TAPOLCAI ÚJSÁG

2016. FEBRUÁR 26.

TÉRSÉGI HETILAP

www.tapolcaiujsag.hu

II. évfolyam 8. szám

Elfogadták az ideit
2016 A kiadási és bevételi előirányzat főösszege 3,2 milliárd
Elfogadta a 2016-os költségvetésről szóló rendeletet a képviselő-testület a
pénteki nyilvános ülésen.
A költségvetés kiadási és
bevételi előirányzatának
főösszege 3 milliárd 227
millió 851 ezer forint.
Amint a város honlapján is
elérhető rendeletből kiderül,
a költségvetési bevételek
összege 2 milliárd 94 millió
927 ezer forint, a finanszírozási bevételek összege 1
milliárd 132 millió 924 ezer
forint. A költségvetés főöszszege bruttó módon tartalmazza az intézményfinanszírozási bevételeket és kiadásokat, melynek összege
729 millió 251 ezer forint. A
bevételek között a költségvetés számol az építményadóval, a magánszemélyek
kommunális adójával, az
idegenforgalmi adóval, a
gépjármű adóval, a helyi
iparűzési adóval, a talajterhelési díjjal, a magánfőzés
jövedéki adójával. A saját
bevételeknél 2016-ban az
idegenforgalmi adó emelke-

A képviselő-testület elfogadta a város 2016-os költségvetését
dése miatt magasabb, a helyi
iparűzési adó adóbevételek
esetében alacsonyabb bevétellel terveztek az idén, mint
2015-ben. Bár nem volt teljes egyetértés a képviselők
között a költségvetés minden pontjában, a többség elfogadta az eredeti tervezetet.
Az ülésen a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló ön-

kormányzati rendeletet is
módosították, csakúgy, mint
a parkolás szabályozásáról
és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló rendeletet. Döntöttek még
gyógyhelyfejlesztési stratégiáról, fejlesztési pályázat
benyújtásáról, a tapolcai víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról, és áttekintették az önkormányzati

50 éves város

Fotó: Szijártó János

tulajdonú gazdasági társaságok 2016-os üzleti terveit.
A nyilvános ülésen döntöttek arról is a képviselők,
hogy az oroszországi Kopejszk és Tapolca között
testvérvárosi
kapcsolatot
létesítenek, illetve a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött a város hoszszabb távra szóló együttműködési megállapodást. (szj)

A bizalom
nagy érték
A gitáros a saját kezére pillantott csodálkozva, amikor egy hamis akkord szólalt
meg a próbán. Aztán
mindenki mosolygott,
amint az idősebb gitáros jelezte, ő fogott
mellé. A zenekar tagjai között derültséget
okozó jelenet mélyebb emberi értékeket is megvillantott. A
fiatalabb zenész önkritikára, a hibák javítására való hajlamát,
a másik iránti feltétlen
bizalmat. Ami kölcsönös. Sokan tanulhatnának tőle. Például
azok, akik saját hibáikat mindig másra vetítik, azért másra fröcskölnek, akik magukra
áldozatként tekintenek, akik irigységük,
vagy az ego túltengése miatt nem is képesek a másikra figyelni,
akik nem tudják, hogy
a megelőlegezett bizalmat
elveszíteni
könnyű, visszaszerezni lehetetlen.
Szijártó János

Férfi lélekkel, női testben
A Gergely társulat, George Axelrod egyik népszerű vígjátékával, a Goodbye Charlie-val örvendeztette meg a közönséget a
Tamási Áron Művelődési
Központban hétfő este.

Készülnek a színjátszók a bemutatókra. A darab több,
mint ötven embert mozgat meg
Fotó: Mayer Richárd

Kokárdák és koszorúk
A hang- és fénytechnika
tesztelése, beállítása is megtörtént a hétvégén a Tamási
Áron Művelődési Központban, amikor a Kokárdák és
koszorúk című zenés színmű
szereplőgárdája
közösen

próbált a zenészekkel. Az
1848-as témájú, valós alapokon nyugvó tapolcai történetet március 14-17 között láthatja a közönség.
(Folytatás a 2. oldalon „Tapolcai történet...” címmel)

nek buzgó csavargatóját,
Charlie-t, egy féltékeny férj
egyszerűen lelövi. A nőcsábász azonban csodával határos módon túléli az életveszélyes kalandot, ám soha

többé nem lehet az, aki régen, hiszen nőként kényszerül visszatérni az életbe.
(Írásunk folytatását a 3. oldalon Vígjáték tapssal címmel olvashatják)
(tl)

Miután a József Attila Színház sajnálattal tudatta, hogy
Rékasi Károly nyári motorbalesetből származó sérülései nem gyógyultak megfelelő ütemben, a hétfőre
meghirdetett „Boldogság"
című előadás elmaradt a Tamásiban. Persze némi boldogság így is maradt, hiszen
egy régi, de bevált amerikai
vígjátékra cserélték a szervezők Rékasiék előadását és
szerencsére a közönség sem A nővé lett Charlie (Fábián Anita) és barátja George
maradt távol. A (pót)előadás (Szabó Máté) duója a darab legfontosabb, legjobb jetörténete szerint a nők fejé- leneteit eredményezték
Fotó: Töreky László
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KÉPVISELŐI
platform
Lapunk
vendége
a héten:
Marton József
Választókörzetemben amely az Egry utca, Kazinczy tér 11- 17 és a barackosi lakóterület - az
elmúlt időszakban igen
kevés fejlesztés történt.
Nem folytatódott a korábbi években elkezdett
közvilágítás kiépítése a
barackosi lakóterületen.
Sajnos az új 2016-os
költségvetés sem tartalmaz ebben a választókerületben új fejlesztést,
esetleg felújításokat (pl:
Egry utcai járda). A
költségvetés ismeretében elmondható hogy
sem a sport sem a közművelődés nem kapott
több támogatást mint az
előző évben, nem is beszélve az előző képviselő-testület által megítélt kórházi támogatás
egy részének elvonásáról. A képviselő-testület
napi munkájában sajnálatosnak tartom, hogy
még mindig a korábbi
képviselő-testületre valamint a kormányra mutogatás történik ha valami nem sikerül. Elmúlt másfél év, a jelenlegi testület idén elfogadta második költségvetési tervét is gyakorlatilag fejlesztés, beruházás nélkül szinte csak
pályázatokra
építve.
Úgy gondolom amíg a
párbeszéd csak egyirányú és az is csak a véltvalós hibákat soroló addig nehéz támogatókat
találni az egyébként
fontos és a város fejlődését elősegítő pályázatok elnyerésére.
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
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Február 29. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Március 7. 14.00-16.00
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Elismerték őket
Köszönet járt a közösségért tett tevékenységért
Elismerések átadásával
kezdődött a pénteki nyilvános képviselő-testületi
ülés a Tamási Áron Művelődési Központban.
Elismerő okleveleket adott
át Dobó Zoltán polgármester annak a két fiatalnak,
akik januárban észlelték a
gázömlést a rendezvénycsarnoknál, és lélekjelenlétüknek, gyorsaságuknak köszönhetően megakadályozták a nagyobb bajt. Balta Bálintnak és Hegedűs Márknak a polgármester azt
kívánta, hogy az élet
bármely helyzetében hasonlóan cselekedjenek és jó
döntést hozzanak. Dobó
Zoltán gratulált Benács Lajosnak is, aki százszoros véradó lett a közelmúltban, és
Sándor Lászlónak, aki személyesen működött közre
abban, hogy Németországból bútorok, illetve kórházi
ágyak és orvosi segédeszközök érkeztek a városba.

TVT

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:
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

Dobó Zoltán polgármester a város nevében mondott
köszönetet a legutóbbi testületi ülésen a két diáknak
(Balta Bálintnak, Hegedűs Márknak), Benács Lajosnak (balra lent) és Sándor Lászlónak Fotó: Szijártó J.

Tapolcai történet zenével, tánccal
(Folytatás az 1. oldalról)
Amint arról a Tapolcai
Újságban már olvashattak,
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 – először – a zenekarral együtt
tartottak próbát a színjátszók. Az alkalom egyúttal
vizsga volt a ház technikája
és szakemberei számára is,
amelyet sikeresen teljesítettek. A darab kapcsán ki kell
emelni, hogy a színpadon

INFORMÁCIÓ

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 és mondhatjuk
azt is, hogy barátja volt gróf
Széchenyi Istvánnak. Öcscse, Antonius Flórián pedig
Perczel Mór hadseregtábornok segédtisztjeként vett
részt a szabadságharcban.

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
Orvosi ügyelet:88/412-104
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

A dallamos (élő!) rockzenével elegyített színmű történéseit a tapolcai amatőr
színjátszók tolmácsolják a
közönség felé, amit a Batsányi Táncegyüttes tagjai saját
koreográfiával egészítenek
ki. A Tamási Áron Művelődési Központ minden
technikai lehetőségével, tárgyi és személyi kapacitásával támogatja a zenés színmű sikeres bemutatóját. A
közönség március 14-1516-17-én láthatja első ízben Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
a maga nemében egyedi produkciót a házban, majd má- mobil: 06/20/468-6573
jusban a VOKE Batsányi Já- mail: rig.lajos@jobbik.hu
nos Művelődési és Oktatási
Központban is bemutatják a
tapolcaiakról, a tapolcaiak
Megjelenik a TAPOLCAI
által megjelenített és nem
térségben hetente
utolsó sorban tapolcai szer- Főszerkesztő: Szijártó János
zők által írt zenés színda- Szerkesztőség:
rabot.
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.

Jó estét Tapolca!

Élő, interaktív magazinműsor
Márcuis 7-től - minden héten, hétfőn, hétkor!

Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 10.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7250 példányban
Engedélyszám:ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Íróvá lett állatorvos
Bartalis Imre: Szeretnék emléket hagyni írásaimmal az utókornak
Csíkcsobotfalvától Balatonfőkajárig címmel jelent
meg tavaly dr. Bartalis Imre nyugalmazott állategészségügyi főtanácsos
újabb könyve.
Az igényes kivitelű kötetben
édesapja, Bartalis Béla
(1881-1966) római katolikus kántortanító, iskolaigazgató életét, szellemi hagyatékát tárja az olvasó elé.
Édesapja közel négy évtizeden át volt Balatonfőkajár
kántortanítója, a helyi egyházközség tagja, jegyzője,
számos egyéb társadalmi
szerepvállalás mellett. Bartalis Imre sokat tanult tőle,
többek között az emberek
iránti empátiája a mai napig
példaként szolgál számára.
A szerző természetesen nem
ismeretlen az olvasóközönség előtt, számos érdekes
kötete jelent meg, amelyekért az olvasók elismerésén
túl a tapolcai képviselő-testület gratulációja is megnyilvánult, Tapolca Városért kitüntetés formájában. Eddig

Dr. Bartalis Imre feleségével, Ágnessel
megjelent könyvei: Paraszti
huncutságok, Későn jöttél
mama, Üzenet a harmadik
évezred emberének, Ne
hagyd abba apa, Mindig az
igazat, csakis az igazat, Velünk élő történelem, Egy állatorvos
naplótöredékei,
Magyar tragédiák.
Aktív, rendszeresen részt
könyvbemutatókon,
és
persze sokat ír. Mint azt több
alkalommal, több helyszínen is hangsúlyozta, írásaival szeretne emléket hagyni
az utókornak.
Állatorvos vagyok, nem író.

Heti Ötlet
Holló Tamás

egészség
környezet
informatika

informatika tanár

A vírus szót azért vette át
az informatika a biológiától, mert az első vírusprogramok hasonló módszert alkalmaztak a károkozásra. Ma széles körét
ismerjük a károkozó programoknak, és ahogy az
életben a legtöbb esetbe itt
is mi magunk vagyunk a
felelősek a számítógépünk
megfertőződésért.
A felismerés, hogy valami
baj van, általában úgy következik be, hogy a gép
szokatlanul kezd működni. Kéretlen program-ablakok ugranak elő, lassul a
gép, esetleg szokatlanul
sokat világit a háttértároló
lámpája. A víruskereső
szoftver azonban önmagában nem mindig elég.
Egyrészt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a
legfrissebb vírusadatbázissal dolgozik-e a szoftver, másrészt leggyakrab-

ban mi magunk telepítjük
azokat a programokat,
amelyek szélesre tárják a
vírusok előtt a számítógép
kapuit az interneten.
Ne telepítsünk ismeretlen
forrásból származó segédprogramokat, amelyek azt
ígérik, hogy megoldják a
gondjainkat. Ma leggyakrabban az internetről letöltött, böngészőben játszható játékprogramok telepítésekor és indításakor,
mi magunk kérjük egy
jelölő négyzetben felejtett
pipa segítségével, hogy
adwere programot telepítsen a gépünk. Ezek a programok felelősek a kéretlen
felugró reklám ablakokért. Igyekezzünk hivatalosan megvásárolt programokat, filmeket és zenéket
futtatni, letölteni. Gépünket úgy állítsuk be, hogy
kérjen jelszót az indításhoz és telepítéshez.

Fotó: szj.

Ötven éves elmúltam, amikor úgy éreztem, hogy le
kellene írnom azt a sok kedves élményt, amelyben munkám során a sors kegyeltjeként részesültem. Nem akarok szakmát váltani, csak
emlékezni és emlékeztetni
szeretnék. Emlékezni fiatal
éveimre, amit kezdő állatorvosként falun töltöttem el,
ahol szívem minden melegével, szeretetével hozzánőttem a parasztsághoz. Jómagam falusi tanító hetedik
gyermekeként láttam meg a
napvilágot.
Édesapámtól

otthon mindig azt hallottam,
hogy az Úristen után a mindennapi kenyerünket a parasztembernek köszönhetjük. Ez úgy belém rögződött,
hogy soha nem feledtem,
vallotta magáról egy korábbi
alkalommal saját indíttatása
kapcsán.
Dr. Bartalis Imre 1955-ben
végzett a budapesti Agrártudományi Egyetem Állatorvosi karán, aztán Kapolcsra, utána Kertára került, ahol
1977-ig teljesített szolgálatot. 1978-ról Tapolcán járási
élelmiszer-higiénikus,1982től 1994-ig (nyugdíjazásáig)
járási, illetve kerületi főállatorvos. Aktív közéleti
tevé-kenysége mellett tagja
a Magyar Újságírók Közösségének, az Orvos Írók és
Képzőművészek Országos
Szövetségének, a Fekete István Irodalmi Társaságnak.
Felesége Ágnes Kazinczydíjas és Szent Gellért-díjas
tanítónő, akivel több, mint
fél évszázada él boldog házasságban. Két fia és egy
unokája van.
(szj)

Vígjáték tapssal
(Folytatás az 1. oldalról)
George Axelrod egyik
népszerű vígjátékát, a
Goodbye Charlie-t láthatta a közönség a Tamási
Áron Művelődési Központban hétfő este. A siker nem maradt el.
Az immár szép női testben
élő Charlie (Fábián Anita)
legjobb barátja George
szembesülve azzal a ténynyel, hogy cimborája ezentúl nő, egyik percről a másikra egy megátalkodott terv
közepén találja magát, ami
arra irányul, hogy megleckéztessék a hirtelen haragú,
féltékeny gyilkost…
Az abszurd élethelyzet abszurd gondolatokat szül és
nem kevésbé meglepő, ámde kellőképpen nevetésre ingerlő szituációkban ölt testet. A világszerte népszerű,
ma már bizonyos szempontból klasszikusnak számító
vígjátékot a Gergely társulat
remekül kivitelezte Tapol-

cán. A főszereplőt alakító
Fábián Anita első felvonásbeli megdöbbenése, majd
lelki átváltozása a darab írójának művészi ars poeticáját
idézte "Nem elég, ha az első
10 oldal felkelti a figyelmüket; a bizalmukat is ki kell
vívni. Ha visszaélsz a bizalmukkal, nincs visszaút.
Érezniük kell, hogy jó kezekben vannak, hogy a történet mesélője érti a dolgát.
Tíz percet kapsz, ők nyitottak minden történetre. Kiléptek a házból, kifizették a
jegyárat, készen állnak. Mesélj nekik, ők pedig 10 percig meghallgatnak."
Axelrod már bizonyított, hiszen sok évtizeddel ezelőtt
megalkotta, filmre vitte az
ötletes és humoros Goodbye
Charlie-t. Gergely Róbert
utazó társulata pedig megőrizve a darab patináját, igazán szórakoztató módon adta át a rendkívül szellemes
történetet a tapolcai közönségnek.
(tl)

Rövid hírek
n NYÍLT NAPOT
tartanak március 1-jén a
Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskolában 7.45 és
11.30 között. Az első
két órában a leendő elsősök osztályfőnöke,
Varga-Gerencsér Viktória és helyettes osztályfőnöke, Molnárné
Albert Bernadett tanít,
ezt követik az egyes
tantárgyak bemutatói:
hittan, német és angol
nyelv (Csák Enikő, Bányai Barbara, Bencze
Andrea), majd szülői
fórum keretében Rohály János igazgató
mutatja be az iskolát és
ad választ a kérdésekre. A szülői fórum alatt a
gyerekeknek Follyné
Patonai Szilvia tart
mozgásos foglalkozást.
n KÉPVISELŐI fogadó órát tart Buzás
Gyula önkormányzati
képviselő február 29-én
17 és 18 óra között Tapolcán a Berzsenyi u.
13. szám alatt MSZP
irodában.
n EMLÉKEZÉS
Február 28-án vasárnap
a 10.30-as szentmise
után a római katolikus
templomban Páter Ács
Ferenc István emléktáblájánál Rig Lajos országgyűlési képviselő,
és Dobó Zoltán polgármester koszorúz, majd
néma főhajtással emlékeznek a kommunista
diktatúra áldozataira.
Ács Ferenc István, pálos szerzetes, Tapolcán
született
1912-ben.
1951. április 1-jén holtan találták a cserkúti
vasútállomásnál, életét
az ÁVH emberei oltották ki.
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztálya szombaton (2016.02.27.) a
Nagyvázsony-Kabhegy-Padragkút útvonalon túrázik (mintegy
20 km). Találkozó a tapolcai autóbusz-állomáson szombaton reggel 7.35-kor, a busz
7.45-kor indul. Az utazási költség összesen
1120 Ft + kiegészítő
jegy lehetséges.
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...
A csok-kérelmek fele az
OTP-hez érkezett, derült ki
a Heti Online Magazin minapi tudósításából. Az idén
január végéig országosan
összesen mintegy 9000
csok-kérelem érkezett be a
bankokhoz, ennek felét az
OTP-hez nyújtották be mondta Kormos Zoltán, az
OTP Bank igazgatója egy
bankszövetségi tanulmány
alapján a pénzintézet hétfői
háttérbeszélgetésén. A korábbi feltételek szerint folyósított családi otthonteremtési kedvezmény (csok)
9 százaléka szólt új lakás
megvásárlására, az átlagos
csok-támogatási összeg 1,1
millió forint volt - mondta a
bank igazgatója. Kormos
Zoltán rámutatott: az új
csok-szabályok bevezetésétől gyorsan nem várható jelentős változás, ennek egyik
oka az, hogy 6000 értékesítés alatt álló új - kész vagy
építés alatt lévő - lakás van a
piacon. Az érdemi új projektek 2017-18-ban lesznek
készek, addigra várható a
felfutás.
Hirdetés

IPAR-KERESKEDELEM
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Mobiltrendek, tények
Viszonylag rövid időn belül cserélik okostelefonjaikat az emberek
Az okostelefonok korában élünk, vesszük, használjuk, majd eladjuk őket,
de egy-két évente újat
akarunk, az szinte biztos.
Különösen a fiatalok számára jelenti az álomkütyüt a
menő mobiltelefon. És persze az sem mindegy, hogy
milyen márkájú, mekkora
méretű és milyen műszaki
paraméterekkel rendelkezik
a vágyott készülék. Az iparág egyszerre tesz meg mindent azért, hogy a kiélezett
versenyben hamar elavuljanak készülékeink, illetve
egyre többet tudjanak, egyre
gyorsabban reagáljanak kívánságainkra. Ám akármennyire is fáj, a ma csillogó, okosnak hívott csodagép, holnap a cserélendő,
megunt, elavult kategóriába
esik majd. Németh Károly és
Gonda Helga közös telefon
szaküzlete szinte minden
felmerülő igényt képes kielégíteni, igényes környezetben, a családi vállalkozásokra jellemző segítőkészséggel
és közvetlenséggel. Új és

Gonda Helga: Az okostelefon továbbra is rendkívül
népszerű, de egyre többen térnek vissza a könnyebben
kezelhető, nyomógombos készülékekhez Fotó: Töreky
használt készüléket, tartozékokat, tokokat egyaránt forgalmaznak, de javításra is átvesznek készülékeket, vagy
éppen kijelzőket fóliáznak
ha kell. Természetesen zömében tapolcaiak, illetve a
város vonzáskörzetéből jönnek be üzletükbe a vevők.
- Szinte mindenre van igény
a legolcsóbb nyomógombostól a legdrágább okoste-

lefonokig. Ami jól megfigyelhető, hogy minél fiatalabb valaki, annál jobbat, annál nagyobb tudású, márkásabb terméket akar. Ugyanakkor egyre többen visszatérnek a hagyományos nyomógombos telefonokra, abban találják meg a könnyű
kezelhetőséget és az üzembiztonságot, különösen a kinyitható telefonok nagyon

praktikusak, ha csak a telefonálás a cél. Legfeljebb
használnak mellette egy táblagépet az egyéb funkciókra.
A fiataloknál megfigyelhető, hogy általunk sokszor
csak „pingpongütőnek" hívott, különösen nagy méretű
telefont keresnek, a kezükkel alig érik át, mégis ragaszkodnak hozzá - mondja
Gonda Helga. Tőle megtudom azt is, hogy akármenynyire is vonzó a zömében a
távol keletről rendelt, olcsó,
de nagy tudású mobil, a szervizháttér, a nem kapható pótalkatrészek és a nem, vagy
alig érvényesíthető garancia
tekintetében mégsem jó
választás.
- Személy szerint az androidos készülékeket látom felhasználóbarátabbnak, könynyebben kezelhetőnek, kevésbé szervizigényesnek.
Az Iphone egy zárt rendszer,
ezáltal nem lehet vírusos, sokan imádják, mégis a legtöbbet szinte velük foglalkozunk, ha javításról van szóosztotta meg tapasztalatait a
kereskedő.
(tl)
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SZOLGÁLTATÁS

olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták

Jó sportoló, de tanul is
Mohos Barnabás a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézményének tanulója gyakran örömmel érkezik az iskolába, hogy
megmutassa tanárainak, osztálytársainak a sportban elért
újabb díját.
Bánné Héring Katalin és Németh Nikoletta az osztálytársak
körében, ebéd utáni foglalkozás keretében, interjút készítettek vele.
- 10 éves vagyok, a tapolcai Kazinczy Ferenc Tagintézményben tanulok. Már óvodás koromban, kiscsoportban szívesen rúgtam a labdát. Édesapám
és nagybátyám is fociztak. Első
osztályban beírattak szüleim
focizni a tapolcai TIAC SE-be .
Itt Szőts Tibor, Orbán Kálmán,
Lukácsa Norbert és Hanzmann
László bácsi voltak az edzőim,
akiket nagyon szerettem. 3.
osztályban a legügyesebbeket
kiválasztották és átkerültem az
FC Ajkába, ahol heti kétszer
edzünk Venczel Imre és Csörnyei Zoli bácsival. Sokat tanulok tőlük, szigorúak, de következetesek. Rossz érzés elveszíteni egy mérkőzést, de ed-

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
febr. 25. - március 2.
csütörtök – szerda
február 25 – március 2.
csütörtök - szerda 14:00
1000,-Ft
Gondolj rám!
magyar vígdráma
Hossz: 90 perc
február 25 – március 2.
csütörtök - szerda 16:00
1000,-Ft
Így jártam a mostohámmal
Színes, szinkronizált francia
filmvígjáték
Hossz: 99 perc
Rendező: Julie Delphy
február 25 – március 2.
csütörtök - szerda 18:00
1000,-Ft
Ave , Cézár
Színes, szinkronizált angol
filmvígjáték
Hossz: 105 perc
Rendező: Ethan Coen, Joel
Coen. Szereplők: Scarlett
Johansson, Channing Tatum,
Ralph Fiennes, George
Clooney
február 25 – március 2.
csütörtök - szerda 20:00
1000,-Ft
Deadpool
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi akció
Hossz: 106 perc
Rendező: Tim Miller

Mohos Barnabás az érmekkel, trófeákkal
zőim arra is felkészítenek, hogyan kell feldolgozni lelkileg
egy vesztett meccset. Megtanítják azt is, hogyan uralkodjak
magamon. Megpróbálok fegyelmezettebb és türelmesebb
lenni az iskolában. Így arra is
törekszem, hogy még jobb
sportoló legyek, mert tudom,
hogy ezáltal, jobb emberré is
válok. Több focitornán is szert
tettem a gólkirály illetve a legjobb játékos címre: Ajkán,
Szombathelyen, Zalaegerszegen, Hévízen, Pápán.
A foci mellett heti 3-szor járok
még kézilabdaedzésre is, kétszer iskolánk tornatermébe,

FILMAJÁNLÓ
Érdemes figyelni a tapolcai mozi plakátjait, kínálatát márciusban is. Bakonyi
Veronikától az intézmény
vezetőjétől
megtudtuk,
várhatóan nagy érdeklődés
övezi majd „A Lovasíjász”
című hazai filmet. Az alkotás a magyar-, de a világ
lovasíjászatában is megkerülhetetlen Kassai Lajos
tevékenységével, az általa
újrateremtett - csak őseinkre jellemző ősi harci képességgel - , azok szellemi
hátterével
foglalkozik
nagy mélységekben, látványosan. Érdekesség, hogy
óriási sikerrel vetítették
Kínában, Kassait ott sztárként ünnepelte a kritika és
a közönség egyaránt. A
film ismeretterjesztő jellegű, hazaszeretre nevel, meditatív. Megéri jegyet váltani rá!
(tl)

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 50/db
Burgonya: 160-200 Ft/kg
Sárgarépa: 250-280 Ft/kg
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Vegyes zöldség: 400 Ft/kg
Saláta: 250 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg

egyszer a tapolcai rendezvénycsarnokba, így még jobban elsajátíthatjuk e sportág minden
csínját-bínját. Nagyon megszerettem ezt a sportágat is. Edzőm
Somogyi Andi néni, aki nagyon
jó hangulatú edzéseket tart.
A foci mellett megszerettem a
futást is. E területen is sikerült
kiemelkedő eredményeket elérnem. Indultam 2015-ben a
Keszthelyi futóversenyen, ahol
3. helyezést, a Káli futóversenyen 1. helyezést, a Káptalantóti Duatlon versenyen 2. helyezést értem el. Tapolcán szintén dobogós lettem a „Földönfutók" futóversenyén. Családom minden sporttevékenységemet támogatja, hiszen ők is
rendszeresen részt vesznek a
futóversenyeken. Jó érzés felnézni édesanyámra, aki szintén
aktív sportoló ezen a területen.
A sok elfoglaltság mellett jut
időm a tanulásra is, hiszen fontos nekem, hogy az életben is
megálljam a helyemet.
Példaképem Messi, Ronaldo,
mert látom rajtuk az együttműködő csapatszellemet, tisztelem küzdeni akarásukat és kitartásukat.

Tapolca négy albumban
N. Horváth Erzsébet hatalmas
munkával rendkívül fontos
gyűjtő, és nagyon igényes, emlékmentő
tevékenységével
négy nyomdatechnikailag és
esztétikailag is kitűnő kötetben
megjelentette városunk több,
mint százéves anyagi fejlődésének fellelhető dokumentumait. A Múltidéző, Történelmi
jelen, 100 éves a Tapolcai Kórház testvér köteteket követő új
kötet, a Tapolcai mesterek és
mesterségek című most jelent
meg. Ez a tartalmilag és menynyiségre nézve is óriási városképi, szociológiai jelentőségű
dokumentumanyagot, és a városért cselekvő emberek mindennapjait bemutató kötet hasonló küllemmel és minőségben hozta ki a nyomda, tehát ez
a negyedik testvér. Ha jól emlékezem, a szerző tarsolyában
akad még több feladat, a színjátszásról például. Én, aki Tapolca történelmét közvetlenül
átéltem, várom a folytatást, hi-

szen minden oldalról ismerős
arcok köszöntenek, a múltból.
És ezek az emberek, bár sírköveiken is olvasható nevük,
most megelevenedtek. Élnek,
hiszen együtt nőttem fel sokukkal. Bár van, akit képi, portré ábrázolása, van akit foglalkozása, lakása, házuk, hozzátartozójuk arcképe hívott viszsza élő emlékképpé, mert sajnos nem minden embert képes
az orvos hosszabb életre kényszeríteni. És bizony élő barátaimat, életterüket is úgy megritkította a sors, öröm egyikkel
másikkal élve találkozni, ebben
az egyre szépülő városban.
Köszönjük.
Dr. Sáry Gyula

Továbbra is várjuk olvasóink írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com e-mail címre. A beérkezett írások szerkesztett formában jelennek meg újságunkban.
Hirdetés
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Izgalmas versengés
III. RHODIUS KUPA Sokan tollaslabdáztak az elmúlt hétvégén
A hétvégén rendezték a
III. Rhodius Kupát a Csermák József Rendezvénycsarnokban.
A
szép
számban nevező tollaslabdázók értékes tárgyjutalmakért versengtek.
Gerald Trümper, a főszponzor cég tapolcai leányvállalatának ügyvezető igazgatója, a verseny főszervezője
lapunknak elmondta, a verseny ötlete egy baráti beszélgetés kapcsán született.
Gombkötő Richárddal szerettek volna egy olyan amatőröknek szóló versenyt létrehozni, melyen a tollaslabdát kedvelők összemérhetik
tudásukat és egy jó hangulatú, színvonalas sportnapot
tölthetnek együtt. Minden
versenyzőnek „rajtcsomaggal” kedveskedtek a szervezők. A kezdeményezés híre országos, sőt nemzetközi
szinten is teret nyert, hiszen
a nyolcvannégy tollasozó
közül volt aki Pécsről, Sopronból, Kaposvárról, Budapestről vagy épp Svédországból, Indiából érkezett.
A verseny résztvevői érvényes felnőtt igazolással nem

Nemcsak a testnek, a szellemnek is fittnek kell lenni
rendelkező, illetve „D” kategóriás igazolással rendelkezők lehettek. Nevezni lehetett férfi, nő egyéni, férfi, női
páros és vegyes páros kategóriákban. A hölgyeknél
hét indulóból első lett Vidák
Gitta, második Tamás Melinda, harmadik Dancsa
Barbara. A férfiak népes
mezőnyéből (39 fő) Farkas
Kristóf bizonyult a legjobbnak, őt követte Reider Tamás és Szentpéteri Gábor.
Női párosban aranyérmes
Varga Orsolya – Nagy Judit,

Fókuszban az utánpótlás
A futballrajongók közül ki
ne emlékezne az FTC 1995ös bajnokcsapatára, akik a
Bajnokok Ligájának csoportköréig jutottak. Nyilas
Elek meghatározó játékosa
volt annak a csapatnak is és a
csarnokban focizó Novák
All Starsnak is.
Akkori edzőjéről, Novák
Dezsőről és a mai foci helyzetéről kérdeztük: - Nagy
öröm számomra, hogy a mi
eredményeink egy generációnak fontosak voltak és az
azóta született gyermekek is
hallottak szüleiktől a sikerről. Jó látni, hogy itt a csarnokban ennyi fiatal szereti
és űzi ezt a sportot, még
mindig megvan a szeretet a
gyerekekben a labdarúgás
iránt. Az utánpótlás-nevelésben nagy volt a változás, a
fejlődés ezen a téren, mint
azt az eredmények is mutatják, nagy figyelmet kell fordítani az ifjú tehetségekre,
hiszen ők lesznek a jövő reménységei. Fontos, hogy

ezüstérmes Radicsné Györe
Eszter – Papp Éva, bronzérmes Végh Anita – Várfoki
Anna. A férfiak duóját
Gombkötő Richárd – Dr.
Pintér Ákos nyerte, a dobogó második fokára Sákovics
Péter – Reider Tamás állhatott, míg a harmadikra Kakassy István – Kiss M. István. A vegyes páros
kategória győztese Vidák
Gitta – Hent Márió lett,
Papp Éva – Adorján Csaba
és Varga Orsolya – Rompos
István előtt. Az dobogósok

Kosárlabdában
nyertek az Oroszlánok

A tizenkét év alattiak Országos Gyermek Kosárlabda
Bajnokságának hatodik fordulóját Kőszegen tartották.
A tapolcaiak jól szerepeltek.
A hétvége eredményei számokban: Tapolcai Oroszlánok – Toronyi Sólymok
Nyilas Elek - volt váloga42:29, Celldömölki Titánok
tott labdarúgó Fotó: Havasi
- Tapolcai Oroszlánok
(hg)
olyan edzőgárda szerezzen 30:40.
megfelelő szakmai tudást,
aki szívügyének tartja a ma- Hirdetés
gyar labdarúgást és nem
csak anyagi lehetőséget lát
benne. A gyerekekkel meg
kell találni a közös hangot,
hiszen hattól, tizennégy éves
korukig legtöbb esetben többet találkoznak velük, mint a
szüleikkel. Ilyen edző volt
Novák Dezső is. Az elért
eredményei magukért beszélnek. Bajnokot csinált
nemcsak belőlünk, de az
előttünk lévő csapatokból is,
az aktív futball pályafutása
pedig irigylésre méltó, mit
kell még ennél többet
mondani.
(hg)

Fotó: Havasi Gábor

7

Rövid hírek
n MEGKEZDIK

a
tavaszi szezont kézilabda csapataink. A férfiak
Rácalmás
együttesét
látják vendégül a csarnokban vasárnap (február 28.) tizennégy órától. A női NB II-es bajnokságban szerepelő
TVSE a Celldömölkkel
mérkőzik, ugyanezen a
napon tizenhat órától,
az ifisták tizennyolc
órától játszanak.
n SIKLÓSI
GERGELY az SZL Bau Balaton vívóklub kiválósága kivívta az újvidéki
junior Európa bajnokságon való részvétel jogát,
bekerült a tornára utazó
magyar párbajtőr válogatott keretbe. A versenyt február 29. és
március 9. között rendezik, ahol egyéniben és
csapatban is tőröznek
majd Gergőék.
(hg)

különlegesen szép, Londonból rendelt érmet kaptak.
A tollaslabda rendkívül intenzív sport, a teniszhez viszonyítva például háromszor annyit futnak a sportolók egy egy mérkőzés alatt.
A szervezők elégedettsén TEREM TÁJFUgüknek adtak hangot, hiszen
TÓ versenyt rendeznek
kezdeményezésüknek köa Csermák József Renszönhetően a Tapolcai Toldezvénycsarnokban
laslabda Szakosztály kereteszombaton (február 27.)
in belül is egyre többen
délelőtt tíz órától. (hg)
fognak ütőt és választják
kikapcsolódási formájuknak Online újságunk
ezt a sportágat.
(hg) www.tapolcaiujsag.hu
Hirdetés

Segítse adója 1%-ával a
tapolcai média munkáját!
Ezt úgy is megteheti, hogy a Tapolcai Média
Közalapítványt jelöli meg támogatandó
szervezetként. Amennyiben szeretné felajánlani
adója 1%-át, egy erre vonatkozó rendelkező
nyilatkozatot kell kitöltenie. Az üres
formanyomtatványt megkaphatja munkáltatójától,
a NAV-tól, de az internetről is letöltheti. A kitöltött
nyomtatványt egy lezárt borítékban adja át
munkáltatójának, vagy helyezze az adóbevallását
tartalmazó nagy borítékba, illetve elektronikusan
is elküldhető a NAV részére.
Tapolcai Média Közalapítvány: 19262637-1-19
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Rendőrségi hírek
n HÁZHOZ MEGYÜNK

címmel vagyonvédelmi vetélkedőt hirdet a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság. Az Országos Rendőrfőkapitányság 2015. szeptember 30-án útjára indított
„Házhoz megyünk” elnevezésű kampány Veszprém
megyében is sikerrel zajlik.
A program célja, hogy az állampolgárok a szakemberektől vagyonvédelemmel
kapcsolatos tanácsokat, illetve a biztonságukat fokozó
ajánlásokat kérhessenek. Az
országos megelőző-vagyonvédelmi program keretében
a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya vagyonvédelmi vetélkedőt hirdet. A vetélkedő időpontja a későbbiekben a csapatok igényeinek megfelelően lesz meghatározva. A megyei verseny győztese országos szinten mérheti össze tudását a
többi megye győztes csapatával az értékes nyereményekért. A vetélkedőre történő felkészüléshez szükséges
segédleteket a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai megküldik és személyes felvilágosítást is adnak a jelentkezőknek. A vagyonvédelmi vetélkedőre 3 fős csapatok (1 fő
nagyszülő, 1 fő szülő, 1 fő
felső tagozatos általános iskolás gyermek) jelentkezését várják. Jelentkezési határidő: 2016. március 1. Jelentkezni a 06/88/544-683as telefonszámon lehet és a
futtaton@veszprem.police.hu

e-mail címen.

(di)

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

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tapolca
Város
Önkormányzata
karbantartási munkákat
végeztet a város játszóterein. A szükséges munkák elvégzéséig az érintett játszótéri eszközük lezárásra
kerülnek, használatuk nem
ajánlott!
Dobó Zoltán
polgármester

HÍREK

2016. FEBRUÁR 26.

A szárnyas szépség
MADÁRLESEN Enyhe a tél, ezért az ideit itthon tölti a guvat
Leginkább márciustól novemberig tartózkodik Magyarországon, mégis egy
szép példánya sétált el január végén a fotós leshelye mellett, Szigliget
térségében. Ő a guvat.
Aki a Tapolcai-medence és a
Balaton élővilágát, emlőseit, madarait szeretné fotókon
megörökíteni, annak részben könnyű dolga van,
ugyanakkor mégis nehéz.
Könnyű, mert itt élnek néhány kilométerre tőlünk és
bizony nehéz, mert legtöbbjük tisztes távolságot tart az
embertől, esetleg eleve rejtőzködő életmódot folytat. A
guvat is rendszeres fészkelő
szinte minden hazai vizes
élőhelyen, mégis kevesen ismerik, sokan meglepődnek
ha egy szerencsés véletlen
folytán valahogy a szemük
elé kerül. Télen még kevesebb erre az esély, hiszen általában nem telel nálunk a
madár, vagy legfeljebb kisebb számban vállalja fel a
téli itt tartózkodást. A fotón-

Általában nem telel nálunk a guvat, mégis e szép példányt sikerült lencsevégre
kapni Szigligetnél néhány nappal ezelőtt
Fotó: Pálinkás Gábor
kon látható körülbelül 25
centiméteres
testhosszal
rendelkező guvat peckesen
lépdelt a minap a vékony jég
borította nádas területen élelem után kutatva. Pálinkás
Gábor természetfotós szerint vízirovarokkal, férgek-

SZEM - PONT
Nem diszkriminálok és azzal is tisztában vagyok, hogy az ember önhibájából és azon kívül is hajléktalanná válhat, de ami
itt folyik, már nehezen tolerálható. Több várakozó utas nevében kérem önt, tegye szóvá a lapjukban- adott hangot felháborodásának egy hölgy a közelmúlt-ban az autóbusz-pályaudvar
váróterme előtt dideregve, majd levegővételnyi szünet után
folytatta: - A hideg nem csak engem, hanem sokunkat a váróterembe kényszerít. Ezzel nem is lenne baj normál körülmények
között, de ahogy látható (fotónkon), egy teljes padot foglalva
alszik egy hajléktalan férfi. Általában többen vannak, idejönnek melegedni, étkezni. Természetesen joguk van hozzá, de
azt se felejtsük el, hogy a közösségi létnek, békés egymás mellett élésnek is vannak alapfeltételei, amiket ezek a személyek
nem tartanak be.
A váróterem bejáratától jobbra ki van függesztve egy nyomtatvány az autóbusz- állomások használatáról. Az üzletszabályzat 2. fejezet 3. pontja szerint: „Az autóbusz-állomást nem
használhatja az ittas vagy bódult személy, továbbá, aki botrányosan viselkedik és ezzel, vagy más visszatetszést keltő magatartásával az állomás többi használója terhére van, és ezen
magatartását felszólításra sem hagyja abba. Ruházatával,
poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az
autóbusz-állomást, annak berendezési és felszerelési tárgyait,
az ott tartózkodó autóbuszokat, az állomást használó többi
személy testi épségét, ruházatuk vagy poggyászuk épségét veszélyezteti, azokban sérülést vagy egyéb módon kárt okozhat,
beszennyezheti azokat.”
(di)

A padon fekvő hajléktalan (jobbra) többeket megbotránkoztatott

kel, csigákkal táplálkozik,
de a békákat, halakat sem
veti meg. Érdekesség, hogy
a guvat területvédő madár,
fajtársait elüldözi a fészek
közeléből, ugyanakkor "családcentrikus", a hím és a tojó
együtt kotlanak a tojásokon.

Hasonlóan ritka jelenség január-februárban a guvatfélék rendjébe tartozó, hasonló küllemű, de jóval közismertebb fekete színű vízityúk is. E két madár januári
jelenléte szokatlanul enyhe
idei télről tanúskodik.
(tl)

Heti SÜTI
Mákrolád narancskrémmel
Hozzávalók:
Piskóta - 3 db tojásfehérje, 1 csipet
só, 5 ek porcukor, 2 db tojás
(legalább M-es), 2 evőkanál szitált
finomliszt, 3 ek darált mák, 0.5
csomag sütőpor
Krém - 3 db tojássárgája, 0.5
narancsból nyert narancshéj, 0.6 dl
szűrt narancslé, 8 dkg kristály
cukor, 0.2 dkg étkezési keményítő,
20 dkg vaj (ebből 15 dkg majd a
krém összeállításhoz), 1 csapott ek
porcukor (ízlés szerint), 1 csomag
vaníliás cukor, 1 tasak tejszínízű
pudingpor, 3 dl tej
Elkészítés:
Piskóta - Első lépésben a narancskrém alapot készítsük el. A tojások
fehérjét a sóval keményre felverjük. Hozzáadjuk a porcukrot és a 2
tojássárgáját, majd habverővel
még 1-2 percig verjük. Fakanállal
óvatosan beleforgatjuk a sütőporos, mákos lisztet. A masszát
egyenletesen egy 30 × 40 cm-es sütőpapírral ellátott tepsibe simítjuk,
majd 180 C fokra előmelegített sütőbe toljuk, és kb. 15 perc alatt
megsütjük. Vigyázzunk, hogy ne
süssük túl, mert feltekerésnél
könnyebben törik. A megsült piskótáról azonnal húzzuk le a sütőpapírt, és egy másik sütőpapír vagy
konyharuha segítségével még melegen tekerjük fel. Ha teljesen ki-

hűlt, megtöltjük a krém felével, újra feltekerjük, és a maradék krémmel bevonjuk a roládot. Tetejét
megszórhatjuk reszelt narancshéjjal vagy kandírozott narancshéjjal.
2-3 órán át hűtjük, majd szeleteljük.
Krém - A tojássárgákat, a narancshéjat, a narancslevet, a cukrot és a
keményítőt egy dupla fenekű lábosba tesszük. Lassú tűzön, folyamatosan kevergetve felforrósítjuk
annyira, hogy besűrűsödjön, de ne
forraljuk fel, mert a tojássárgájából
rántotta lesz. A tűzről levéve beledolgozzuk a vajat, majd egy sűrű
szövésű szűrőkanálon áttörjük, és
jól behűtjük. Lehetőleg minél
érettebb narancsot használjunk ehhez a krémhez. Ha a narancs alapunk teljesen lehűlt, hozzáadjuk a
kihűlt pudingot, a cukrokat, és habverővel alaposan összedolgozzuk.
A pudingot a tejjel sűrűre főzzük,
és kihűtjük.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód:
alul-felül sütés, tepsi mérete: 30 ×
40 cm.
Fehér Sándorné, Tapolca

