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Drágább a parkolás
VÁLTOZÁS   Szűkül a kedvezményezettek köre április elsejétől

A legutóbbi nyilvános 
képviselő-testületi ülésen 
döntöttek a parkolásról 
szóló helyi rendelet mó-
dosításáról is.  Drágul a 
parkolás április 1-től.

A tapolcai fizetőparkolást 
működtető Városgazdálko-
dási Kft. javaslata alapján 
emelkednek a várakozási 
óradíjak Tapolcán. A piros 
díjövezetre vonatkozó  „A” 
díjosztályba tartozó gépjár-
művek parkolási díja az első 
megkezdett félórában 100 
forint lesz.  A  piros díjöve-
zetben az „A” díjosztályba 
tartozó gépjárművekre vo-
natkozó  parkolási díj órán-
ként 260 forint helyett 300 
forintba kerül, a zöld díjöve-
zetben 180 forint helyett 200 
forintba. Valamennyi díjö-
vezetre érvényes rendszám-
hoz kötött havi bérlet ára 
egységesen 4500 forint, a 
míg kizárólag a 2. besorolá-
sú (zöld) díjövezetben lévő 
fizető parkolóhelyekre érvé-
nyes rendszámhoz kötött ha-
vi bérlet ára 2300 forint. 
Mindegyik díjövezetre érvé-

nyes rendszámhoz kötött 
éves bérlet ára egységesen 
40 ezer forint, a rendszám-
hoz nem kötött (biankó) 
éves bérlet díja egységesen 
60 ezer forint. A zöld zóná-
ban lévő fizető parkolóhe-
lyekre a rendszámhoz kötött 
éves bérlet díja 20 ezer fo-

rint, a rendszámhoz nem kö-
tött (biankó) éves bérlet  30 
ezer forintba kerül. Nem volt 
egyetértés a testületben arra 
vonatkozóan, hogy milyen 
módon szűkítsék le azok kö-
rét, akik ingyenesen parkol-
hatnak a városban. Bizonyos 
mennyiségű biankó jeggyel 

parkolhatnak majd a hivatali 
dolgozók munkaidőben hi-
vatali ügyek intézése köz-
ben, és a polgármester is ki-
adhat biankó jegyeket par-
kolásra.  Megszűnik viszont 
az önkormányzati képvise-
lők ingyenes parkolási bér-
lete.                                   (szj)

Bárdos-bál a csarnokban

Lopnak és rongálnak

A Tapolcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola Székhelyin-
tézményének szülői munka-
közössége az idei évben a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban tartotta 
meg bálját. 
A szombati eseményen  
mindkét nyolcadik osztály 
szép nyitótánccal lepte meg 
a szülőket, hozzátartozókat. 
Az eseményen részt vevő 

Dobó Zoltán polgármester 
külön köszöntötte az általá-
nos iskolai tanulmányaikat 
rövidesen befejező, „első 
bálozó” gyerekeket. A prog-
ram kötetlenebb részéhez az 
iskola szülői munkaközös-
ségének vezetője Süléné 
Gyönge Anita kívánt jó szó-
rakozást. Utána éjszakába 
nyúló bál kezdődött a Koktél 
együttessel.                      (szj)

A polgárőrök kérésének 
teszünk eleget, mert a té-
ma kétségtelenül sokakat 
érint. Február 28- án a 
Régi temetőnél és annak 
környékén teljesített ke-
rékpáros szolgálatot Pu-
ha Viktória és Supka Ká-
roly Mihály, amikor egy 
idősebb hölgy állította 
meg őket.   

- A néni azt kérte tőlünk, ha 
lehetőség van rá, gyakrab-
ban kellene járőrözni a te-
metőben és környékén. Ta-
pasztalatai szerint az utóbbi 
időben elszaporodtak a lopá-
sok, amely sok esetben még 
rongálással is jár. Tavasztól 
őszig az élő-, ilyenkor a mű-
virágokat, tujákat, de volt rá 
eset, hogy műkő vagy már-
vány virágtartókat feszítet-

tek fel és loptak el, természe-
tesen ismeretlen elkövetők- 
tolmácsolta az idős nő sza-
vait Puha Viktória, majd ezt 
követően az egyesület el-
nökhelyettese vette át a szót: 
- Szeretnénk hívni a lakos-
ság figyelmét, hogy nyitott 
szemmel közlekedjenek a 
temetőben is, mert ezek az 
emberek elhunyt szeretteink 
sírját sem tisztelik. Figyel-
meztessük őket, vagy hívjuk 
a rendőrséget! Sajnos, mi is 
kevesen vagyunk, ennek el-
lenére - lehetőségeinkhez 
mérten - igyekszünk a város-
ban és környékén minél több 
szolgálatot teljesíteni gyalog 
és a járműveinkkel egyaránt. 
Az említett megkeresés is 
bizonyítja, szükségünk len-
ne még polgárőrökre, hogy 
hatékonyabban tudjunk fel-

Kabát rejti
a valóságot

„Népköztársaság út-
ján, mennyi különös 
alakot elrejt, a konfek-
ciókabát, … és soha-
sem tudható, hogy 
mikor nem látja senki 
őket, mivé változnak 
át…” – énekelte vala-
mikor a KFT együttes 
az örökérvényű meg-
állapítást. Ma a Nép-
köztársaság útját az 
internet, a kabátot fa-
cebook-profil helyet-
tesíti. Tanulmányt le-
hetne írni erről. Van-
nak az őszinték, és a 
lúzerek, akik  magu-
kat adják, előnyös, 
vagy éppen vállalha-
tatlan képeikkel. Má-
sok a profiljukat meg-
tévesztésre használ-
ják, csak azt látjuk, 
amit szeretnének lát-
tatni magukról. De ak-
tívak a nosztalgiázók 
az ősrégi fotóikkal, a 
hiénák, az állandóan 
változtatott profilké-
peikkel, na meg böl-
csek a nagy mondá-
sokkal. Tényleg nagy 
az Isten állatkertje.

          Szijártó János

Első bálozó gyerekek egy csoportja         Fotó: Szijártó J.

A parkolásról szóló rendelet módosítása 2016. április 1-én lép hatályba      Fotó: szj.

A Régi temetőben egyre 
több a lopás, a rongálás 

50 éves város

lépni a törvényszegők ellen. 
Örömmel várunk új tagokat 
sorainkba. Aki szeretne pol-
gárőr lenni, az interneten 
megtalálja elérhetőségein-
ket, ahol jelentkezhet.      (di)

Fotó: Dancs I.
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Három testület
ÜLÉS Vita nélküli döntés a közös költségvetésről
A legutóbbi nyilvános 
képviselő-testületi ülésen 
az első két napirendi pon-
tot közösen tárgyalta meg 
Tapolca Gyulakeszi és 
Raposka testületeivel.

Ezek a napirendi pontok a 
közös önkormányzat költ-
ségvetésével kapcsolatos 
határozati javaslatokat tar-
talmazták. Mindkét esetben 
vita nélküli egybehangzó 
igen döntés született.
Előzményként február 16-
án, kedden ültek össze a ta-
polcai képviselő-testület bi-
zottságai, hogy megtárgyal-
ják a Raposka, Gyulakeszi 
önkormányzati hivatallal 
közös, és a csak tapolcai 
testületre vonatkozó napi-
rendi pontokat. Az ügyrendi 
bizottság ülésezett Vajda At-
tila vezetésével, majd a Tu-
risztikai és Városfejlesztési 
Bizottság tanácskozott Só-

Üzem a laktanyában Hosszabb a 
nyitvatartás

Balról Szennyainé Kovács Veronika (Gyulakeszi), Do-
bó Zoltán (Tapolca) polgármesterek, Ughy Jenőné 
jegyző és Bolla Albert raposkai polgármester  Fotó: szj.

lyom Károly irányításával. 
Aztán a Marton József ve-
zette Humán, és a Buzás 
Gyula irányította Gazdasági 
bizottság fogalmazta meg 
véleményét a napirendekről. 
A képviselő-testület február 
19-én, pénteken ült össze a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban. Tárgyalták a 
települési hulladékkal kap-
csolatos helyi közszolgálta-
tásról szóló önkormányzati 
rendelet módosításait. Ezek 

a módosítások technikai jel-
legűek, pontosítások, ezen 
felül pedig tartalmazzák, 
hogy a Közszolgáltató be-
nyújtási határidőt határoz 
meg a mentességi igazolá-
sok leadására. Ezen felül a 
házhoz menő rendszerben 
történő elkülönített gyűjtés, 
az elszállítás részletes felté-
telei, az elkülönítetten gyűjt-
hető hulladékok meghatáro-
zása is bekerült a helyi ren-
deletbe.                            (km)

Az év végén Tapolcán 
megnyitott Kormányablak 
megújult ügyféltérrel és a 
korábbinál  hosszabb 
nyitvatartással várja az 
ügyfeleket, tájékoztatta 
lapunkat Benczik Zsolt 
hivatalvezető.

Hétfőn 7.00 – 17.00 óráig, 
kedden 8.00 – 16.00 óráig, 
szerdán 8.00 – 16.00 óráig, 
csütörtökön 8.00 – 18.00 
óráig, pénteken 8.00 – 12.00 
óráig tartanak nyitva. Azt is 
megtudtuk, hogy a Kor-
mányablakban már nem 
csak a klasszikus okmány-
irodai ügyek intézhetők, ha-
nem az ügykörök száma is 
folyamatosan bővül, és dol-
goznak a valódi egyablakos 
ügyintézés megteremtésén, 
a korszerű integrált ügyfél-
szolgálat kialakításán. A be-
ruházással egyidejűleg je-
lentős informatikai fejlesz-
tések is megvalósultak, me-
lyeknek köszönhetően rész-
ben változtak az elérhetősé-
gek, amelyek a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal 
honlapján a Járási Hivatalok 
menüpont alatt továbbra is 
megtalálhatók.                (szj)

Egymilliárd forintos beru-
házással légtechnikai előszi-
getelt panelgyártó üzem 
kezdheti meg működését a 
BHA Kft. számára korábban 
eladott laktanyai ingatlanon 
- erről döntött a tapolcai kép-
viselő-testület a hét eleji 
rendkívüli ülésén. A város-
vezetés tavaly kezdett sike-
res tárgyalásainak köszön-
hetően egyedi és innovatív 
termékeket állítanak elő 
majd városunkban.

Mivel a BHA Kft. felszámo-
lás alá került, az önkor-
mányzat élhet visszavásár-
lási jogával. A két helyrajzi 
számon fekvő, több épületet 
is magába foglaló területen a 
visszavásárlási jog gyakor-
lására az SMC.PROPERTY 
Kereskedelmi Kft-t jelölte 
ki a testület, aki vállalta azt 
is, hogy az időközben kelet-
kezett értékgyarapodást is 
megfizeti, hiszen a korábbi 

tulajdonos jelentős épület-
felújításokat hajtott végre. A 
cég, egy magyar cégcsoport 
tagja, csakúgy, mint a beru-
házást megvalósító InnoPan 
TECH Kft. is, aki egy uniós 
pályázatot nyert el az üzem 
létrehozására. Ez a cégcso-
port nem ismeretlen Tapol-
cán, hiszen évek óta támoga-
tója a város szakképző isko-
lájának, a Tapolcai Piszt-
rángfesztiválnak, és több he-
lyi alvállalkozóval is sikere-
sen együtt dolgoznak. Az 
egymilliárd forintos beruhá-
zással első körben négy 
munkahelyet teremtenek, 
amely a gyár bővülésével 
növekedni fog. Mivel a ter-
mék előállítása speciális 
szakértelmet igényel, számí-
tanak a helyben képzett, és 
náluk gyakorlatot teljesítő 
helyi szakképző iskolás 
diákokra az iskola elvégzése 
után is. Az InnoPan TECH 
Kft. a szerződésben vállalta, 
hogy székhelyét 10 évig 
nem módosítja, az iparűzési 
adót városának fizeti, vala-
mint a közérdekű  kötele-
zettségvállalás keretében 7 
millió 500 ezer forint érték-
ben örökbe fogadja és fel-
újítja egy belvárosi ingatlan 
homlokzatát.                 (km)

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
- Dobó Zoltán polgármester
Március 7. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Március 21. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

Ismét eltelt egy eszten-
dő, a városnak van már 
idei költségvetése. Saj-
nos, meglátásom szerint 
a támogatások, fejlesz-
tések tekintetében, a ko-
rábbi évekhez képest 
rosszabbodott a helyzet. 
Az elmúlt években kia-
lakult egy trend, egy ha-
gyomány, hogy milyen 
rendezvényeket tudunk 
választókörzetemben, a 
diszeli városrészben le-
bonyolítani. Ezek finan-
szírozása 2015-ig meg-
oldott volt. A problémák 
már tavaly kezdődtek, 
hiszen el kellett hagyni a 
disznóvágást, ami nem-
csak helyi, de városi 
rendezvény is volt. Eb-
ben az évben újabb 
pénzelvonás történt, így 
el kell gondolkodnunk, 
hogy mit hagyjunk ki a 
rendezvények sorából. 
Nem értem, hogy miért 
kell ebből a kevés támo-
gatásból még elvonni, 
nem értem, hogy miért 
kell a városrészt ezzel 
ellehetetleníteni. Más 
jellegű fejlesztésről 
szinte már álmodni sem 
lehet. Pedig szükséges 
volna a műemlék-jelle-
gű tűzoltókocsi fölé fe-
dett színt építeni, de a 
sportpályához vezető, 
Eger-patak fölötti híd 
megszélesítése is indo-
kolt lenne. Egyfajta el-
zárkózást látok a város-
rész fejlesztése tekinte-
tében, sajnálom, hogy a 
város vezetői a költség-
vetés előkészítésébe 
nem vontak be minket. 
Bízom benne, hogy az 
érintettek átértékelik ér-
zelmi alapon hozott 
döntéseiket, a város ér-
deke is ezt kívánná.

KÉPVISELŐI
           platform

Lapunk
vendége
a héten:

Bakos György

http://www.tapolca.hu


Elment Jóska bácsi
Iskolaigazgató, helytörténet-kutató, és Tapolca díszpolgára volt

2016. február 28-án, 98 
évesen elhunyt Tóth Jó-
zsef nyugalmazott iskola-
igazgató, helytörténet-ku-
tató, Tapolca díszpolgára.

Személyes jó kapcsolat fű-
zött hozzá, régebben gyak-
ran találkoztunk, beszélget-
tünk. Tapolca fejlődéséről 
városszépítésről, helytörté-
netről, vagy éppen a háborús 
élményeiről. Jó humora, 
nagy tudása okán élmény 
volt hallgatni, kétségtelenül 
a város elismert polgárai kö-
zé tartozott. 
Fiuméban született 1918 
március nyolcadikán, de 
mindig is tapolcainak vallot-
ta magát, hiszen családjával 
két esztendős korában került 
ide. Szívesen mesélt gyer-
mekkoráról, így egyszer azt 
is megtudtam, hogy még ajtó 
sem volt a házukon, amikor 
beköltöztek Tapolcára. Szü-
lei egy pokrócot terítettek az 
ajtó helyére. Aztán egyik éj-
jel arra ébredtek, hogy egy 
kutya szimatol a lakásban, 
élelem után kutatva. 

n NYÍLT NAPOKAT 
tart a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola 
Kazinczy Ferenc Tagin-
tézménye március 8-án 
és 9-én (kedd, Szerda). 
A tanítás reggel 7.45-
kor kezdődik, az órákat 
(matematika, magyar, 
technika, rajz) Horváth 
Csabáné, Hepp Tamás-
né és Visontai Erzsébet 
tartják. Mindkét napon 
lesz kézilabda bemutató 
is, illetve szerdán 10.35 
és 11.20 között Bodor 
Tamás tagintézmény-
vezető tart tájékoztatót 
az aulában. Szintén a 
Kazinczyban március 
10-én csütörtökön, és 
március 16-án szerdán 
17 és 18 óra között a  
nagycsoportos óvodás 
gyermekek és szüleik 
számára rendeznek já-
tékos szabadidős fog-
lalkozást. A programot 
a tagintézmény aulájá-
ban és tornatermében 
bonyolítják le.         (szj)

   Röviden
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2008-ban a 90. születésnapján, feleségével Fotó: Szijártó

Stabil gazdálkodás

Bár jónéhány egyértelmű-
en influenzás esetet talál-
tunk városunkban is, a téli   
megbetegedések jelentős 
részét más vírusok okoz-
zák, nem az influenza ví-
rus. A felsőlégúti hurutok 
gyakori velejárója az igen 
kellemetlen garati égő fáj-
dalom mellett a – néha be-
széd érthetőséget is zavaró 
- rekedtség. A szájtól in-
dulva a garat-űr, majd a 
gége, onnan lefelé a lég-
cső, majd a két oldalon a 
kettő (jobb és bal) főhörgő 
található. Abban az eset-
ben, ha garat-, gége, és a 
légcső gyullad be kínzó 
torok-garat-táji fájdalom, 
és még kellemetlenebb, 
eredmény, produktum nél-
küli köhögés a vezető pa-
nasz, gyakorta jelentős re-
kedtséggel – ez a hangszá-
lak gyulladásának a követ-
kezménye-, hőemelkedés-
sel vagy lázzal, de ez utób-

bi nem feltétlen velejárója 
a betegségnek. Ilyenkor 
általános gyulladás- és fáj-
dalomcsillapítók adása 
javasolt (a választást, vizs-
gálatot követően, bízzuk  
háziorvosunkra, ugyanis 
annak megállapítása, 
hogy a gyulladás a jelzett 
főhörgőnél nem ment-e 
lejjebb a tüdőre, orvosi 
feladat). Rekedtség esetén 
semmi esetre se erőltessük 
a beszédet, mert egyrészt 
úgy sem sikerül kellően 
értelmes hangot kiadnunk, 
másrészt rontunk a hely-
zeten, mert kínozzuk a 
gyulladásban lévő hang-
szálainkat. Csak a leg-
szükségesebb kommuni-
kációt végezzük, így akik-
nek munkájában elenged-
hetetlen a beszéd, táppén-
zes kímélet szükséges. Ki-
egészítőként meleg (nem 
forró teát), vitaminokat fo-
gyaszthatunk.

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaDr. Hubert János

               háziorvos
A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat minapi ülé-
sén a 2016-os költségve-
tés volt a fő téma. 

Molnár Attila elnök, egyez-
tetve az önkormányzati 
pénzügyi irodával, arra 
megállapításra jutott, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan a 
bevételek és kiadások 
egyensúlya az elkészült új 
költségvetéssel biztosítható. 
Elhangzott, a nemzetiségi 
önkormányzat 782 ezer fo-

Molnár Attila (középen) elnökletével a költségvetést 
tárgyalta a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 
napokban                                            Fotó: Töreky László

Az akkori elemi iskolás gye-
rek végig kitűnő tanuló volt, 
amit a polgári iskolában is 
folytatott. Tapolcáról Sze-
gedre került, tanítóképzőbe. 
Itt még felvételit sem kellett 
tennie, mivel a "tapolcai 
gyerekeket ismerte" az igaz-
gató, tudta, hogy náluk nem 
lesz gond a tanulással. Nem 
is volt, az öt éves képzésen 
nagyon jó eredménnyel 
szerzett népiskolai tanító ok-
levelet 1937-ben. Nem sokat 
taníthatott, mert a háború 
miatt behívták katonának 
1940-ben. Tatán szolgált, 

mint géppuskás, azonban 
egy ismerőse javaslatára egy 
évvel később beiratkozott a 
légierő földi kiszolgáló egy-
ségei számára indított fegy-
ver- és bombatiszti tanfo-
lyamra. Az egy éves tanfo-
lyamot jó eredménnyel elvé-
gezte, és az akkori fiatal had-
nagyot Budapestre helyez-
ték át. Így végül nem került a 
frontra, bár kalandos utat járt 
be a háború végén, és az azt 
követő hónapokban. 1944. 
novemberben Szombathely-
re vezényelték. 1945. márci-
us végén elindultak Ausztria 

felé, gyalog. Végül egysé-
gük elérte az egyik amerikai 
tábort, ahol megadták magu-
kat, de nem tekintették őket 
hadifogolynak. Végül sze-
rencsésen hazaért és ismét 
munkába állhatott.
Monostorapátiban kezdett 
tanítani, ahol nyolc éven át 
dolgozott. Rengeteget javí-
tott az igencsak rossz körül-
mények között lévő iskolán. 
Még a térképeket is kézzel 
rajzolta meg, mert még az 
sem volt. Akkoriban válto-
zott az oktatási rend, és a 
hatosztályos képzés is mó-
dosult. Tóth József szervezte 
meg a hetedik osztály elin-
dítását, nem kevés utána-
járással, szervezőmunkával. 
Itt az első két év után igaz-
gatóként dolgozott, hiszen 
időközben elvégezte a főis-
kolát is. Monostorapátiból 
került 1954-ben az Általá-
nos leányiskolába Tapolcá-
ra. Akkor már építették az új 
- I-es számú, majd a mai 
Bárdos - iskolát, amit végül 
1957 szeptemberében át is 
adtak. Tóth József itt tanított 

tovább, 1962-től igazgató 
lett. Szerepe volt a zenei 
képzés elindításában,  meg-
honosításában. Számos  ta-
nulmányi versenyt nyertek 
az iskola diákjaival.  Az is-
kola ötven éves fennállásá-
nak 2007-ben rendezett év-
fordulóján is külön köszön-
tötték, és amint az elhang-
zott, az akkori pedagógusok 
is nagyon szerették humora, 
közvetlensége miatt. Tóth 
József 1978-ban ment nyug-
díjba, de utána is aktív ma-
radt. Főként a helytörténet 
érdekelte. 1983-ban  alapító 
tagja és elnöke lett a tapolcai 
Városszépítő egyesületnek. 
1990-94 között önkormány-
zati képviselő volt, 1996-
ban díszpolgári címet vehe-
tett át. Munkáját már ko-
rábban több kitüntetéssel el-
ismerték,  1967-ben  Okta-
tásügy Kiváló Dolgozója cí-
met, 1977-ben TIT Arany-
koszorús jelvényt, 1978-ban  
Pedagógus Szolgálati Ér-
met, 1993-ban  Kós Károly 
díjat vehetett át, volt Podma-
niczky-díja is, és pedagó-
gusként a gyémánt diploma 
tulajdonosa. 
Három gyermeke (József, 
Mária és Árpád), öt unokája, 
hét dédunokája, és talán nem 
túlzás azt állítani, hogy az 
egész város gyászolja.

Szijártó János

rint bevétellel rendelkezik, 
ugyanakkor 852 ezer forint 
költségvetési kiadással szá-
mol. A 70 ezer forint műkö-
dési, költségvetési hiány, a 
működési célú költségvetési 
maradvánnyal a mérleg 
egyensúlyban van. Molnár 
Attila hangsúlyozta, mivel 
az idei támogatás mértéke a 
tavalyi összeget meghalad-
ja, így 2016-os gazdálkodá-
suk, működésük is biztonsá-
gosabb lesz az idei esz-
tendőben.                            (tl)



Szükség van a nádra
ENYHE TÉL  A vízben történő aratás nem a legszerencsésebb
A február a nádaratás idő-
szaka. A nád értékes ipari 
alapanyag, rendszeres 
levágása fontos a tó és a 
növény minőségének 
szinten tartásának szem-
pontjából is.

A balatoni horgászegyesüle-
teknek, önkormányzatoknak 
és a nád hasznosítóinak ép-
pen ezért közös érdeke a 
nádvágás, amelyre az enge-
délyeket évről-évre az illeté-
kes vízügyi igazgatóságnál 
lehet igényelni. A nemzeti 
parkok ugyanakkor kijelölik 
azokat a területeket, ahol a 
vizes élőhelyek, főleg a nád-
ban megbúvó madarak nyu-
galmának érdekében nem 
szabad levágni a növényze-
tet, ide természetesen nem 
adhat ki vágási engedélyt a 
hatóság.

Fotónk néhány nappal eze-
lőtt készült Balatongyörö-
kön, ahol  aratógéppel törté-
nik a minőségi szempontból 

megfelelő, gazdaságilag jól 
hasznosítható egyéves nád 
levágása és begyűjtése. A 
helyszínen dolgozó szakem-
berek érdeklődésünkre el-
mondták, hogy nádvágásnak 
ez a módja kevésbé szeren-
csés, mintha az a befagyott 

Balaton jegéről történne.  
- Idén februárban nem ala-
kult ki számottevő jégtakaró 
a tavon, így nem is volt más 
megoldás. Sajnos vízben 
történő aratás során a nád-
arató-gépek a nádas gyökér-
zetében kisebb-nagyobb ká-

rokat is okoznak. Ennek oka, 
hogy a gépek haladás köz-
ben kapaszkodnak az iszap-
ba, altalajba, ahol felsértik a 
nád gyökértörzsét, ugyanak-
kor az ősszel kialakult haj-
táskezdemények egy részét 
is letörik- tudtuk meg.       (tl)

A nádarató-gép a balatongyöröki kikötő szomszédságában dolgozott az elmúlt na-
pokban az engedélyezett területen                                                         Fotó: Töreky László

Hirdetés

Legalább 15 éve nem volt 
ennyire sok víz februárban a 
Balatonban - derült ki a 
balatontipp.hu közelmúlt-
ban megjelent cikkéből.
Az adatsorokat  visszanéz-
ve februárban soha, a téli 
időszak egészével számolva 
is csak a 2010-2011-es télen 
érte el a tó vízszintje a mos-
tanit, amikor a 2010 kará-
csonyán 129 centiméteres 
átlagszintet rögzítettek. Ak-
kor február 11-ig 114 cen-
timéterre tudták csökkente-
ni a szintet, de a partvédőmű 
sérülései sok helyen még 
ma is emlékeztetnek a jég 
okozta károkra. A cikk, a 
2016.  február 11-i állapoto-
kat vette alapul. A helyzet 
február végére sem lett  ró-
zsásabb, a tó átlagvízszintje 
elérte a 129 centimétert, a 
Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság honlapján Ba-
dacsonynál például 134 
centimétert mértek a szak-
emberek. A sajtóban megje-
lent híradások szerint a Sió-
zsilip megnyitásával 2016. 
február 5-én kezdték apasz-
tani a Balatont. Akkor a víz-
szint 123 centiméter volt és 
már mérhető károkat oko-
zott. A Balaton előírt üzemi 
vízszintje 110 centiméter.

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM

06/87/412-289

Február a 
nádaratás
időszaka
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Barlangi élmények

Szilaj Rezsőnek Bedő La-
jos polgármester gratu-
lált. Tanulságos, izgalmas, 
ugyanakkor humoros is 
volt a környék barlangjai-
nak felfedezéséről szóló 
előadás         Fotó: Töreky L.

Szilaj Resző pedagógus, 
barlangász zalahalápi előa-
dásán nem csak az derült ki, 
hogy Tapolca alatt csodála-
tos barlangvilág van, hanem 
az is, hogy felfedezésükben 
kemény munka, bátorság, 
megérzés, tudás és humor 
egyaránt szerepet játszik.
Azt a tényt, hogy Tapolca 
alatt barlangok vannak, ma 
már mindenki tudja. Ugyan-
akkor csak kevesen vannak 
azok, akik naprakészek a 
legutóbbi felfedezésekben, 
vagy látták is azokat a ter-
mészet alkotta üregeket, ter-
meket, tavakat és a felszínen 
soha nem látható képződ-
ményeket, amelyeket a Ta-
polcai Plecotus Barlangku-
tató Csoport vezetője, Szilaj 
Rezső és hasonlóan elhiva-
tott és bátor társai felfedez-
nek, feltérképeznek és rend-
szeresen látogatnak. Szilaj 
Rezső minapi Zalahalápon 
tartott előadásán ezen segí-
tett egy kicsit, amikor dia-
vetítéssel színesített előadá-
sán bemutatta az érdeklő-
dőknek mindazt a felfedező 
munkát, amivel csapatuk 
hozzájárult a környék fel-
szín alatti geológiai feltérké-

pezéséhez. Az előadó azon 
túl, hogy szakszerűen meg-
osztotta a barlangi világban 
gyűjtött tapasztalatait a kö-
zönséggel, időnként egyéni 
humorával is fűszerezte elő-
adását. Azt is megtudtuk, 
hogy Szilaj Rezső a fiatalság 
arra fogékony és rátermett 
tagjait is „megfertőzte" a 
barlangászat szenvedélyé-
vel". Ma már több fiatal is 
szívesen követi és tanul Re-
zső bácsitól a könnyedebb 
földalatti túrákon.            (tl)

www.tapolcaiujsag.hu 

Épek és fogyatékkal élők

Idén is sokan mulattak a Retro Partin         Fotó: Havasi

Épek és értelmi fogyaté-
kossággal élők báloztak 
együtt a Hotel Pelionban, 
a Veszprém Megyei 
ÉFOÉSZ szervezésében 
a közelmúltban.

Jubileumi, tizenötödik alka-
lommal öltöztek farmerba a 
bálozók a Retro Koktél Par-
tira, melyre idén is hatalmas 
volt az érdeklődés. Az ela-
dott jegyek száma mutatta, 
hogy a tapolcai emberek ké-
pesek egy jó ügy érdekében 
összefogni, mulatva segí-
teni. A rendezvény teljes be-
vételét az értelmi fogyaté-
kossággal élők javára for-
dítják a szervezők. Az est 
Horváthné Somogyi Ildikó, 
az ÉFOÉSZ  alelnökének, 

köszöntőjével vette kezde-
tét, aki elmondta, nagy öröm 
számára, hogy míg tizenöt 
évvel ezelőtt csupán egy 
maroknyi csapat dolgozott a 
bál sikeréjért, addig mára 
egy jól összeszokott szerve-
zőgárda segíti munkáját. 
Beszámolt a tavalyi év si-
kereiről, többek között a Ta-
polcai Musical Színpaddal 
közösen, integrált színház-
ként megálmodott és bemu-
tatott Mesevilág musicalről. 
Bernáth Ildikó, a Támoga-
tott Lakhatás Nagykövete 
követendő példaként emlí-
tette az elsőként Tapolcán 
megvalósult kulcsprogra-
mot, melynek köszönhetően 
hat fiatalember kapott lehe-
tőséget az önálló életre.  (hg)

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289
Jelen vagyunk 

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

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szombati 
(2016.03.05.) túrája: 
Za laszántó-Tát ika-
Uzsa, kb. 18 km. Talál-
kozó a tapolcai autó-
busz-állomáson reggel 
7.10-kor, a busz 7.20-
kor indul. Az utazási 
költség teljes áron, ha-
zaúttal együtt 870 Ft + 
kiegészítő jegy lehetsé-
ges. A túravezető Öl-
vegyi Istvánné lesz.

n  LOVASOK - Az 
Országos Polgárőr Szö-
vetség  Lovas Tagozata 
Sümegen szervezi há-
rom napos gyakorlati 
képzését a Dunántúlon  
lovas szolgálatot ellátó 
polgárőrök számára. A 
képzés ideje  március 
negyedike, péntek, il-
letve szombat és vasár-
nap. A képzésen jelen 
lesz Nádai Nagy Péter a 
lovas tagozat elnökségi 
tagja és Domoszlai Dá-
niel nyug. rendőr alez-
redes, a készenléti ren-
dőrség lovas alosztályá-
nak volt vezetője.    (szj)

Rövid hírek
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Van még teendő a kórházban
Tisztelt Benedek László!

A  Tapolcai Újság 2016. feb-
ruár 19-ei számában megje-
lent „Emlékezzünk az elő-
dökre!” olvasói levelére a 
Deák Jenő Kórház Vezetése 
az alábbiakban szeretne re-
agálni.
Mint Ön előtt is ismert a több 
mint 2,3 milliárd forintos pá-
lyázati forrásból megvaló-
sult fejlesztések 2015 de-
cemberében befejeződtek, 
az épületek átadása és bir-
tokba vétele a betegellátás 
céljára megtörtént.
Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a fejlesztési elképzelé-
seink, teendőink végére ér-
tünk volna.
Ezek között szerepel a fel-
újítás miatt a régi épületek-
ről lekerült emléktáblák 
visszahelyezése is. Termé-
szetesen a táblák végső és 
méltó helyének kijelölése-
kor figyelembe vesszük Ta-
polca város főépítészének 
véleményét is.

Továbbá tájékoztatjuk önt, 
hogy az Ady Endre utcai be-
járat előtti Deák Jenő em-
lékmű körüli terület önkor-
mányzati tulajdonban van. 
Az emlékmű és környéké-
nek parkosítására az önkor-

mányzat ígérete alapján vár-
hatóan 2016 tavaszán kerül 
sor. Köszönjük, hogy figye-
lemmel kíséri a kórházunk 
fejlődését.

Tisztelettel: a Deák Jenő 
Kórház vezetése

Az MSZP Tapolca és kör-
nyéke Szervezete az elkö-
vetkező időkben szeretne 
egy fórumot biztosítani azon 
polgárok számára, akiket 
érdekel a közélet, hazánk bel 
-és külpolitikai viszonyai. A 
Baloldali esték programso-
rozatot is ezen cél érdekében 
szerveztük meg. Minden hó-
napban egy ismert baloldali 
politikust, vagy közéleti 
személyiséget hívunk meg 
kötetlen beszélgetésre.
Mivel fontosnak tartjuk, 
hogy a vidéket is bevonjuk 
ezekbe a programokba, ezért 
nem csak Tapolcán szervez-
zük meg ezeket az estéket. 
Első vendégünk dr. Ujhelyi 
István, az MSZP alelnöke és 
Európai Parlamenti képvise-
lője volt február 26-án Ba-
dacsonytomajon az Egry Jó-
zsef Művelődési Központ-
ban, nagy örömünkre szép-
számú érdeklődő jelenlété-
ben. A beszélgetés témája 
hazánk politikai viszonyai 
és az Európai Unió aktuális 
ügyei és az EU kapcsolata 
hazánkkal voltak.
Ujhelyi István kiemelte, 
hogy az Európai Unió érté-
keinek és szellemiségének 
nincs alternatívája, működé-
sének és felépítésének vi-
szont igen. Magyarország 
nem térhet le a békés integ-
ráció útjáról, nem zárkózhat 
be a tudatlan gyűlölködés 
emelte kerítések mögé! Saj-
nos, az orbáni politika ren-
geteg kárt okoz az országnak 
és nagyon is fennáll a lehe-
tősége annak, hogy Magyar-

2,3 milliárd forintos pályázati forrásból fejlesztettek 
az intézményben az idei évben                             Fotó: szj.

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

Baloldali esték

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Március 3 - 9. 

csütörtök – szerda

3D: 3 – 4.  csütörtök – 
péntek, 6 -8. hétfő - kedd 

14:00  1200,-Ft
5. szombat 12:00

2D: 9. szerda  14:00 1000,-Ft                                    
ZOOTROPOLIS – Állati 

nagy balhé 3D  
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 108 perc 

Rendező: Byron Howard, 
Rich Moore

3 - 9.  csütörtök - szerda 
16:00 1000,-Ft
A Lovasíjász  

Színes, magyar film 
Hossz: 115 perc 

Rendező: Kaszás Géza
Szereplők: Kassai Lajos és 

tanítványai

3 - 9. csütörtök - szerda 
18:00 1000,-Ft

SPOTLIGHT – Egy 
nyomozás részletei  

Színes, feliratos amerikai 
film

Hossz: 128 perc 
Rendező: Tom McCarthy

3 - 9. csütörtök - szerda 
20:15 1000,-Ft

Ave , Cézár  
Színes, szinkronizált angol 

filmvígjáték
Hossz: 105 perc    

ország a perifériára szorul. A 
Visegrádi Négyek is fokoza-
tosan kihátrálnak a magyar 
különutas politikából, hi-
szen ez egyértelműen hátrá-
nyos a Közép-Kelet Európai 
országok számára. Magyar-
ország gazdasági ereje kicsi, 
így ezer szállal kapcsolódik 
az EU-hoz. Hazánkban fej-
lesztés nincs EU-pénz nél-
kül. 600 000 ember elhagyta 
az országot, pont azok, akik 
leginkább elégedetlenek e 
torz és eszetlen, az ország ér-
dekeit mélyen sértő politiká-
val. Ők a lábukkal szavaz-
tak. 
Érthetetlen a magyar társa-
dalom magas tűrőképessé-
ge, bár az utóbbi időben 
azért látható, hogy kezdenek 
öntudatukra ébredni egyes 
foglalkozási ágak, társadal-
mi rétegek. Az oktatás és az 
egészségügy teljes káoszban 
van, innen indulhatnak ki 
olyan folyamatok, mely az 
orbáni rendszert alapjaiban 
rázhatják meg.
Az érdeklődők is rengeteg 
kérdést tettek fel az MSZP 
alelnökének, többek között a 
migránshelyzetről, annak 
hatásairól, a brit népszava-
zásról, a kormány korrup-
cióiról és a már fentebb em-
lített témákról. 
A Baloldali esték folytatód-
nak, remélem, hogy egyre 
többen vesznek részt ezeken 
a programokon. Az aktuális 
vendégünkről és az időpont-
ról időben tájékoztatni fog-
juk a lakosságot.

Árvai Gábor, Tapolca

www.tapolcaiujsag.hu 

Vannak dolgok, amit nem ér-
tek. Például azt, hogy a 
könyvtár oldalán minek vi-
lágít a felirat?
Gyönyörűen felújították az 
épületet. Kívül belül kelle-
mes látvány. Azt azonban 
nem hiszem, hogy a mellette 
lévő házban lakók is így 
gondolnák. A húsáruház és a 
könyvtár között egy körül-
belül kétautónyi széles út 
van összesen. Erre néz a ha-
talmas felirat, mely este zöld 
fényével beragyogja az 
egész falat.
Minap gyermekemmel arra 
jártunk. Ő hívta fel rá a fi-
gyelmemet, hogy mekkora 
hülyeség. Teljesen igazat ad-
tam neki. Tudom, hogy le-
szedni nem lehet, de ha nem 
kapcsolják fel, akkor spórol-
nak, így talán szünetben is 
látogatható lesz a könyvtár. 
Vagy a nyári gyerektáborra 
lehet többet költeni. Így ta-
lán mindenki jól jár!
Mosolygós szép napot min-
denkinek!
Üdvözlettel,
 Horváth Erzsébet Katalin

Vélemény
a világító
feliratról

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Dobogós helyek 
Kiemelkedő eredmények a fiatal párbajtőrözőktől 

Siklósi Gergő és Enikő 
neve egybeforrt a sikeres 
tapolcai párbajtőrözéssel. 
Eredményeikről, terveik-
ről kérdeztük őket a 
Sportgálán.

Gergő nagy megtiszteltetés-
nek tartja, hogy részt ve-
hetnek a Sportgálán és ha-
talmas öröm számukra, hogy 
elismerik munkájukat. A ta-
valyi évben jobb eredmé-
nyeket szeretett volna elérni, 
sikeresebb szezonra számí-
tott, azonban így is büszke a 
világbajnokságon, csapat-
ban elért harmadik helye-
zésre és az Európa bajnoki 

A Siklósi testvérek

Két aranyéremmel és 
számos dobogós, döntős 
helyezéssel tértek haza 
az Sz-L Bau Balaton Vívó-
klub párbajtőrözői a Szol-
nokon rendezett Utánpót-
lás Vidékbajnokságról a 
közelmúltban.

A versenyen közel kétszáz 
egyéni induló és harminc-
nyolc csapat vett részt, ahol 
az összes vidéki vívóklub 
képviseltette magát. A „ba-
latonosok” a következő szép 
eredményeket érték el: 
újonc fiú csapat első hely, a 
csapat tagjai: Kauker Domi-
nik, Kovács Dániel, Kovács 
Benedek és Bodor Mihály. A 
Simon Zsófia, Szalma Sára, 
Kovács Bianka, Simon Júlia, 
Cséri Sára összeállítású  
„Törpi” lány csapat ugyan-
csak aranyérmet szerzett. 
A „Törpi” lány egyéni kate-
góriában a dobogó harmadik 
fokára Simon Zsófi állhatott, 
őt követte Szalma Sára, ötö-
dik lett Kovács Bianka. 
Gyermek fiú egyéniben Csé-
ri Bence bronzérmes lett. Sa-
lamon Réka ezüstérmes lett 
egyéniben a gyermekek kö-

zött. Az újonc lányoknál 
Salamon Réka a hatodik, a 
fiúknál, Kauker Dominik a 
második, Kovács Dániel az 
ötödik, Kovács Benedek a 
hetedik helyig menetelt. A 

Futók a dobogón
Az első három hely min-
degyikét tapolcai női futó 
szerezte meg Veszprém-
ben, a Honvéd Cross Te-
repfutó Versenyen. A  fér-
fiak ugyanakor két bron-
zot érő helyezéssel tér-
hettek haza.

A rendkívül technikás, ne-
héznek mondható pályán na-
gyon jól szerepeltek a Ta-
polcai Trappolók tagjai. Kü-
lönösen a lányok jelesked-
tek, Réffi Tünde első, Ke-
resztes Anikó második, Hoff-
mann Hedvig a harmadik he-

lyezést szerezte meg korosz-
tályában. A dobogóról  le-
maradó Gubián Judit a ha-
todik, Beréti Zsanett a hete-
dik helyen ért célba. A tapol-
cai férfi versenyzők közül 
Domán Rajmund és Földesi 
József egyaránt a harmadik 
helyet harcolta ki Veszp-
rémben. További tapolcai 
eredmények: Kozma Imre 
ötödik, Szabó Zoltán hete-
dik, Galántai Zsolt hetedik, 
Szalkai Zsolt tizedik lett. A 
két utóbbi versenyző élete 
első hivatalos megméret-
tetésén vett részt.               (tl)

ezüstéremre. Idén az U18-as 
korosztályban, csapatban a 
világbajnoki aranyérem a 
cél. Egyéniben is szeretne 
minimum a dobogóra állni, 
hiszen úgy érzi képes rá, 
ezért edz és mindent meg-
tesz ennek érdekében. A fel-
nőtt kerettel edz és teljes 
gőzzel azon dolgozik, hogy 
a terveit valóra váltsa. 
Enikő korosztályt váltott, 
juniorból, a felnőtt váloga-
tott keret első tizenkettőjébe 
jutott. Szeretne a legjobb 
négy közé kerülni ezért na-
gyobb akarattal, több ed-
zéssel készül a megméret-
tetésekre.                       (hg)

serdülő lányoknál Frankó 
Alexandra hatodik lett, 
csapatban egy helyet 
javítottak Tóth Adriennel és 
Szabó Kittivel, ott az ötödik 
helyen végeztek.              (hg)

A Szász Márton Általános 
Iskola 2016. február 20-án 
rendezte meg a megyében 
élő tanulásban és értelmileg 
akadályozott diákok részére 
a hagyományos megyei sza-
badidős „Csobánc” terem-
labdarúgó tornáját. A ren-
dezvénynek a Bárdos Lajos 
Általános Iskola tornaterme 
adott otthont. A megyéből 6 
csapat nevezett.  A díjazás 2 
kategóriában történt, külön 
az értelmileg és a tanulásban 
akadályozott diákoknak. A 
játékosok minden mérkőzé-
sen elszántan és sportszerű-
en küzdöttek. A verseny elő-
készítésében és lebonyolí-
tásában az intézmény dolgo-
zói aktívan részt vettek, ami-
vel hozzájárultak a torna 
családias légköréhez.
Eredmények: tanulásban 
akadályozottaknál I. Várpa-
lota, II. Pápa, III. Tapolca,  
IV. Veszprém. Értelmi-
leg akadályozottaknál I. 
Várpalota, II. Pápa.

Csobánc 
teremtorna
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Siklósi Gergő és Enikő a sportgálán        Fotó: Havasi G.

Közös fotó a verseny után. Jól sikerült az év első meg-
mérettetése a Tapolcai Trappolók több tagja számára 

                  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

Hirdetés

Az újonc fiúk nem álltak meg az első helyig



Mackók a padláson
TÁRLAT  A Kertvárosi Óvodában ma is őrzik a régi hagyományt
Gyertyaszentelő boldog-
asszony napján, február 
2-án a szemek a medve 
barlangjára szegeződ-
nek, vajon lakója téli ál-
mából felébredve meglát-
ja-e árnyékát?

A Kertvárosi Óvodában is 
őrzik a régi hagyományt, 
amelyről egy mackókiállí-
tással emlékeztek meg. Az 
aulából brumi tappancsok 
vezetnek fel az emeletre, 
ahol valóságos medve biro-
dalom tárul a látogatók sze-
me elé. A kicsitől a nagyon 
keresztül, a barnán, feketén, 
fehéren át mindenféle plüss-
mackó megtalálható az ovi 
tetőtéri szobájában.
Hanzmanné Mohos Lívia 
óvónő elmondta, hogy a 
több mint száz bájos kis ked-
vencből álló tárlat alapját 
magángyűjteménye képezi, 
mely körülbelül ötven macit 
jelent, a többit szülők, gye-
rekek, régi óvodások hozták. 
A hangulatosan berendezett 
mesebarlangban a legidő-
sebb öregmackó ötvenéves, 

de a polcon szépen megfér-
nek egymás mellett a fiata-
labb Micimackóval. 
A falakat gyermekek rajzai 
és festményei díszítik emel-

ve a padlás hangulatát. Az 
asztalon megbontott csupor 
méz árulkodik arról, hogy 
talán esténként rájárnak a kis 
bocsok. A puha hasú szőr-

mókokat a város többi óvo-
dása is szívesen csodálta, de 
volt olyan felnőtt is, aki 
kifejezetten a kiállítás miatt 
járt az intézményben.     (hg) 

SZEM - PONT
A Fenyves utca páros oldalának lakói közül többen is 
megkerestek, mindnyájuknak ugyanaz volt a problé-
mája. A lakóházak északi oldalán, a telekhatároktól egé-
szen a Tapolca- Zalahaláp vasúti pályatestig húzódó 
nagy kiterjedésű zöldterület. Néhány éve gazdája is van 
ezeknek a felosztott területeknek. 
A lakóknak két dolog nem tetszik. Az egyik következik a 
másikból. Amennyiben van gazdája ezeknek a parcel-
láknak, az illetékesek miért nem kötelezik őket arra, hogy 
rendben tartsák? Példának említették, hogy a város la-
kóit, így őket is kötelezik a portájukon belüli parlagfű ir-
tására, ez a szóban forgó területek tulajdonosaira miért 
nem vonatkozik? A másik dolog következik az előzőből: 
mivel elhanyagolt, a környék lakói közül sokan idehord-
ják a különböző hulladékokat.
Mindössze annyit szeretnének kérni, hogy az említett te-
rületek tulajdonosai is gondozzák a saját részüket, erre 
bizonyára kötelezni lehet őket is… Így talán felszámol-
ható lenne az illegális szemétlerakó, ezáltal egy átlát-
ható, rendezett zöldterület mosolyogna vissza a környé-
ken élőkre.                                                                         (di)

Az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc ta-
polcai hőseinek emléké-
re, valamint a település 
újbóli várossá nyilvánítá-
sának ötvenedik évfordu-
lója alkalmából Kokárdák 
és koszorúk címmel 3 fel-
vonásos zenés színmű-
vet  mutatnak be a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban március 14-17 
között.

Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc tapolcai 
eseményei közé tartozik, 
hogy Csányi László kor-
mánybiztos és Perczel Mór 
honvéd tábornok nemcsak, 
hogy többször járt a város-
ban, de az itteni tárgyalása-
ik, megbeszéléseik hatottak 
az országos események ala- 
kulására. Ez is kibontakozik 
a színműben. Ez a dunántú-
li mezőváros nemcsak olyan 
ismert személyiségeket 
adott a szabadságharcnak, 
mint amilyen Török János és 
öccse, Antonius Flórián 
volt, de polgárai a felaján-
lásukkal, bátor kiállásukkal 

n FIGYELJÜNK egy-
másra! - Az egyes jogsérté-
sek megelőzésében nagy 
szerepe van annak, ha a tele-
pülések polgárai nem ma-
radnak közömbösek mások 
biztonsága tekintetében 
sem. Legnagyobb jelentősé-
ge az idősek védelmében 
van. Az egymás szomszéd-
ságában élők sokat tehetnek 
azért, hogy a trükkös csalók, 
házaló árusok, „szakembe-
rek”, besurranó tolvajok ne 
kapjanak alkalmat arra, 
hogy a gyanútlan áldozato-
kat megkárosítsák. Ezért a 
rendőrség mindenkit arra 
kér, hogy éljen egészséges 
bizalmatlansággal akkor, ha 
településükön, az utcájuk-
ban, vagy szomszédjaiknál 
gyanús mozgást vagy autót 
látnak. Amennyiben bűnel-
követőkkel állunk szemben, 
már az is visszatartó erővel 
bír, ha látják, hogy figyeljük 
őket. Fontos tudni, hogy 
nem elég megzavarni őket. 
Amennyiben mód van rá, je-
gyezzük meg a személyleí-
rásukat, az autó típusát, 
színét, rendszámát, és hala-
déktalanul értesítsük a ren-
dőrséget a 107-es, vagy a 
112-es ingyenesen hívható 
telefonszámokon.            (di) 

is példát mutattak. Megtud-
hatjuk azt is,hogy volt olyan 
család Tapolcán, amely öt 
fiát küldte, engedte harcolni 
a szabadságért. A "harci za-
jok mellett" szerelmek is 
szövődtek Tapolcán. Az idő-
síkok váltakozása  lehetővé 
teszi azt is, hogy Batsányi 
János és Baumberg Gabri-
ella szerelme egy fontos pil-
lanatának részese lehessen a 
néző. A színdarabban kibon-
takozik egy osztrák tiszt és 
egy helyi leány tragikus sze-
relme, látjuk a hadba induló 
fiatalembert és itthon mara-
dó párját, vagy a férjét bú-
csúztató bátor asszony vég-
sőkig kitartó küzdelmét.  
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A mackók csodájára jártak az elmúlt hetekben, főleg a gyerekek Fotó: Havasi Gábor

A Fenyves utca lakóinak egy része rendezett zöldte-
rületet szeretne a szomszédban      Fotó: Dancs István

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 50/db
Burgonya: 190 Ft/kg
Sárgarépa: 240-250 Ft/kg
Zeller: 360 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Paprika: 150 Ft/db
Paradicsom: 680 Ft/kg
Uborka: 720 Ft/kg

Heti SÜTI

Egyszerű brownie

Hozzávalók: 9 ek cukor , 9 ek liszt, 
4 ek kakaópor , 2 egész tojás , 7 ek 
tej , 7 ek olaj.
Elkészítés: A hozzávalókat össze-
keverjük és vajazott, lisztezett tep-
sibe öntjük. Előmelegített sütőben 
kb. 180 fokon sütjük 8-12 percig. 
Akkor jó, ha a közepe folyós ma-
rad. Túlsütni nem szabad,mert na-
gyon száraz lesz!
            Németh Tiborné, Tapolca

Tapolcai történet hősökkel

Rendőrségi hírek
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