAU Balaton Vívó-
klub versenyzői, Rédli And-
rás a hetvenedik, Siklósi 
Gergely a száznyolcadik, 
Hanczvikkel Márk a kétszáz-
harmincnyolcadik helyen 
végzett.                             (hg)

Rövid hírek
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Sérültek küzdöttek egy célért ép sporttársaikkal a minapi tornán      Fotó: Havasi G.

Boczkó Gábor egyéniben és csapatban is ötödik lett



Támogatják a várost
A Swietelsky Magyaror-
szág Kft mintegy másfél 
millió forint értékű munká-
val segíti a várost.

Erről Dobó Zoltán tájékoz-
tatta lapunkat. A polgármes-
ter elmondta, hogy a cég 
egyik vezetője kereste meg 
az önkormányzatot az aján-
lattal a Városi Sporttelepről 
kivezető szennyvízvezeték 
javítását, cseréjét illetően, 
ami már régóta problémát 
jelentett. A vezeték több ré-
sze sérült, így nem képes 
eredeti funkcióját tökélete-
sen ellátni. A vállalat a konk-
rét műszaki megoldást is vá-
zolta az önkormányzat felé, 
amelynek előkészítéséhez a 
város a vezeték átmosásával 
és annak átvizsgálásával já-
rul hozzá. A javítás technikai 
kivitelezését a vállalat szak-
emberei végzik el. Dobó 
Zoltán hozzátette, jó érzés, 
hogy létezik ilyen hozzáál-
lás, főként egy nagy, hazai 
viszonylatban jelentős piaci 
részt birtokló gazdasági tár-
saság vonatkozásában. 
A Kossuth utca 1. homlok-
zata is megújul tavasszal, 
így a belváros tovább szé-

pül. Legutóbb a Fő téren egy 
másik homlokzat újult meg a 
Tarr Kft. segítségével, előtte 
a nyáron szintén vállalkozói 
hozzáállás kapcsán újult 
meg épületünk. - Ugyancsak 
fontos információ, hogy a 
nyáron már fürödhetünk a 
tapolcai strandon. Ez a lehe-
tőség a helybeliek számára 

mindenképpen egy régi óhaj 
teljesülését jelenti, hiszen 
végre nem kell utazni, és az 
időhiányban szenvedőknek 
akár csak egy órára is érde-
mes lesz meglátogatni a léte-
sítményt. Az apró gyerekek, 
vagy a nyugdíjasok más és 
más szempontok alapján vá-
laszthatják ezt az alternatí-

vát. A tervekben szerepel 
egy fedett rész létesítése is, 
azonban ehhez pályázati for-
rás szükséges. A mintegy 
500 milliós „Strand II.” pro-
jekt az egész éves működést 
biztosítaná a fürdőzők szá-
mára. Ehhez várjuk a meg-
felelő pályázati forrást - tette 
hozzá a polgármester.     (szj) 

SZEM - PONT
3in1. Természetesen nem egy instant kávéról írok az 
alábbiakban, csak így asszociáltam egy kedves olvasónk, 
megkeresése után. Egy helyszínen három dolgot is szóvá 
tett beszélgetésünk alatt.
Talán nincs is olyan helybéli lakos, aki ne tudná, hol 
található a Vasudvar. Olvasónk elsőként a kaput tette 
szóvá, véleménye szerint ez a mestermunka legalább egy 
festést megérdemelne, több helyen is rozsdásodik. Belép-
ve a kapun a lepergő faldarabokra és a töménytelen pók-
hálóra hívta fel a figyelmet. Legjobban a K&H Bank (Fő 
tér 5.) északi oldalán található beugró rész áldatlan álla-
potát hangsúlyozta, amit egyes személyek nyilvános il-
lemhelynek használnak (fotónkon). Mint mondta, a nyári 
időszakban a legelviselhetetlenebb, mert éktelen bűzt 
érez mindenki, aki éppen ott halad el.
Valóban elég frekventált és látványos része is a városnak, 
sőt, a falon ott díszeleg a „Helyi védelem alatt” tábla is. 
Reméljük, olvasónk észrevétele nyomán lesznek ebben az 
ügyben is pozitív irányú változások!                              (di)

2015. november 7.
- Marton Gábor Csaba és 
Kozma Viktória Judit
- Németh Ernő és Virág Éva

n CIPŐJÉBE REJTET-
TE A LOPOTT PÉNZT -
Egy kékkúti üzem alkalma-
zottja értesítette a rendőrsé-
get november 14-én, hogy a 
délelőtt folyamán ismeret-
len tettes munkahelyük öl-
tözőjének szekrényeit felfe-
szítette, és egyikőjük táská-
jából több mint tízezer fo-
rintot tulajdonított el. A be-
jelentést követően Varga 
Ferenc törzszászlós körzeti 
megbízott és járőrtársa 
azonnal a helyszínre vonul-
tak. A tanúkutatás és adat-
gyűjtés során az üzem egyik 
alkalmazottja, egy 20 éves 
lesenceistvándi fiatal került 
a rendőrség látókörébe. A 
férfit a rendőrök még aznap 
elfogták és ruházatának át-
vizsgálásakor cipőjének 
talpbetétje alatt megtalálták 
az eltulajdonított pénzt. A 
gyanúsítottat előállították a 
Tapolcai Rendőrkapitány-
ságra, ahol beismerő vallo-
mást tett. Ellene lopás vét-
ségének megalapozott gya-
núja miatt indult eljárás - 
tudtuk meg Nagy Judit meg-
előzési főelőadótól.          (di)
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A Tarr Kft. támogatásával újult meg a homlokzat. A Swietelsky máshol segít

Három problémát is szóvá tett olvasónk, amelyek a 
fotón is jól láthatóak                          Fotó: Dancs István

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 50/db
Burgonya: 150-160 Ft/kg
Sárgarépa: 220-250 Ft/kg
Zeller: 220-300 Ft/kg
V.hagyma: 190-250 Ft/kg
Póréhagyma: 180 Ft/kg
Fejeskáposzta: 150 Ft/kg
Kelkáposzta: 380 Ft/kg
Karfiol: 390 Ft/kg
Bimbóskel: 650 Ft/kg
Paprika: 300-500 Ft/kg
Paradicsom:550-600 Ft/kg
Uborka: 600 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Szőlő: 400-700 Ft/kg
Kiwi: 350 Ft/kg
Körte: 330-450 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 600 Ft/kg
Mandarin: 600 Ft/kg
Citrom: 620 Ft/kg
Banán: 400 Ft/kg

Heti SÜTI

Mákszem
 

Hozzávalók: 25 dkg finomliszt 
(szitálva), 5 dkg kukoricaliszt (szi-
tálva), 2 csomag vaníliás cukor, 10 
dkg porcukor (szitálva), 1 csipet 
só, 1 teáskanál sütőpor, 2 ek egész 
mák, 1 citromból nyert citromhéj, 
2 db közepes tojássárgája, 18 dkg 
vaj (lehet margarin is), 10 dkg lek-
vár/dzsem (nálam házi szeder lek-
vár) Elkészítés: A keksz hozzáva-
lóit , a lekvár kivételével, gyors 
mozdulatokkal összedolgozzuk. 
Fóliába csomagolva minimum fél 
órára a hűtőbe tesszük pihenni. Az 
idő leteltével a tésztából dió 
nagyságú golyókat készítünk, és 
sütőpapírral ellátott sütőlemezre 
vagy tepsibe sorakoztatjuk őket 
egy kis távolságot hagyva közöt-
tük. Óvatosan minden golyó kö-
zepébe egy kb. 1 cm-s átmérőjű fa-
kanál végével lyukat nyomunk. 
180 C fokra előmelegített sütőben 
12 perc alatt készre sütjük. Rácsra 
szedve hagyjuk teljesen kihűlni, 
majd a kis mélyedéseket lekvárral, 
vagy bármivel, ami ízlik, kitöltjük. 
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: 
alul-felül sütés.

            Fehér Sándorné,  Tapolca

Rendőrségi hírek

Filmajánló: Az éhezők via-
dala  – A kiválasztott (3D)  
November19 -22, 25.
Miközben Panem népe totális 
háborúban áll, Katniss és 
Snow elnök között is beindul a 
végső harc. Katniss egy 13. 
körzetbeli osztaggal, amely-
nek tagjai legközelebbi bará-
tai, egy küldetésre indul, 
amely során azért teszik koc-
kára életüket, hogy meggyil-
kolhassák Snow elnököt, aki 
immáron megszállottan pró-
bálja elpusztítani a lányt.                                             

A tettes cipőjének talpbe-
tétje alatt megtalálták az 
eltulajdonított pénzt

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Lapterjesztés


