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Irány Rio de Janeiro!
PÁRBAJTŐR Ott lesz az olimpián a válogatott, a két tapolcaival
Esélylatolgatás, találgatás, számolgatás előzte
meg a Vancouverben rendezett
Világkupát,
a
Boczkó Gáborral és Rédli
Andrással felálló válogatott azonban nem bízta a
véletlenre, megnyerték a
versenyt.
Bár rengeteg tényezőnek
kellett együtt állnia ahhoz,
hogy az Imre Géza, Somfai
Péter, Boczkó Gábor, Rédli
András alkotta férfi párbajtőr válogatott megszerezze
az olimpiai kvalifikációt, sikerült. Sokan szinte lehetetlennek tartották, hogy azon
feltételek mellett, melyek a
heidenheimi Világkupa verseny után kialakultak, a fiúk
megválthatják repülőjegyüket a brazil fővárosba, ők
azonban hittek magukban és
megnyerték az olimpiai kvótát érő vancouveri versenyt.
Az emlékezetes 2013-as budapesti vb arany óta először
lógott a legjobbaknak járó
érem nyakukban, mely most
a biztos, megérdemelt kijutást jelentette. A nagyszerű

A vancouveri férfi párbajtőrcsapat világkupaversenyen győztes, egyben riói olimpiai kvalifikációt szerző magyar válogatott – két tapolcai vívóval. A képen Somfai
Péter, Rédli András, Boczkó Gábor és Imre Géza
Fotó: Magyar Vívó Szövetség
eredményig rögös út vezetett. Akiknek nem kellett
vívniuk a legjobb tizenhat
közé jutásért még csak melegítettek, amikor a mieink
már izgulhattak, hiszen az
afrikaiak legjobbja, Egyiptom vívott Japánnal. Ha az
ázsiai párbajtőrözők legyőzik ellenfelüket, Egyiptom

már nem kerülhet a világranglista első tizenhat helyezettje közé az olimpiai
kvalifikációs csapatlista vasárnapi zárásakor. Ezzel pedig elvesztik a kontinensnek
járó helyet, melyre éppen mi
pályáztunk, “lucky loser”ként, azaz a világranglistán
legelőrébb álló, más módon

50 éves város

nem kvalifikáló csapatként.
Parázs mérkőzésen, a hoszszabbítás után egy tussal
26:25- re Japán nyert, ezzel
az egyik pozitív tényező teljesült. Ezt követően került
sor Andrásék nyitómeccsére, ahol a csehekkel tőröztek. (Folytatás a 7. oldalon
„Kivívták...” címmel) . (hg)

Abból élni,
ami nincs...
Lassan kihal az a generáció, akik még azt
költötték el, amit maguk előteremtettek.
Megtermelt javaikból
éltek, sőt még spórolni is tudtak a nagyobb
beruházásokra. Ebből kaptak a gyerekek, unokák, és még
a temetésükre is gondoltak, arra is tettek
félre. Akik közülük
már távoztak ebből a
világból,
többnyire
nem adósságot hagytak örökül. Csakhogy
ez a generáció már
„kifutó széria”. Mert a
ma embere, elődeivel
ellentétben, azt költi,
ami nincs. Amit nem
termelt meg, nem teremtett elő. De tudjuk,
ahol a lehetőségek
mérlegelése nélkül
csak az igények kielégítésére helyezték a
hangsúlyt, ott bizonyosan keserű az ébredés. Előbb-utóbb
kopogtatnak az ajtón,
de az nem a nagyi
lesz kiskosárral.
Szijártó János

Kerek kilencven esztendő
Balinkó Gyuláné, született Bosa Anna néni korához képest jó egészségnek örvend. 90 éves lett
ez év február 11-én, így
átvehette a kormány üdvözlő oklevelét és az elismerő dokumentummal járó juttatást.

Öt osztály tanulóinak tűzték fel a szalagot Fotó:Töreky

Az iskola utolsó szakasza
A Széchenyi István Baptista
Gimnázium és Szakiskola öt
osztályt érintő szalagavató
ünnepségének adott otthont
pénteken a Csermák József
Rendezvénycsarnok.
Az
eseményre természetesen

több száz szülő, rokon érkezett, de részt vettek az ünnepségen a város vezetői,
önkormányzati képviselői,
intézményvezetői is. (Folytatás a 2. oldalon „Szakemberekre...” címmel).
(tl)

tésekor véget ért egy korszak az életükben. Anna néni
később a Badacsonyi Állami
Gazdaságban kapott munkát. Hamarosan család egy
kis házat vett a tapolcai óváros Szent László utcájában,
amit aztán saját erőből,
összespórolt pénzükből és

háztáji szőlő jövedelméből
kibővítettek.
A 90 éves néni láthatóan
szellemileg friss, hallása és
lába ugyan már nem régi, de
ellátja magát, derűs személyiség. Hozzátartozói szeretettel figyelnek rá, gondoskodnak róla.
(tl)

Anna nénit otthonában a város részéről Kozma Henrik
alpolgármester és az ünnepelt lányai köszöntötték. A
kedves idős nénit az alpolgármester fiatal, aktív éveiről is kifaggatta. Így megtudhattuk, hogy a kilenc évtizednyi időt megélt hölgy,
fiatal korában a Csobánc-hegyen lakott, ott is házasodott
meg. Férjével földet, szőlőt
műveltek, állatokat tartot- Kozma Henrik alpolgármester (balra) köszöntötte a
Fotó:tl.
tak. Az 50-es évek téeszesí- város nevében a 90 éves Balinkó Gyulánét
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KÉPVISELŐI
platform
Lapunk
vendége
a héten:
Buzás Gyula
Buzás Gyula a 6. választókerület képviselője, öt
„Y”-ház, a Radnóti utca,
a Juhász Gyula utca egy
része, a Csokonai utca
tartozik hozzá. Véleménye szerint a terület kissé lemaradt a város többi részéhez képest, szeretné ezt a hátrányt mielőbb behozni. – A játszótereket,
járdákat,
utakat, parkokat fontos
lenne megújítani. Már
egy éve, hogy nincs a
Spar áruháznál bankautomata, pedig a lakosság
részéről ma is komoly
igény mutatkozik erre.
A bankkal és a kereskedelmi vállalattal is felvettem a kapcsolatot, és
azt az ígéretet kaptam,
hogy még ebben a hónapban telepítik a berendezést a régi helyre.
Területemet
illetően
kértem a rendőrséget,
hogy kicsit nagyobb jelenlétet biztosítsanak,
mert több nemkívánatos
esemény is előfordult az
elmúlt időszakban. A
strand mindenkit érint
Tapolcán, ezzel kapcsolatban
megjegyzem,
hogy a jelenlegi állás
szerint van esély arra,
hogy az idei szezonban,
még ha annak a végén is,
kipróbálhassuk az új létesítményt. Szintén a
teljes települést érinti a
várossá nyilvánítás ötven éves évfordulója,
amelynek méltó megünneplése céljából külön
bizottságot hoztunk létre. Tartalmas és szép
programokra számíthat
mindenki.
(szj)
Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Február 22. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Február 29. 14.00-16.00

KÖZÉLET
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Idei lehetőségek
ÜLÉS A testület a 2016-os költségvetésről dönt
A 2016-os költségvetés is
terítékre kerül a ma (pénteken) reggel kezdődő
nyilvános képviselő-testületi ülésen.
A Tamási Áron Művelődési
Központ második emeleti
tanácstermében a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
szóló beszámoló után foglalkoznak a képviselők a város középtávú tervével, és az
idei költségvetéssel, annak
végrehajtásának egyes szabályaival. Az ülésen a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletet is módosítják,
csakúgy, mint a parkolás
szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rend-

Hirdetés

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

Fontos döntések várhatók, többek között az idei költségvetésről is szavaznak
Fotó: Szijártó János
jéről szóló rendeletet. Döntenek még gyógyhelyfejlesztési stratégiáról, fejlesztési pályázat benyújtásáról,
a tapolcai víziközmű vagyon
állami tulajdonba adásáról,
és áttekintik az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016-os üzleti terveit. A nyilvános ülés továb-

bi részében az oroszországi
Kopejszk és Tapolca testvérvárosi kapcsolatának elfogadása, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása várható, de lesz tájékoztató is
TOP pályázatok kiírásáról,
benyújtásáról.
(szj)

Szakemberekre mindig szükség lesz
(Folytatás az 1. oldalról)
A Széchenyi István Baptista
Gimnázium és Szakiskola
szalagavatójának szónokai
igyekeztek olyan szóbeli útravalóval ellátni a fiatalokat,
amelynek kicsengése pozitív, ugyanakkor a diákokat a
jövőbeli nehézségekre és a
felnőttléttel szükségszerűen
együtt járó felelősségvállalásra figyelmeztetik.
Szollár Gyula igazgató röviden köszöntve a jelenlévőket, megfázásos betegségére
hivatkozva adta át a mikrofont az iskola igazgatóhe-

INFORMÁCIÓ

lyettes asszonyának. Szipőcs Csabáné beszédében
megnyugtatta a végzősöket,
hogy jó szakemberre minden körülmények között
szüksége van és lesz a társadalomnak, ám arra kérte a
végzősöket, hogy életükben,
munkájukban, szavaik, tetteik hitelességét őrizzék
meg. Ugyanakkor tudásukat, a megszerzett műveltséget, személyiségüket ne
csak önmaguk gyarapítására, hanem a haza és a honfitársak javára is fordítsák,
vállalva a nehézségeket. A

beszéd után felkerültek a
szalagok Szigeti Ildikó,
Nagy László, Andáné Hering Mónika, Fekete Lajos
és Mészáros Tímea osztályfőnökök közreműködésével (cukrászok, pincérek,
szakácsok, szakközepesek,
továbbá hűtő-és légtechnikai rendszerszerelők és az
érettségi utáni szakképzésben résztvevők) a diákok öltönyeire, blúzaira.
A szalagfeltűzést követően
Dobó Zoltán polgármester a
város nevében szólt a végzősökhöz.
(tl)

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás,
szerda: 8.00-12.00 óráig és
13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Tel: 112, 87/412-322
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Főszerkesztő: Szijártó János
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8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
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Megjelenik 7250 példányban
Engedélyszám:ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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A házasság hetében
A

házasság és a család
fontosságára hívja
fel a figyelmet, jelenleg négy kontinens, 21
országában ünneplik. Idéntől Tapolcán is. Molnár Bertalan Csaba jogi szakokleveles református lelkésszel,
grafológussal beszélgettünk
a házasság hete kapcsán házasságról, válásról és arról,
hogy miben segítheti a házasulandókat a grafológia.

sal, mint az „élet szentségének alapelve" és a „szeretet
mindenek felett elve", akkor
indokolható a házasság felbontása. Például az élet veszélyeztetése egy agresszív
fél által, már alapos indok lehet, ahogy nyilván az elhagyott fél sem kényszeríthető
örök házasságra a vétkes elhagyóval.

- Mit tehet egy ember, mit tehetnek a házastársak azért,
- Máté evangelista Jézus hogy ne válással végződjön
szavait tolmácsolja, eszerint a házasság?
a házasság Isten által rendelt
életközösség, amely egy fér- - Valóban sok a buktató. Azt
fi és egy nő között köttetik. tudom mondani, hogy a háAmit pedig Isten összekö- zassági eskü komolyan vétetött, ember szét ne válassza! le, a nehézségeken való túlEz utóbbi gondolat ugyan- lendülés, a közös erő és
akkor nem merev dogma, imádság által, a legfontovannak igazolható esetek.
sabb feladat. Kell, hogy legyen időnk egymásra egész- Melyek az igazolható ese- ségben, betegségben, boltek?
dogságban és boldogtalanságban is. Jézus korában
Egyházunk, ahogy a katoli- nem a szigorú elválaszthakusok is, a felbonthatatlan- tatlanságot hirdették a rabság elvéből indul ki, ám a ka- bik, egy odakozmált vacsora
tolikus kánonjog dogmati- már elég válóok volt. A „vétkusabb megközelítése nél- kességi elvvel” szemben, az
kül. Ha Isten törvénye közül úgynevezett „feldúltsági elkettő szemben áll egymás- vet" vallották. Leginkább er-

Heti Ötlet
Nagy Szilvia
A ruha tiszta marad, a pénz
pedig zsebben marad. Egy
képzeletbeli reklámszlogennel élve, röviden így
jellemezhetnénk azt a spórolási ötletet amit Nagy
Szilvia olvasónk osztott
meg velünk. - Sok ismerős
kipróbálta már, működik,
nem is rosszul. Az áruházak, boltok polcain óriási
választékban vásárolhatunk ma már folyékony és
egyéb mosószereket. Vannak olcsók, ezért gyengébbek, de a jobbak bizony
több ezer forintjába is kerülhetnek a családnak havonta. Filléres ötlet, hogy
készíthetünk mosószappanból, remek illatú és hatásfokú mosószert. Íme a
recept, hogy kipróbálhassuk kicsiben; három liter
vízben oldjunk fel 50
grammnyi mosószappant
állandó melegítés és rendszeres keverés mellett. A

egészség
környezet
informatika

művelet, gázlángon, vagy
villanyrezsón körülbelül
fél-, háromnegyed óráig
tart. Ezután hagyjuk kihűlni az ekkor még meglehetősen híg, fehér folyadékot, majd botmixerrel
alaposan keverjük el. És
akármilyen
hihetetlen,
kész is a kitűnő, nagyjából
2.8 liternyi, sűrű, de mégis
folyékony állagú mosószer. Adagolása 1-1.5 deciliter egy-egy töltethez, a
vízkeménység és a ruhamennyiség függvényében.
Fehéreknél célszerű külön
egy kis mosószódát is belekeverni a házi mosószerbe, a sötéteknél még erre
sincs szükség - tudtuk
meg.
A mosószerünk ára pedig
önmagáért beszél, hiszen
az energiával együtt a közel három liternyi mennyiség még egy százasba sem
kerül.

re a bizonyos szempontból
liberális gyakorlatra emlékeztet a mai emberek egy részének házassághoz történő
hozzáállása.
- Ön grafológusi képzettséggel is rendelkezik. Segítheti ez az egyházi szolgálatot?
- A grafológust hasonlóan a
lelkészi hivatáshoz, segítő
szándék mozgatja, a jogi és
etikai alapelvek betartása
kell, hogy jellemezze és
titoktartás köti. Fel szoktam
ajánlani a házasulandóknak,
hogy készítek egy elemzést
írásuk alapján, amelyet aztán őszintén megosztok velük. A grafológiai elemzés
segít felszínre hozni, tudatosítani, mélyebben rávilágítani bizonyos személyiségi
vonásokra. Kiderül, mi az
amit össze kell hangolni, mi
az, amiben változtatni kell.
A grafológia párkapcsolati
összeillőségi vizsgálatra is
alkalmas eszköz.

Molnár Bertalan Csaba
református lelkész,
grafológus

- Az elmúlt években nem
volt megemlékezés Tapolcán, mi most hagyományteremtő szándékkal elindítjuk.
Tervezzük, hogy testvéregyházakkal összefogva, közösen egy-két alkalommal a
héten interaktív, vetítéssel is
színesített előadással csatlakozunk a házasság hetéhez. Idén dr. Fodor János
devecseri római katolikus
plébánost, hajdani iskolatársamat, családpasztorációs
referenst hívtuk meg vendégelőadónak, hogy ossza
- Milyen módon kívánják a meg velünk a II. Vatikáni
házasság hetét megünnepel- Zsinat családról szóló tanításait.
(tl)
ni idén?

Rövid hírek
n - NYÍLT napokat
rendeznek a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános
Iskola Székhelyintézményében február 2324-én 7.40-12.00-ig a
leendő első osztályosoknak és szüleiknek. A
programon matematika-, magyar-, ének-,
testnevelés-, néptánc-,
angol- és németórákat
tekinthetnek meg az érdeklődők. Délelőtt játszóházi
foglalkozást
tartanak a gyerekeknek.
Mindkét nap zárásaként
Gál Attila igazgatóhelyettes válaszol az intézménnyel kapcsolatos
kérdésekre.
(szj)
n
KÉMÉNY - Február 22. és április 8. között a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkákat végzi a
Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt. Kéményseprési csoportja.
A szolgáltató kéri, hogy
a törvényben meghatározottak alapján mindenki biztosítsa az ellenőrzés, tisztítás feltételeit, vagyis az ingatlanba való bejutást. (szj)

Nem pusztulhat tovább!
Komoly változáson ment
át az elmúlt hetekben, hónapokban a hajdan szebb
napokat megélt Dobó laktanya. Több, mint hat hektárnyi területet és számos, szinte már horror arcát mutató épületet hoztak normál, megtekinthető állapotba a város közmunkásai.
Hosszú évekig ebek harmincadján tengődtek, így lassan
egyre áldatlanabb állapotokat mutatva lepusztultak a
tapolcai laktanya épületei. A
területet kezdte visszavenni
az őstermészet, felverte a
gaz, elindult a bozótosodás,
az épületek beáztak, üvegablakaik betörtek, rengeteg
érték eltűnt, helyette hulladékhegyek maradtak. A város vezetése úgy gondolta,
hogy véget vet a kialakult
helyzetnek és olyan állapotot igyekszik létrehozni,
amely a terület gondozottságát mutatja az eddigi gazdátlanság helyett. A munká-

Zajlik a laktanyai épületek karbantartása Fotó: Töreky
latok a már az ősszel megkezdődtek, mára számos
épület és több, mint hat hektárnyi terület tisztítása elkészült.
- A Tapolcán folyó közmunka programban összességében 35 fő vesz részt, itt a laktanyában 13 emberrel dolgozunk. Célunk az épületek állagmegóvása, illetve a külső
részek karbantartása, fák felvágása, bozótirtás, fűnyírás,

egyfajta előkészület a tavaszi könnyebb munkákhozmondták el lapunknak a
munkálatok irányítói, vezetői, Sági Ferenc és Csák Zoltán. Megtudtuk, az épületek
beázásából fakadó károk
enyhítéséről is gondoskodtak, hogy ne pusztuljanak tovább az épületek, a szemetet, építési törmeléket konténerekbe gyűjtötték, teherautókkal elszállították.
(tl)
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...

Átminősíthető
mostantól
a zártkert
Egy, a közelmúltban kelt
törvénymódosításnak köszönhetően, 2016. december 31. napjáig kérhető a
zártkertként nyilvántartott
ingatlan művelési ágának
művelés alól kivett területként történő átvezetése.
A művelési ágból való kivonás azért fontos, mert
amennyiben az megtörténik, úgy a zártkerti ingatlanok értékesítésekor már
nem lesz szükség azokra a
több hónapos engedélyezési
eljárásokra, amik az eddigiekben sok ügyletet meghiúsítottak, vagy jelentősen
elnehezítettek. Egy adásvétel során minden résztvevő fél számára lényeges,
hogy az ügylet belátható
időn belül befejeződjön, a
vételár teljes egészében ki
legyen fizetve és a birtokátadás is megtörténhessen.
Mindezek akadályba ütköznek, amíg maga a szerződés
hatálybalépése is bizonytalan, hiszen ahhoz különböző engedélyek beszerzése szükséges. Vigyázat,
ez a zártkert tulajdonosok
számára jelentős változás
csak az év végéig tehető
meg.
(tl)
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A megújuló energia
NAP Nem füstöl, nem mérgez, csak hasznosítja az égitest erejét
Érvek sokasága sorakoztatható fel a napelemes
rendszerek háztartási alkalmazása mellett, illetve
ellene is. Egy tapolcai,
kertvárosi családi ház
gazdája, nem bánta meg,
hogy a napenergia hasznosítása mellett döntött
három éve, de nyitott kérdés jelenleg a megtérülés.

A családi otthonom tetőzetére, mintegy két és fél millió
forint értékben került fel 21
darab, összesen öt kilowatt
áram előállítására alkalmas
napcella három évvel ezelőtt
tavasszal - mondta el lapunk
kérdéseire válaszolva Böröcz Zsolt tulajdonos. - Az
ötlet akkor jött, amikor a kéményből visszafolyó kondenzvíz miatt tönkrement a
kombi, azaz meleg víz előállítására is alkalmas gázkazánom. Ekkor olyan kazánt kerestem, ami kizárólag fűt, a
meleg víz előállítását hagyományos bojlerre bíztam.
Mivel ettől fogva a meleg
víz, a sütés-főzés és a nyári a
légkondicionálás is elektromos árammal történt, ezért
döntöttem a napelemek felszerelése mellett. A teljes engedélyezési, tervezési, kivitelezési folyamatot egy, a témában tapasztalt vállalkozó
elektromérnökre bíztam, így
www.tapolcaiujsag.hu „csak" a viszonylag magas

21 darab, összesen 5 Kw/h-os napelemmel évente 1500 Kw/h-nyi villamos energiát
termelnek ebben a kertvárosi házban a normál elhasznált mennyiségen felül. Nem
mindegy, hogyan hasznosítjuk a megmaradt mennyiséget
Fotó: Töreky László
bekerülési költség, a fizetés
gondja érintett.
A rendszer által termelt villamos áram mennyiségét
egy külön digitális óra jelzi,
ahogy a fogyasztott menynyiséget egy másik, A kettő
különbözetét kell figyelnimondta el lapunknak Böröcz
Zsolt, aki szerint nem éri
meg a megtakarított menynyiséget eladni a jelenlegi
alacsony vételi áron a szolgáltatónak, hiszen ha azt fűtésre fordítjuk, nagyobb
megtakarítást érhetünk el. Tapasztalataim szerint, 1400
-1500 Kw/h óra plusz ener-

giát termel a rendszerem egy
évben. Egy szakértő tanácsára ezt a mennyiséget a
meglévő légkondicionáló
berendezéseimmel használom el, úgy, hogy fűtök velük. Tudni kell, hogy a légkondi, működési elvénél
fogva 3,6-szoros hatékonyságú egy olajradiátorhoz képest, (ezt tudományosabban
a COP érték írja le) ezért is
éri meg az áram alkalmazása
ez esetben. Jelenleg ezzel a
napelemek által termelt
energiával működő fűtéssel
egészítem ki a fa, illetve gáztüzelésemet- tette hozzá a

tulajdonos. Böröcz Zsoltot,
aki eredeti végzettségére
nézve erdészmérnök, azonban nem csak a pénzben
számszerűsíthető megtakarítás motiválja. - A jelenlegi
energia árak mellett, lassan
megtérülő beruházás a napelem, de számomra az is nagyon fontos, hogy valamit
tegyek a környezetemért. A
működés három éve alatt 17
Megawattórányi energiát
nem szénerőművek, a paksi
atomerőmű, hanem a Nap
termelt meg nekem, ami nagyon jó érzéssel tölt elfogalmazott.
(tl)

A korona kialakítása a legfontosabb az almánál
A koronát alkotó egyes
ágak életkorától függ,
hogy mennyi termőrész
fejlődik rajtuk, azaz milyen virágzásra számíthatunk. A korona helyes kialakítása tehát elsődleges
szempont, ha bő termést
szeretnénk, de a helyes
metszéssel a fa élete is
meghosszabbítható.
Sokszor halljuk a panaszt,
"egyik évben terem, a másikban nem", "túlságosan
felnyúlott", "vízágai mint a
dzsungel", "bőséges, de kis
méretű a termés". Szóval a
metszést aligha kerülhetjük
el, ha gondozott, jó termő almafát szeretnénk látni

kiskertünkben. Aranyszabály, a korona külső részein
növő, fiatalabb ágrészek
mindig termékenyebbek az
időseknél, így a törzshöz közeledve fokozatosan egyre

kisebb mértékű terméshozamra számíthatunk. Ezt a
megállapítást mint vezérelvet kell követnünk, ha metszőollóval a kezünkben és
létrával a hónunk alatt neki-

veselkedünk az egyik legfontosabb tavaszi munkának. Ugyanakkor koronaalakító metszésre van szükség, legalábbis addig, amíg a
fiatal gyümölcsfa koronája
elkészül (5-8 év), azaz elnyeri végleges alakját, szerkezetét. Mielőtt nekiállunk,
el kell döntenünk, hogyan
nézzen ki a fa öt vagy hat év
múlva. A gyümölcstermesztéssel foglalkozó szakirodalom szerint, első feladatunk,
hogy eltávolítsunk minden
vesszőt, amely a sudárral
vagy a vázágakkal verseng.
Ennek érdekében vágjuk le
az ágak oldalának felsőrészéről induló és függőlegeElső feladatunk az almánál, hogy eltávolítsunk minden
olyan ágat, ami a sudárral és a vázágakkal verseng Fotó:tl. sen felfelé törő vessző-

ket,valamint a korona belseje felé növőket. Ha túl sűrűn nőnek az oldalvesszők,
akkor ritkítsuk is meg, meghagyva a virágképző rövidhajtásokat.
Fontos, hogy mindig tőből
vágjuk ki a vesszőket, de a
párnaszerűen megvastagodott gyűrűt hagyjuk meg a
tövüknél, mert ebből fejlődik majd ki a sebet lezáró
szövet. Ne hagyjunk csonkot, mivel ezekből a következő évben vagy két új hajtás nő ki, vagy visszaszáradnak, és korhadni kezd a
fa. A sudarat ne túl magasan
vágjuk vissza. Ha túl magasra hagyjuk nőni, kevés
oldalágat nevel a fa.
(tl)
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Egy nemes vitéz küzdelmei
Vándorfi László társulata
a Pannon Várszínház, a
látványos és fülbemászó
Toldi című musical-költeményt adta elő a VOKE
Batsányi művelődési központban csütörtökön.
A több, mint kétszáz fős közönséget láthatóan korosztálytól függetlenül megérintette az előadás, hosszan
szólt a vastaps a remek teljesítményt nyújtó fiatal művészeknek. A színpadon
gyakran 20-25 színész is
mozgott, énekelt egyszerre,
méghozzá látványos profizmussal. A mű drámai
csúcspontjai kellő hangsúlylyal jelentek meg, a díszletek
ötletesek voltak, hangulatukban is remekül idézték a
musical-köntösbe öltöztetett
középkori cselekményt.
Az előadás közben a széksorok mellett sétáló, a produkciót árgus szemekkel figyelő Vándorfi László is
elégedett volt harminc fős
társulata teljesítményével.
– Régen nem játszottuk már
a darabot, ezért most különösen elégedett vagyok.
Beugróink is voltak, de ők is
nagyon ügyesen oldották
meg a feladatot - mondta el

Nagy sikert aratott a Toldi Tapolcán
Fotó: Töreky L.
lapunknak az éppen 15 éve a cseh vitézzel szemben meg
bejegyzett társulat vezetője. kell védeni a hazát, a maMegtudtuk, a Toldit azért gyarok becsületét.
tűzték korábban műsorra, A mondanivaló, hogy „légy
mert az a mai fiatalságnak is nemes vitéze hitednek, s a
hazának!” a király utolsó inképes értéket közvetíteni.
- Végeredményben a hős ön- telme, és a mű fontos üzemagát keresi a műben. Arról nete is egyben - vélte Vánszól, hogy nincsenek elve- dorfi László. Elmondta, az
szett emberek, a sorssal eredeti verssorokhoz hozszembe kell nézni és hősi- zárendelt Szarka Gyula esen küzdeni érte. A Toldi- Ghymes zene, hangzásvilág,
ban fontosak a szent kötelé- amelyben népi, modern, kökek, az anya-gyerek kap- zépkori, liturgikus motívucsolat, vagy a testvérkapcso- mok keverednek, nagyon
lat, amelyben akkor sem szép kiegészítője a költefolyhat vér, ha az egyik test- ménynek. Megtudtuk, a tárvér elvetemült és elárulja, sulat Füstös Zsuzsannával, a
vagy kifosztja a másikat. VOKE vezetőjével együttUgyanakkor nem csak egy működésről is tárgyalt, így
ember életének küzdelmei- remélhetőleg láthatunk még
ről van szó, hanem egy nem- hasonló, remek előadásokat
zet sorsáról is szól Arany Tapolcán a Pannon Várszín(tl)
János zseniális műve, hiszen ház csapatától.

Hirdetés

www.tapolcaiujsag.hu

Keretes hirdetés, lakossági apróhirdetés, üzleti apró! Családi- és gyászhirdetések 2 méretben, színesben is! Hívjon minket!

Jelen vagyunk

TAPOLCA
minden othonában!

06/87/412-289

TV - ÚJSÁG - KÉPÚJSÁG

TVT

Jó estét Tapolca!

Élő, interaktív magazinműsor
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.

Minden héten, hétfőn, hétkor!
Hívjon minket
ŐL!
T
7
S
U
I
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a 06/87/687-347 telefonszámon!
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olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták
Tisztelt Horváth Gábor,
Tisztelt Elnök Úr!
A nekem címzett cikkére kénytelen vagyok reagálni, tekintettel arra, hogy számos megfogalmazással nem értek egyet,
illetve tényszerűen nem úgy
állnak a dolgok, ahogyan Ön
azt közölte. Szeretném leszögezni, hogy a Dobó lakótelep
képviselője csak 2010 óta vagyok, így olyan dolgokat is tőlem számon kérni, amelyek
időben előtte történtek nem egy
tisztességes dolog.
Az általam megfogalmazott
gondolatokban egy szó sincs a
politikáról, mivel ezt Ön vetette
fel cikke elején, Ön sugallja bele a politikát, amelyre még a
cikke végén is utalást tesz.
Ahogy Ön is tette, én is sorba
veszem a kérdéseket, próbálok
röviden reagálni, annak ellenére, hogy ezekről a témákról kulturáltan, nem vádaskodva, személyesen is lehetne véleményt
cserélni.
A laktanyák közművesítéséről
nyilatkoztam, mint megvalósítandó fejlesztésről. Az átvett
ingatlanokon a laktanyák igényeinek megfelelően volt kiépítve a víz, csatorna és elektromos hálózat, az akkori követelményeknek
megfelelően
(vezetékek nyomvonala, keresztmetszete, anyaga az átadás
időpontjában is elavult volt).
Mint azt Ön is bizonyára tudja,
egy egységben lévő ingatlan
meglévő közművei teljesen al-

Még egyszer a városrészről
kalmatlanok az időközben számos területre megosztott ingatlanok ellátására. A részben kiépített közművek nyomvonala,
a keresztmetszete, anyaga nem
felel meg az új kialakított telekés tulajdonviszonyok ellátására, ezért a teljes terület új rendszer kiépítését igényli, s nem
azért mert tönkre tettük. Mindkét laktanya teljes közműveinek tervezésére (áram, víz, csatorna, gáz) az előző képviselőtestület adott megbízást és biztosított hozzá több millió forint
költségvetési forrást. Megjegyezem, hogy az átadás idején a
területen lévő méretlen elektromos hálózatot az áramszolgáltató nem volt hajlandó átvenni
annak műszaki elavultsága miatt. A Dobó lakótelep infrastruktúráját annak idején a honvédség alakította ki, amely még
jelenleg üzembiztosan működik, de gondoskodni kell az elavult rendszer cseréjéről is.
Észrevételéből számomra kiderül, hogy nincs tisztában (nem
is az Ön feladata, de akkor hamis állításokat ne nyilatkozzon) az ide vonatkozó Víziközművekről szóló törvény
rendelkezéseiről. Ez részben
rendelkezik a közművek pótlásának módjáról, csak az nem
mindegy, hogy ez mikor és milyen ütemezésben kerül megvalósításra. Ezúton szeretném

Moziműsor

jelezni, hogy a városban, de talán az egész szolgáltatási területen egyedül itt van olyan műszaki megoldás, hogy a kommunális szennyvíz és a csapadékvíz egy rendszerbe van kötve, amely teljesen elfogadhatatlan. Fentiekből adódik, hogy
a városi szennyvíztisztító a Dobó lakótelep csapadékvizét is
tisztítja. Nagyjából ennyit a
„kiváló minőségben" átvett
közművekről.
Ha már szóba hozta a „lakótelep" megnevezést, kérem vegye figyelembe az ott élők
megnyilatkozásait,
hiszen
majdnem mindenki ezt a fogalmat használja. Egyben kérem tekintse át az Ön által szerkesztett internetes honlapjukat,
ahol Ön is több helyen a lakótelep megnevezést használja. Erre szokták mondani „vihar
egy pohár vízben".
A „sportkombináttal" kapcsolatban tájékoztatom, hogy az
Ön által említett terület értékesítését a képviselő-testület egyhangú szavazással döntötte el.
Önnek, mint katonának illik
tudnia, hogy a döntés tartalmi
elemein kívül, még legalább
két fontos információt tartalmaz az ilyen jellegű határozat.
A döntés végrehajtásáért felelős személy megnevezését és a
határidőt. A szerződést valóban
én írtam alá azon oknál fogva,

hogy Ács János polgármester
úr időközben elhunyt és az új
választásokig a Szervezeti és
Működési Szabályzatnak megfelelően én láttam el a polgármesteri teendőket. A sportpálya
természetesen rendelkezésre
áll mindenki számára, akár
egyéni, akár közösségi célokra.
A civil szervezetekkel való
kapcsolatot mindig fontosnak
tartottam és pozitívan álltam a
kezdeményezésükhöz. Itt ismét
Ön keveri bele a politikát azzal,
hogy azt állítja, „politikai meggyőződés" alapján álltam a civil szervezetekhez. Vallom,
hogy a civil szervezetek politikamentesek. Vagy Ön tud olyanokról, amelyeket a politika befolyásol? Szeretném, ha emlékezetében vissza menne azokba az időkbe, amikor számtalanszor fordult hozzám, mint
segíteni kész képviselőhöz. Kéréseit, észrevételeit, a város teherbíró képességeit is figyelembe véve teljesítettük, az Ön
megelégedésére. A város a lakótelepen működő civil szervezeteknek évtizedek óta biztosítja a működéshez szükséges
ingatlanokat, amelyért - nagyon helyesen - bérleti díjat
nem számol, a közüzemi díjakat az önkormányzat fizeti. A
városban működő számtalan
civil szervezet nagyságrenddel
kisebb támogatásban részesül.

Úgy gondolom, hogy mióta
képviselője vagyok a városrésznek kiemelten foglalkoztam az ott tevékenykedő szervezetekkel, segítettem működési feltételeik bizotsítását.
A cikkben nevesített személy
meghívásának - karácsonyi
rendezvény - egyszer nem tudtam eleget tenni családi elfoglaltságom miatt, többször pedig
nem keresett.
Személyemtől messze áll a dicsekvés természete, de talán jelent valamit a civil szervezetekhez való hozzáállásomhoz az a
tény, hogy az elmúlt ciklusban
számomra igen megtisztelő
elismeréseket kaptam: a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Emlékérmét, valamint az IPA Magyar Szekció
Elnökségének Arany Diplomáját adományozták részemre komoly civil és szakmai múlttal
rendelkező országos szervezetek. Mindezeken túl a legnagyobb elismerés számomra,
hogy a munkámat értékelve,
egyéni körzetben, ötször választottak meg képviselőnek.
Részemről ezt az ügyet tovább
nem kívánom a sajtó keretein
belül folytatni, természetesen
szívesen állok rendelkezésre képviselői eskümnek megfelelően - tisztességes keretek közt,
bármilyen ügy megbeszélésére.
Sólyom Károly
önkormányzati képviselő

Emlékezzünk
az elődökre!

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Február 18 - 24.
csütörtök – Szerda
18 - 24. csütörtök - szerda
14:30 1000,-Ft
Firenze – Uffizi Képtár 2D
Színes, szinkronizált olasz
dokumentumfilm
Hossz: 95 perc
Rendező: Luca Viotto
18 - 24. csütörtök - szerda
16:15 1200,-Ft
Firenze – Uffizi Képtár 3D
Színes, szinkronizált olasz
dokumentumfilm
Hossz: 95 perc
Rendező: Luca Viotto
18 - 24. csütörtök - szerda
18:00 1000,-Ft
Hogyan legyünk szinglik?
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Hossz: 108 perc
Rendező: Christian Ditter
18 - 24. csütörtök - szerda
20:00 1000,-Ft
A nagy dobás
Színes, szinkronizált
amerikai fim
Hossz: 130 perc
Rendező: Adam Mckay

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

A kórház területét járva, tapasztaltam, hogy a szépen kialakított kertészeti terület mellett, éktelenkedik a főbejárat
előtti elhanyagolt terület. Deák
Jenő többet érdemelne.
Mindig a múlt emlékeit idézzük, akkor miért nem láthatom
a régi sebészet falán azok emlékét akik létre hozták a régmúltban az igazi kórházat. Azok önzetlenül, nagy összefogással alkottak valamit. Ha nem kerül
vissza a falra akkor azt emlékgyalázásnak tartom. Tisztelt
kórházi vezetés, remélem nyitott fülekre talál a felvetésem.
Benedek László, Tapolca

06/87/412-289
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Kivívták a nyári játékokat
OLIMPIA A magyar válogatott, két tapolcai vívóval, ott lesz Rio de Janeiroban
(Folytatás az 1. oldalról)
A magyar férfi párbajtőr
válogatott, soraiban két
Tapolcáról indult világklasszissal, ott lesz Rio de
Janeiroban, a XXXI. Nyári
Olimpiai Játékokon.
A csehekkel vívott mérkőzés
rémisztően kezdődött, hiszen a harmadik asszó után
az eredmény 2:1-re állt, a
csehek javára. Utána viszont
beindult a magyar csapat és
következő asszóját Boczkó,
Imre és Rédli is két-két tussal nyerte, igaz, hogy az
utolsó menetben háromra
zárkóztak fel a csehek, azonban az „Ezredes” magabiztosan zárta a meccset, 30:22
lett a vége, javunkra. A másik páston az észtek simán
verték a koreaiakat (43:32),
így Korea már nem kerülhetett be a világranglista legjobb négy együttese közé, a
második kijutási feltételt is
kipipálhatták Boczekék. Ettől a pillanattól kezdve, már
semmi és senki másra nem
kellett figyelniük, „csak”
magukra és arra, hogy megverjenek mindenkit. A negyeddöntőben az a francia
válogatott volt az ellenfél,
mely a világranglistát toronymagasan vezeti. Mivel
már minden akadály elhárult
a hőn áhított cél elérése előtt,
a feladat adott volt, győzni
kellett. A fiúk hihetetlen izgalmas, fordulatos vívást

mutattak be. Nem volt olyan
váltás, hogy a különbség nagyobb lett volna két tusnál.
Az elején az Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány által
dirigált csapat vezetett, aztán a franciák, majd Géza
egyenlített, Boczek két ponttal visszaszerezte az előnyt
(29:27) és átadta a stafétát
Andrásnak. Ekkor elhangzott egy olyan mondat, mely
örökre beírja magát a sporttörténelembe:
„Tapolcai
gyerek vagy..., megcsinálod!”. Bandi pástra lépett,
tartotta az előnyt, ám a világklasszis Jerent 38:38-ra
egyenlített. A sors utolsó
próbatétele, filmvászonra illő igazi drámát tartogatott.
Hirtelen halál, Rédli András
pedig betalált, ezzel Magyarország a legjobb négy
közé jutott. Bár a mieinkre
veszélyes németek búcsúztak az ukránoktól elszenvedett vereséget követően, ebben a helyzetben született
két esélyes Észtország és
Kazahsztán, akik ha megnyerik a versenyt megelőzik
csapatunkat és a legjobb
négy közé jutnak a ranglistán. Andrisék az észtekkel
kerültek össze, akikkel óriási taktikai csatát vívtak és
újabb hosszabbításban bevitt találattal léptek túl rajtuk, 15:14 arányban. A döntő
következett, Kazahsztánnal.
Aki ezt a mérkőzést nyeri az
utazik a szamba fellegvárá-

„Horror nap” volt - mondta András hazaérkezésük
után munkatársunknak, ugyanakkor végtelenül boldog az elért fantasztikus eredmény okán
ba. A csörte felénél néggyel nyerve a kanadai világkupát.
is vezettek a kazahok, de az A magyar férfi párbajtőr
utolsó körre 25:24-es ma- válogatott, soraiban két vágyar előnnyel fordultak. Im- rosunkból indult világklaszre Géza és Boczkó Gábor szissal, ott lesz Rio de Janemegőrizte az előnyt, Rédli iroban, a XXXI. Nyári
András pedig két passzív Olimpiai Játékokon.
asszó után, egy tusról indult Lapzártánk előtt pár órával
a mindent eldöntő utolsó há- landolt a vancouveri világrom percnek. Itt ellenfelé- kupán aranyérmet szerző
nek, a kazah Alimzsanovnak magyar férfi párbajtőr váloesélye sem volt Tapolca és gatott repülőgépe Budapesaz SZL-Bau Balaton Vívó- ten. A földreszállás utáni elklub büszkeségével szem- ső percekben Rédli András
ben, 42:36-ra győzött, meg- üzent haza: - Nagyon fárad-

Tornával emlékeztek Novák Dezsőre
A legendás sportolóra és
edzőre, Novák Dezsőre
emlékeztek a Csermák
József Rendezvénycsarnokban a hétvégén.

focisták, hogy leróják tiszteletüket a sportlegenda nagysága előtt. Budai Máté, a
szervező Tempó Fradi szóvivője lapunknak elmondta, a
tornára nagy múltú klubok

csapata. A további sorrend:
ZTE, Hévíz, Ajka, PASE,
Tapolca. Novák Dezsőné Erzsike meghatottan mesélt
férjéről. Elmondta, hogy nagyon szerette ezt a vidéket, a
tapolcai medencét, rengeteg
baráti kapcsolat és badacsonyi nyaralója kötötte ide. A
rendezvényre számos illusztris vendég is ellátogatott.
Havasi Mihály a Fradi egykori szakosztály-igazgatója,
meghatottan mesélt barátjáról, elért sikereiről. Elmondása szerint Novák Dezső
rendkívül tudott örülni az
elért eredményeknek, soha
nem volt telhetetlen, mindig
a kitűzött következő célért
Fotó:hg. küzdött. A húsz évvel eze-

U13-as utánpótlás csapatait
hívták meg, ahol az első helyen az Illés Akadémia végzett, őket követte a dobogó
második fokán a Ferencváros, harmadik lett Veszprém

Novák Dezső neve egybeforr a magyar foci történelmével, hiszen két olimpiai
arany és egy bronz érmével
az olimpiák legsikeresebb
labdarúgója.
Négyszeres
magyar bajnok és egyszeres
kupagyőztes, edzőként az
1995-1996- os idényben a
Bajnokok Ligája csoportköréig vezényelte a Zöld Sasokat. Két évvel ezelőtt bekövetkezett halála óta, második alkalommal gyűltek
össze a fiatal és idősebb A kicsik után, az öregfiúk is pályára léptek

tak vagyunk. Elég hosszú
volt az út, másrészt a verseny nagyon sokat kivett belőlünk. Főleg idegileg. Tulajdonképpen háromszor jutottunk ki az olimpiára, először a franciákat vertük meg,
azt hittük kint vagyunk.
Utána az észteket, azt hittük
kint vagyunk. Majd pedig
ki-ki meccset játszottunk a
kazahokkal. Horror nap volt.
Azóta nem igazán pihentünk. A verseny napján például öt órakor aludtam el, na
nem azért mert annyit fogyasztottam, hanem egyszerűen ilyenkor az ember nem
tud aludni, kavarognak a fejében az események. Most
eleget teszünk a kellemes
felkéréseknek, gondolok itt
a sajtómegkeresésekre, és
jövő héttől visszaáll minden
a normál kerékvágásba.
Megnyugodhatunk egy kicsit, hiszen megvan a kvótánk a riói olimpiára, melyre
becsületesen fel fogunk készülni. A magyar ember az
utolsó pillanatáig küzd, harcol, megtesz mindent a sikerért és ha esetleg nem sikerülne, akkor is emelt fővel
jönne le a pástról. Jó csapat
vagyunk, éreztük, hogy ott a
helyünk az olimpián. Helyén
volt a szívünk, egy célért
küzdöttünk ez volt a siker
kulcsa. Köszönjük, hogy
gondoltak ránk és drukkoltak, ez az érdem Magyarországé, Tapolcáé.
(hg)
lőtt, BL csoportmeccsekig
jutó, zöld fehér csapat középpályása, Nyilas Elek „az
edzőről” nyilatkozott: „- Kemény, ugyanakkor reális elvárásokat támasztó, játékosbarát tréner volt, aki sikereit
szívesen osztotta meg környezetével. Örülne ha látná,
hogy a róla elnevezett tornán
fiatal lurkók rúgják a bőrt,
hiszen az fantasztikus, hogy
a gyerekek körében még
mindig ilyen népszerű a futball, hogy van utánpótlás.” A
nap végén a Tapolcai
Öregfiúk
gálamérkőzést
játszottak az első félidőben a
szombathelyi, a másodikban
a fradista Novák All Stars
ellen. Az utánpótlástornán
több különdíjat is kiosztottak, a legjobb tapolcai játékos Hegedűs Márk lett. (hg)
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Színmű Tapolca hőseiről
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tapolcai hőseinek emlékére, valamint a település
újbóli várossá nyilvánításának ötvenedik évfordulója alkalmára Kokárdák
és koszorúk címmel 3 felvonásos zenés színművet állított össze N. Horváth Erzsébet és Szijártó
János.
A jelenetek gyakorlása hónapok óta zajlik a Tamási
Áron Művelődési Központban, most szombaton pedig első alkalommal - a zenekarral együtt tartanak próbát a
színjátszók.
A darab forgatókönyvírója,
rendezője N. Horváth Erzsébet lapunknak úgy nyilatkozott, hogy különleges alkalom lesz a márciusi színházi
bemutató abból a szempontból is, hogy a volt tanítványa, az általa több mint 30
éve vezetett gimnáziumi
amatőr színjátszókör egyik
meghatározó tagja, Szijártó
János most a szerzőtársa lett.
Ő írta a színdarabban elhangzó dalszövegeket és zenéket, illetve a nyolc tagból
álló zenekart is ő szervezte
egységbe. A színdarab egyediségét az is adja, hogy a

Versengők
A Tapolcai Téltemető,
amelyről előző számunkban beszámoltunk, bővelkedett a jó műsorokban.
Azonban a maskarák felvonulásán túl több versenyt is rendeztek. A kulináris versengés résztvevői
is kitettek magukért, hiszen a megfelelő ízvilág
elérése mellett, a komoly
taktikai és technikai előkészületeket igénylő széllel is meg kellett küzdeniük. A borok versenyében
22 baráti társaság vett
részt, közülük a zalaszántói fiúk bizonyultak a
legjobbnak, őket követték
a Ivókák és a Tanúhegyek
csapata. A zsűri szerint a
legfinomabb töpörtyűt, a
26-os mezőnyből az Ivókák sütötték, megelőzve az
„Enni vagy nem enni” és a
Bor klub alakulatát.
Fellépett az Acro Dance
SE, a Csobánc Népdalkör,
a Batsányi Táncegyüttes, a
Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola Mazsorett és Zászlóforgató
csoportja, a Kinizsi Táncegyüttes és az Életlehetőség Nappali Intézmény
csoportja is.
(hg)

műben olyan tapolcai élethelyzetek, emberi sorsok
bontakoznak ki, amelyek azt
igazolják, hogy ez a kis dunántúli település a szülöttein
keresztül nemcsak az országos 1848/49-es események
résztvevőjévé vált, de bizonyos esetekben azok irányítói közé is tartozott. A Tapolcáról indult Batsányi János
látóként jövendölte meg a
forradalom kitörését, Török
Antal tapolcai tanító a későbbi miniszterelnököt, gróf
Batthyány Lajost gyermekkorában tanította. Török János mezőgazdász tanácsadója, titkára, barátja volt
gróf Széchenyi Istvánnak.
Öccse, Antonius Flórián pedig Perczel Mór hadseregtábornok segédtisztjeként vett
részt a szabadságharcban.
A dallamos rockzenével elegyített színmű történéseit a
tapolcai amatőr színjátszók
hitelesen tolmácsolják a közönség felé, amit a Batsányi
Táncegyüttes tagjai még saját koreográfiával egészítenek ki. A közönség március
14-15-16-17-én láthatja első
ízben a maga nemében egyedi produkciót a házban,
majd májusban a VOKE
Batsányi János Művelődési
és Oktatási Központban is.
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HÍREK

Elűzték a telet
HAGYOMÁNY Régi népszokást elevenítettek fel

A gyerekek a kiszebábbal elégettek minden rosszat, már jöhet a tavasz
Fotó:szj.
Jöjjön a tavasz, vesszen a kola udvarán egy felöltözte- cetlikre írt, s a bábura aggatél! - skandálták a gyerekek tett szalmabábut jártak kör- tott egyéni problémákat,
a Bárdos Lajos Általános Is- be az alsósok, s amíg éne- gondokat is. A régi hagyokeltek, az intézmény gond- mány felélesztése láthatóan
kolában kedden délután.
Az immár hagyományosan noka meggyújtotta a bábut. élmény volt a gyerekeknek,
februárban megrendezett ta- Ezzel pillanatok alatt elé- akik pedagógusaik vezetévaszváró, télűző népszokás gettek minden rosszat, be- sével többször körbejárták a
(szj)
felelevenítése során, az is- tegséget, sőt, még a papír- porrá égett bábut.

SZEM - PONT
„Ez a probléma hosszú évek óta fennáll, és úgy súlyosbodik napról-napra, ahogy romlik az út állapota, és
ahogy romlik a közbiztonság." Ezekkel az elkeseredett
szavakkal élt az a Sümegi úton lakó édesanya, aki a
garázssorok és a panelház közötti útszakaszon kénytelen
esténként közlekedni. A kénytelen szó nem véletlen, ugyanis nőként ki járna szívesen egy olyan helyen, ahol nincs
közvilágítás, ahol pocsolyákkal, mélyedésekkel, árkokkal teli az út, ahol garázstetőbontó, benzinleszívó
„iparosok"használják ki a terület nem éppen XXI. századi
adottságait. - Sötétedés után, amikor a garázssoron a lakásunk felé igyekszünk, én bevallom félek, a gyerekeim
pedig esnek-kelnek, hiszen fény annyi van, amennyi az út
végén álló „Laposból",vagy ritkán egy-egy lépcsőházból
kiszűrődik. A szemeteskukák környékén ijesztőek az elkóborolt kutyák, egy esetben még rókát is láttunk itt-panaszolta a hölgy, aki elárulta, több esetben jelezte már ezeket a problémákat az illetékesek felé, ám érdemei intézkedés mindössze annyi
történt, hogy „ tavaly őszszel foltozgatták a szóban
forgó útszakaszt, de végül
rosszabb lett, mint volt".
Ideje lenne már hogy történjen valami pozitív irányú változás ezen a területen! - fogalmazta meg reményét a nyilvánosság erejében bízva a lapunkhoz Probléma az út állapota
forduló panaszos.
(tl)
és a közvilágítás Fotó:tl.

Heti SÜTI
Házi sajtos ropi

Hozzávalók: Tészta - 15 dkg szitált finomliszt, 2 csipet só (nagy
csipet), 12 dkg reszelt sajt (ha van,
lehet füstölt is), 9 dkg puha vaj (lehet margarin is), 2 teáskanál füstölt
pirospaprika (lehet sima is), 3 ek
növényi tejszín (lehet sima is).
Kenés-szórás - 1 db tojás, 1 ek szezámmag, 1 ek köménymag.
Elkészítés - Minden hozzávalót,
kivéve a tejszínt, egy tálban morzsalékosra dolgozunk. Hozzáadjuk
a tejszínt, és gyors mozdulatokkal
összegyúrjuk. A tésztát egy gombóccá, majd téglává formázzuk, és
kinyújtjuk 34x26-os téglalappá.
Éles késsel középen elvágjuk
(34×13), és 0,5 cm-es csíkokat vágunk belőle. A csíkokat enyhén
megsodorjuk, és sűrűn egymás
mellé fektetjük őket, sütőpapírral
bélelt sütőlemezre/tepsire. Megkenjük őket a felvert tojással, és
megszórunk egy sütő-lemeznyit/
tepsinyit enyhén átpirított köménymaggal, egy sütőlemeznyit/
tepsinyit enyhén átpirított szezámmaggal. 180 C fokra előmelegített sütőben 15 percig sütjük.
Óvatosan tálcára szedve hagyjuk
teljesen kihűlni. Sütési hőfok:
180°C, sütési mód: alul-felül sütés,
költség:400 Ft.
Fehér Sándorné, Tapolca

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 50/db
Burgonya: 200 Ft/kg
Sárgarépa: 280 Ft/kg
Gyökér: 800 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
F.hagyma:1200-2000 Ft/kg
V. zöldség: 300-400 Ft/kg
Karalábé: 300 Ft/kg
Cékla: 280 Ft/kg
Torma: 1200 Ft/kg
Körte: 500 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Dió: 2000-2500 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Mogyoró: 4400 Ft/kg
Bab: 1000-1200 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2500 Ft/kg
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

