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Kiszélesedő kínálat
NEGYEDSZER  A hadi kulturális fesztivál népszerűsége töretlen

Tavaly, és előtte is több 
ezren tekintették meg az 
országos hadi kulturális 
fesztivált Tapolcán. Az 
idén is hasonló érdeklő-
dés mutatkozott.

A hétvégén megszólaltak az 
ágyúk, ropogtak a gépfegy-
verek, dübörögtek a lánc-
talpak az egykori laktanya 
területén, de a nagy a több-
ség számára nem csak ez je-
lentett vonzerőt. A találko-
zás reményében érkeztek az 
ország minden szegletéből 
valaha itt szolgált katonák, 
rajtuk kívül a hagyomány-
őrzők jelentős csoportja, il-
letve rengeteg kikapcsoló-
dásra vágyó vendég.
A szervezők nevében Hor-
váth Gábor a Tapolcai Hon-
véd Kulturális Egyesület el-
nöke arról tájékoztatta la-
punkat, hogy a negyedik al-
kalommal megrendezett or-
szágos hadi kulturális feszti-
vál tartalmas programot biz-
tosított szombaton és vasár-
nap is a látogatóknak. Az 
idén is megemlékeztek a II. 
világháborúban elesett hő-

sökről a régi temetőnél lévő 
katonai emlékparkban, ahol 
dr. Holló József nyugállo-
mányú altábornagy, a HM 
miniszteri főtanácsadója 
mondott emlékező beszédet. 
A vasárnapi hadijáték a Mar-
git-vonal védelméből muta-
tott be részletet, konkrétan 
„Nagybajomi bástya védel-

me” néven ismert  csatajele-
netet, ahol a német-magyar 
erők ideiglenes jelleggel ki-
szorították az előrenyomuló 
szovjet csapatokat.
Természetesen sok más ér-
dekesség fogadta az érdek-
lődőket, úgy állandó, mint a 
színpadi programok vonat-
kozásában, azonban a leg-

többen annak örültek, hogy 
találkozhattak egykori baj-
társaikkal. A résztvevők kö-
zül többen már vasárnap este 
a jövő évi találkozásról szól-
tak, illetve írtak a közösségi 
portálakon. Ha rajtuk múlik, 
van jövője ennek a mára or-
szágos hírűvé vált rendez-
vénynek.                        (szj)

Jelesre vizsgázó diákok

Nem vagyunk egyedül

Kiemelkedő eredményt ért 
el a  Batsányi Tagintézmény 
két csapata az Országos 
Ifjúsági Honvédelmi Ver-
senyen Balatonalmádiban.
A két jól teljesítő batsányis 
gárda hazahozta az össze-
tett országos verseny első 
helyezését az általános isko-

lák kategóriájában. A külön 
értékelt elméleti versenyen 
egy első és egy harmadik 
hely került a tapolcaiak ke-
zébe (az országos versenyen 
résztvevő 19 csapat közül). 
További büszkeség, hogy a 
gránáthajításban is „termett” 
egy ezüstérem.                (szj)

Nyolcvannégy fiatal ré-
szesült vasárnap a bér-
málás szentségében Ta-
polcán.   

A hetedik és nyolcadik osz-
tályos gyerekeket, a szülő-
ket, a bérmaszülőket, a hoz-
zátartozókat és az egyház-
község tagjait Márfi Gyula 
érsek köszöntötte a szentmi-
sén. Örömét fejezte ki a szép 
létszám kapcsán, ami ötven-
egy leány, harminchárom fiú 
bérmálását jelentette ezen a 
szép, immár nyarat idéző 
vasárnapon.
Az érsek az oltári szentség 
egyesítő erejéről szólt, illet-
ve arról a közösségről, 
amelynek mindannyian ré-
sze vagyunk. Hangsúlyozta, 
hogy egy búzaszemből nem 
lesz kenyér, mint ahogy egy 

szőlőszemből sem bor. Egy 
ember sem alkothat közös-
séget, ezért tudatosítani kell 
mindenkinek saját magában 
azt, hogy nem vagyunk 
egymás számára idegenek. 
Ez az egyház létezésének is 
alapja. A templomban kö-
zösséget alkotunk, ahol a 
szentlélek és az oltáriszent-
ség egyesíti a szíveket. Az 
isteni egyesítő erő nélkül 

nincs szerelem, család, ba-
ráti közösség. A bérmálás a 
szentlélek közlésének szent-
sége, a hét szentség közül a 
második, amely csak egy-
szer szolgáltatható ki. Az 
első bérmálás pünkösdkor 
volt, amikor az apostolok 
megkapták a szentlelket. Ma 
a bérmálás egyesülés a 
szentlélekkel, a keresztény 
nagykorúság szentsége. (szj)

Eredmény
csak úgy?
Egy újságíró kolléga 
arról áradozott , hogy  
a finn oktatás milyen 
nagyszerű, s mindezt 
abból szűrte le, hogy 
látogatást tett vala-
melyik ottani intéz-
ményben. A hírportá-
lon megjelent írás 
szerint - kis túlzással 
persze - azért olyan 
eredményes a finn 
oktatás, mert a gyere-
kek azt tesznek, amit 
éppen akarnak. Ki-be 
mászkálnak, odafüty-
tyentenek a tanárnak, 
egyszóval jól érzik 
magukat. Aztán ezzel 
a „fantasztikus” él-
ménnyel párhuzamba 
állítja magyar gyakor-
latot. De ebbe nem is 
mennék bele, csupán 
a Lovasíjász című 
filmből ragadnék ki 
egy Kassai Lajostól  
származó gondolatot: 
Ha eredményt akarsz 
elérni, akkor át kell 
lépni a komfortzónát! 
Azaz, szórakozásból, 
mókázásból,  nem te-
rem babér senkinek.

          Szijártó János

Az országos honvédelmi verseny legjobbjai Fotó:Archív

A hagyományőrzők II. világháborús jelenete sokakat érdekelt    Fotó: Szijártó János

Vasárnap 84 fiatal bérmálkozott         Fotó: Müller Gábor
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INFORMÁCIÓTalajvizes problémák
Tapolca  déli városrészé-
nek égető problémájává 
vált a talajvíz magas 
szintje. Évek óta pincék 
állnak időlegesen, vagy 
tartósan víz alatt, na-
gyobb esőzéskor pedig 
szennyvíz tör fel a csa-
tornából.

A probléma súlyát jelzi a 
nagyfokú érdeklődés a té-
mával kapcsolatos lakossági 
fórum iránt, amelyet kedden 
késő délután tartottak a 
Tamási művelődési központ 
emeleti előadótermében.
Az önkormányzat szakértő-
ket is hívott a fórumra, hogy 
ők mondják el a probléma 
vélt, vagy feltételezett okait.  
A fórum legtöbb hozzászó-
lója a fennálló áldatlan vi-
szonyokat ecsetelte, épület 
állagromlások, vízzel telt 
pincék, szennyvízzel fertő-
zött kutak, patkányok töme-
ges  megjelenése került szó-
ba. A szakemberek egyetér-
tettek azzal, hogy a csator-
na-rendszer szükséges felú-
jítása és az áteresz  újjáépí-

Német IPA-vendégek

Kutató 
gyerekek

Balról, Hársfalvi József városfejlesztési és üzemeltetési iro-
davezető, Hutter Sándor Balaton-felvidéki Vízi-társulat 
igazgatója, Dobó Zoltán polgármester, Farkas Sándorné a 
Bauxitbánya vízvédelmi szakembere   Fotó: Töreky László 

tése mellett, a csapadékvíz 
lakosság általi szennyvíz-
csatornába vezetését is meg 
kell szüntetni a probléma 
feloldásához. Ugyanakkor 
felül kell vizsgálni a piszt-
rángtelep működését is, tisz-
tázni, hogy a víz felduzzasz-
tása milyen mértékben járul 
hozzá a talajvíz emelkedés-
hez. A szükséges beruházás-
hoz egyébként a számítások 
szerint 200 millió forintra 
lenne szükség, a tervek már 

elkészültek.  Bicsérdi Csaba 
helyi vállalkozó saját erő-
forrásait, gépeit ajánlotta fel 
a munkákhoz. A város pol-
gármestere, Dobó Zoltán az-
zal zárta a fórumot, hogy a 
város jelenlegi vezetése 
mindent meg fog tenni azért, 
hogy az évtizedek óta elo-
dázott problémára megol-
dást találjon. A fórumon el-
hangzottakról bővebben la-
punk internetes oldalán ol-
vashatnak.                          (tl)

A Kutató Gyerekek Tudo-
mányos Konferenciájára fel-
készítő munka elismerése-
ként a Tehetségsegítő Ta-
nács “Díjoklevélben” része-
sítette a Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola Batsá-
nyi Tagintézményét.

Ezzel együtt Mester és Ta-
nítványa Díjoklevelet vehe-
tett át Csank Péterné, aki az 
iskola pedagógusaként kie-
melkedő tehetségnevelő 
munkát végzett a komplex 
versenyre történő felkészí-
tésben. Az elismerésben 
osztoznak a kutatómunká-
jukkal a korábbi években 
szép egyéni helyezéseket el-
érő tanítványok is: Homon-
nay Csenge, Csonka Csen-
ge, Bajner Márton,  Major 
Marcell, Varga Veronika és 
Árkosi Dominik.              (szj)

Megtekintették a környék  
látnivalóit, majd Buda-
pestre utaztak és a  parla-
mentet is meglátogatták 
az IPA német tagokból 
álló küldöttségének tag-
jai. A térség országgyűlé-
si képviselője  köszöntöt-
te a rendőrcsoportot.

Az IPA (International Police 
Association) helyi szerveze-
tét képviselve, Sándor Lász-
ló IPA tisztségviselő mutatta 
a be várost és környékét az 
aktív és nyugdíjas rendőrök-
ből álló német csoportnak. A 
vendégeket a Tavasbarlang 
előtt Rig Lajos országgyűlé-
si képviselő köszöntötte és 
szívesen válaszolt kérdése-
ikre is. Elhangzott, hogy  
Németországban éppen egy 

keresztény ünnep van, így 
sikerült egy baráti, aktív ta-
gokkal is rendelkező cso-
portnak együtt ellátogatni 
Magyarországra, amelyről 
sok jót hallottak már. 
A németek dicsérték a helyi 
látnivalókat, a számukra 
biztosított „szép programo-
kat”, és számos kérdést tet-
tek fel a magyar parlament 
működésével kapcsolatban. 
A térség országgyűlési kép-
viselője minden felmerülő 
kérdésre szívesen válaszolt 
és a város nevében egy ki-
sebb ajándékcsomagot is át-
adott a jókedvű és láthatóan 
elégedett IPA-s csapatnak, 
akik a napsütéses, meleg 
időben, akkor már a balatoni 
fürdőzés gondolatával is ka-
cérkodtak.                          (tl)

Rig Lajos (jobbról) és Sándor László a német vendé-
gekkel a Tavasbarlang előtt                Fotó: Töreky László

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Lévai József alpolgármester
Június 6. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Június 13. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

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

Az általános iskolai ne-
velés, oktatás területén 
kifejtett lelkiismeretes, 
sokrétű, és magas szintű 
tevékenysége, céltuda-
tos, következetes tagin-
tézmény-vezetői fela-
datellátása elismeréséül 
Tapolcai Nevelésügyért 
Kitüntetést vehetett át 
dr. Komjátiné Nyakó 
Györgyi, a Batsányi Já-
nos Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Tagin-
tézmény vezetője az idei 
városnapon. 
A nyíregyházi Besse-
nyei György Tanárkép-
ző Főiskolán 1986-ban 
szerzett általános iskolai 
tanítói oklevelet. Egy 
tanév után, 1987-ben 
került Tapolcára, jelen-
legi iskolája jogelődjé-
be, az akkori 3. számú, 
később Batsányi János 
nevét felvevő általános 
iskolába, ahol már a 28. 
tanévét tölti. Pályája 
kezdetén napközis ne-
velőként, majd osztály-
főnökként, osztálytaní-
tóként végezte munká-
ját. Szülők és pedagó-
gusok egyhangú véle-
ménye szerint munká-
ját, pontosan, lelkiisme-
retesen, nagy szakmai 
hozzáértéssel, tanítvá-
nyai irányába megnyil-
vánuló magas fokú em-
pátiával végzi. A tapol-
cai iskolák összevonása 
után, 2008-tól a Batsá-
nyi János Magyar - An-
gol Két Tanítási Nyelvű 
Tagintézmény tagintéz-
mény-vezetője. 2013-
ban kiváló minősítéssel 
mestertanári diplomát 
szerzett. 2015. januártól 
tantárgygondozó szak-
tanácsadóként is tevé-
kenykedik.                

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Dr. Komjátiné 
Nyakó Györgyi

Dr. Komjátiné Nyakó Györ-
gyi intézményvezető, és 
Csank Péterné a díjazás után

http://www.tapolca.hu


Búcsú az óvodától
Kedves műsorral és a 
nyugdíjba vonuló óvónők-
től való elköszönéssel bú-
csúztatták a tanévet ked-
den a Szent Erzsébet 
Óvodában, majd vidám 
családi napot is tartottak a 
Plébániaudvaron.

Az ünnepségen – amelynek 
a Tamási Áron Művelődési 
Központ adott otthont – az 
óvoda valamennyi növendé-
ke szerepelt, hetvennél is 
több kisgyermek örvendez-
tette meg szüleit, nagyszüle-
it énekkel és tánccal a zsú-
folásig telt színházteremben. 
A műsor gerincét szent Már-
ton életének története adta, 
így kapcsolódott a Szent Er-
zsébet ovi is a jubileumi 
Szent Márton évhez. Nem-
csak az 1700 évvel ez előtt, 
Savariaban született püspök 
alakja elevenedett meg, de 
számos népi gyermekjáték 
is, gyermekdalokkal. Szép 
pillanat volt az iskolába in-
dulók elköszönése, akik a 
Szeretet Leányai Társulat 
nővérei által megvásárolt is-
kolaszereket tartalmazó 
mappát kapták ajándékba. A 
korábban az intézménybe 
járt óvodások, ma már ko-
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A családi nap igazán jól sikerült, a gyerekek remekül 
érezték magukat szombaton               Fotó: Szijártó János

moly iskolásként hívogatták 
a ballagó nagycsoportosokat 
versekkel, új élményeket, 
kalandokat ígérve az iskolás 
évekre. Az idei évben a 
Szent Erzsébet óvoda két pe-
dagógusa vonult nyugdíjba. 
Sényiné Berkes Edit az Óvo-
da közössége által alapított 
Szent Erzsébet kenyere díj-
ban részesült az ünnepsé-
gen. Kolontári Gyuláné pe-

dig, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia által 
alapított, a katolikus köz-
oktatásban végzett kiemel-
kedő munkáért adható leg-
magasabb elismerést, a 
Szent Gellért díj arany foko-
zatát vehette át Zöldy And-
rásné intézményvezetőtől. 
Az óvoda szombaton családi 
napot is rendezett a Plébá-
niaudvaron.                   (km)

Veszprém megyéből egye-
düli csoportként jutottak be 
Szabó Csaba tanítványai a 
Fölszállott a páva népi tehet-
ségkutató verseny országos 
döntőjébe, majd a kapuvári 
területi válogatón maximális 
pontszámot kaptak produk-
ciójukra a zsűritől.
Nyárádmagyarósi táncokat 
mutattak be a gyerekek, tá-
jékoztatta lapunkat Szabó 
Csaba. Mint megtudtuk, volt 
már máshol is válogató, de 
az elérhető maximumot 
eddig, rajtuk kívül egyik 
együttes sem kapta meg, így 
a Kukonyák ifjú tagjai, és 
mesterük, joggal bizakod-
hatnak a végső, nagy meg-
mérettetésen való részvétel-
ben. Tizenkettő együttes jut 
be az országos döntőre, de 

az, hogy melyik együttesek 
lesznek a tévés élő adás 
vendégei, csak június 24-én 
derül ki. Ugyanis ekkorra 
fejeződnek be a Felszállott a 
páva tehetségkutató verseny 
válogatói. 
További hír az együttestől, 
hogy Mersits László a Kár-
pát-medencei verbunk ver-
senyen 3. helyezést ért el. A 
nívós versengés során egy 
szabadon választott és egy 
kötelező táncot kellett be-
mutatni, konkrétan Bíró 
Ágoston Felcsíki tájegység-
ből származó táncaiból.
Ezen kívül nyolc gyereket 
vitt Szabó Csaba a Bakony 
virága megyei szólótáncver-
senyre, ahol heten megnyer-
ték kategóriájukat s ezzel a 
Bakony virága címet.     (szj)

Kukonyák a topon

A kapuvári területi válogatón maximális pontszámot 
kaptak Szabó Csaba tanítványai a napokban

Fotó: Archív

Az idén is elnyerte az év 
diákújságja címet a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola Székhelyintézményé-
nek iskolai újságja, az Ala-
bárdos, a DUE Médiaháló-
zat által kiírt tehetségkutató 
pályázaton.
A Budapest en rendezett 
egész napos hangulatos, ér-
dekes programok  különö-
sen vidámra sikerültek a ta-
polcai díjazottaknak, ugya-
nis a Zentai Csaba tanár úr 
által vezetett iskolaújság 
stábja megismételte a tava-
lyi eredményt, az akkori or-
szágos 1. helyet ezúttal is 
elhozták. Az Alabárdos is-

kolaújság értékekelésénél 
kiemelték az iskolaélet 
sokoldalú bemutatását, az 
ehhez tartozó színes képa-
nyagot, az érdekes témákat, 
ajánlókat, a rengeteg infor-
mációt az iskoláról.
Az intézményben 1991-ben 
jelent meg az első iskolaúj-
ság Suli Sajtó néven. Ezt 
Szelestey Ibolya tanárnő 
szerkesztette akkori osztá-
lyával. 1994-től Kolláthné 
Botkó Judit tanárnő, 2002-
től Keszler Józsefné tanítónő 
irányította az újságot. Majd 
2008 szeptemberében tőle 
vette át a stafétabotot Zen-
tai Csaba.                         (szj)

Az Alabárdos a legjobb

A díjazott tapolcai diákújságírók  Fotó:Helyszíni felvétel

A Madarak és fák napja 
alkalmából ragadozóma-
dár-bemutatóval egybe-
kötött természetvédelmi 
ismeretterjesztő előadás 
részesei voltak a katoli-
kus iskolások.

Erről Bányai Barbara tanár-
nő tájékoztatta lapunkat. A 
kivételes nap az iskola udva-
rán kezdődött, ahol a Folly 
Arborétum által felajánlott 
aranyvessző-csemetét és  
törpe gömbtuját ültettek el a 
gyerekek. A diákoknak iz-
galmas röptetéses bemutató-
ban volt részük: a Magyar 
Környezetgazdálkodási és 
Vidékfejlesztési Társaság 
Helka nevű vörösfarkú öly-
ve repült a gyerekek örömé-
re, miközben a társaság 
szakembere beszélt hazánk 
ragadozó madarairól, hely-
zetükről, az őket veszélyez-
tető tényezőkről. A bemuta-
tó végén a diákok kézre ve-
hették Helkát.

Madarak és fák
Hirdetés

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések



Hosszabb élettartam
ÉLETTARTAM  Kifejezetten fontos a megfelelő olaj kiválasztása
A motor élettartamának 
meghosszabbítása érde-
kében fontos a rendsze-
res, megfelelő minőségű 
motorolaj cseréje.

Ezt  nagyon sok tulajdonos a 
megtett távolság alapján 
számolja, azonban sokan fi-
gyelmen kívül hagyják a 
motorolaj korát, pedig ez is 
legalább annyira fontos té-
nyező, mint a megtett kilo-
méterek száma. Ugyanis 
nyugalmi állapotban sem áll 
le a használtba vételkor elin-
dult oxidációs folyamat. 
Amennyiben ez a csere nem 
megfelelő időben követke-
zik be, a későbbiekben na-
gyon magas javítási költsé-
geket eredményezhet, pedig 
a motorolaj egy személy-
gépjármű üzemel te tés i 
költségeinek csak töredékét 
jelenti. Egy rosszul megvá-
lasztott motorolaj legalább 
annyi problémát jelent, mint 
a nem megfelelő időben cse-

rélt olaj. A megfelelő motor-
olaj kiválasztásában a szak-
emberek segítséget nyújta-
nak. Néhány példa, hogy mi-
lyen következményekkel 
járhat, ha nem cserél időben 
megfelelő minőségű olajat: 
lerakódás képződhet, ami 
teljesítmény csökkenéshez, 
magasabb káros anyag ki-
bocsátáshoz vezet, kopás fo-

lyamán meghibásodhat a 
motor, olajellátási problé-
mák léphetnek fel. Ezen fe-
lül még egy sor probléma 
előfordulhat, melynek elke-
rülése érdekében ajánljuk, 
hogy tartsa be az olajcsere-
periódust. Ezt egy megfelelő 
minőségű motorolaj ja l 
megteheti, ami tartalmazza 
azokat az adalék anyagokat, 

amivel megelőzhetőek a ké-
sőbbi problémák és az ezzel 
járó magas javítási költsé-
gek is. Nálunk bármilyen 
autóhoz találhat motorola-
jat, olajszűrűt valamint leve-
gő-, utastér- és üzemanyag-
szűrőt is. Széles választék-
kal várjuk kedves vásárlóin-
kat – mondja Jánosi László 
szervizvezető.

A megtett távolságot, és az olaj korát is figyelembe kell venni        Fotó: Havasi Gábor

Szívből jövő régi Csepel az unokától
A tapolcai Takács Lajos, 
éppen öt éve, 87. szüle-
tésnapján viszontláthatta 
azt a járművet, amelyet fi-
atalon olyannyira kedvelt. 
Minden idők egyik leg-
szebb magyar motorke-
rékpárja, egy gyönyörű 
125-ös Csepel állt azon a 
napon a garázs előtt.

A különleges ajándékot, az 
unokának köszönhette a 
nagypapa. - Mindig szívesen  
hallgattam a nagyapám régi 
történeteit, amelyekben 
gyakran szerepelt egy Cse-
pel motorkerékpár - mondta  
lapunknak Papp Rajmund, 
aki a nagyszülő iránti tiszte-
letét szerette volna egy nem 
mindennapi ajándékkal kife-
jezni. Az elgondolás az lett 
volna, hogy visszaszerzi az 
eredeti, a papa által az ötve-
nes évek legelején vásárolt 
motorját, ám hamarosan ki-
derült, hogy reménytelen ez 
az elképzelés. Maradt egy 
korabeli példány vásárlása 
és a hozzáértő barátok, isme-
rősök segítsége. Hamarosan 
egy környékbeli fészerből 
előkerült egy kortárs Csepel, 

természetesen működéskép-
telenül, enyhén szólva sem 
túl bizalomgerjesztő állapot-
ban. A rozsdamarta szépség 
minden apró alkatrészét, da-
rabját környékbeli, a típust 
ismerő szakemberek vették 
kezelésbe, többen is segítet-
ték a több, mint egy éves fel-
újítási folyamatot, amelynek 
végeredménye minden vára-
kozást felülmúlt. A nehézsé-
gek azonban a felújítás ap-
rólékos és sok szervezést, 
utánajárást igénylő munká-
jával még nem értek véget. A 
hivatali ügyintézésekre, le-
vélváltásokra, idegeskedé-

Takács 
Lajos 
unokájá-
val, Raj-
munddal. 
Lajos bá-
csi a Cse-
pelt be-
rúgta, de 
a közle-
kedést 
már nem 
vállalta

Illés Zsófia sport-és rendez-
vényszervező képviselte 
Tapolcát a Gyulán rendezett 
Kerékpárosbarát Települé-
sek Országos Szövetségé-
nek (KETOSZ) közgyűlé-
sén. A közgyűlésen több ja-
vaslatot is megfogalmaztak 
a résztvevők a biztonságos 
kerékpáros közlekedés ér-
dekében. Javasolják, hogy a 
tervezők, engedélyezők a 
jelenleginél jobban töreked-
jenek a bécsi közúti közle-
kedési egyezményben fog-
laltak betartására a beruhá-
zásoknál, fejlesztéseknél.  
Az egyezmény az alábbi 
meghatározást tartalmazza: 
„A járművezetők különös 
figyelmet/gondosságot ta-
nusítsanak a legsebezhe-
tőbb közlekedők iránt, úgy-
mint a gyalogosok, kerék-
párosok, de mindenek előtt 
a gyerekek, idősek és fo-
gyatékkal élők iránt." Java-
solták még több más mellett 
a közlekedési szabályok 
megismertetését, gyakorlati 
tapasztalatok megszerzését 
már óvodáskorú és alsó ta-
gozatos gyermekeknek kö-
telezően.                      (szj)

Nem árt tudni...

              2016. JÚNIUS 3. ÚKÖZBEN4 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM

sekre ma sem szívesen em-
lékszik vissza Papp Raj-
mund, hiszen érthetetlen 
módon hónapokat vett 
igénybe egy rutinszerűnek 
képzelt forgalomba helye-
zés. A motor eredeti doku-
mentumainak meglétét és 
akkor már kitűnő műszaki és 
esztétikai állapotát végül ke-
mény szó és levélváltásokat 
követően  veterán rend-
számmal „jutalmazta" az il-
letékes hatóság. Végül sze-
rencsésen elgördült az utol-
só akadály is az elől, hogy a 
nagypapa és vele a család 
szép, megható pillanatokat 

élhessen át. Takács Lajos 
1952. május. 10-én vásárolta 
meg a Csepelt, amely akko-
riban nem kis fegyvertény 
volt. Hosszú évekig szolgál-
ta meghibásodás, sőt defekt 
nélkül tulajdonosát a dolgos 
mindennapokban és a sza-
badidő eltöltésében egya-
ránt. Takács Lajos így írt 
visszaemlékezésében a mo-
torkerékpárról: „ … nagyon, 
de nagyon megbecsültük, 
mert a nehéz bányászmunka 
után mindig készen állt... 
nem egyszer meglátogattuk 
vele az ország melegvizes 
fürdőit is... míg élek, nem tu-
dom elfelejteni az én Cse-
pelemet..."  Papp Rajmund 
bár a régi járművekben rejlő 
szépséget észreveszi és érté-
keli, de nem veterán motoros 
a szó klasszikus értelmében. 
A veterán autó-motoros tár-
sadalom tagjait olyannyira 
jellemző tulajdonság, a meg-
mutatni vágyás sem az el-
sődleges motivációja. Szá-
mára a személyes és családi 
történet, kötődés emeli a tár-
gyak értékét, kevésbé azok 
esztétikuma, vagy pénzben 
kifejezhető értéke.             (tl)

Fotó:
Archív

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 
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Lemezbemutató koncert a fesztiválon

Online újságunk

Színpadon a kizárólag saját dalokat játszó Új Idők. A 
koncerten bemutatták most kiadott CD-jüket

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

A IV. Országos Hadi Kulturá-
lis Fesztiválon mutatta be a 
Kokárdák és koszorúk című 
album zenei anyagát az Új 
Idők zenekar. 

A színpadon adták át a most 
megjelent CD első példányát N. 
Horváth Erzsébetnek, az első 
ízben márciusban bemutatott 
darab rendezőjének. A koncert 
végén együtt énekelték a sze-
replőkkel a Piros, fehér című 
számukat. A napokban kiadott 
CD-t a tapolcai Tourinform iro-
da forgalmazza.

Védőoltás gyerekeknek

A tapolcai önkormányzat 
hárommillió forintos kere-
tet biztosít a bárányhimlő 
elleni oltásra a 2013. júni-
us 1. és a 2014. decem-
ber 31. között született 
gyerekek részére.

Erről a szerdai rendkívüli 
ülésen döntött a város kép-
viselő-testülete. Eszerint a 
közösségbe rendszeresen 
még nem járó, a betegségen 
eddig át nem esett gyerekek 
szüleit értesíti majd a hivatal 
a támogatás kapcsán. A szü-
lők nyilatkozhatnak arról, 
hogy kérik-e a támogatást, 
ami a megelőzéshez szüksé-
ges két oltás mintegy 16 ezer 
forintos költségét fedezi. A 
támogatásról lakossági fóru-
mon is tájékoztatják az érin-
tetteket június hetedikén.

www.tapolcaiujsag.hu 06/87/412-289 www.tapolcaiujsag.hu 
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Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Tapolcai zászlóforgatók
A sümegi Kisfaludy Műve-
lődési Központ  nyolcadik 
alkalommal rendezte meg 
májusban a Dunántúli Tánc-
versenyt. 
A programra csaknem 400 
táncos nevezett 87 darabbal. 
A zsűri elnöke Stefán Gábor 
balettmester, a zalaegerszegi 
Hevesi Sándor Színház mű-
vészeti vezetője, tagjai Pak-
sa Eszter balettmester, tánc-
pedagógus, valamint Búry 
Katalin zenés színpadi tánc-
pedagógus voltak. A ver-
senyzők négy korcsoport-
ban, mini, gyermek, junior 
és felnőtt korosztályban sze-
repeltek. Az estébe nyúló 
program repertoárjában 
klasszikus balett, modern 
balett, showtánc, mazsorett, 
akrobatikus rock and roll, 
hiphop, hastánc, revütánc, 
színpadi látványtánc szere-
pelt. A katolikus iskola tán-
cosai show-tánc-kategóri-
ában III. helyet kaptak Tosca 
fantázia című koreográfi-
ájukkal. A Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Is-

kola mazsorett csoportja a 
2014/2015-ös tanév máso-
dik felében indult el. Follyné 
Patonai Szilvia művészeti 
vezető alapította meg a bot-
forgató és zászlóforgató cso-
portot, valamint az alsó ta-
gozatosok pomponos szek-
cióját, ahol a lányok meg-
ismerkedhettek a mazsorett 
műfaj elemeivel, s a megta-
nult tánctechnikák segítsé-
gével számos színpadi kore-

ográfiát, show táncot, és me-
nettáncot is megtanultak a 
diákok. Több városi progra-
mon láthattuk már őket, 
amivel emelték és színeseb-
bé tették a rendezvények 
színvonalát. Tapolca Város 
Önkormányzata segítségé-
vel az iskola szakköri cso-
portja Tapolca Város Ma-
zsorett és Zászlóforgató cso-
portjává lépett elő.

   Bányai Barbara, Tapolca

A római katolikus egyház  
május hónapot a Szűzanyá-
nak szenteli. A Szűzanyát, 
mint  "Istenszülőt" már az 
őskeresztények  is a meg-
tisztelő szeretet jeleivel hal-
mozták el  és a hívők azóta is 
minden veszedelemben és 
ínségben az Ő oltalma alá 
futnak könyörgésükkel. 
Ezt a megkülönböztetett 
tiszteletet jelzi  világszerte a 
sok-sok Máriának szentelt  
templom, köztük  a tapolcai 
Nagyboldogasszony temp-
lom is. Először X. Alfonz 
(1284) Castiglia királya  
kapcsolta össze májust  
Szűz Mária személyével, 
megkoronázva és énekkel 
magasztalva. Néri Szent Fü-
löp is arra biztatta pártfogolt 
fiataljait, hogy ebben a hó-
napban virágkoszorúk-kal, 
énekekkel  és jócselekede-
tekkel  fejezzék ki  az Isten-
anya iránti szeretetüket.    A 
XIX. században a szeplőte-
len fogantatás dogmája, 
majd a pápák tanításai még 
inkább megerősítették a Má-
ria-kultuszt, így a  májushoz 
kötődő ájtatosságokat is. A 
Boldogságos Szűz Isten leg-
csodálatosabb teremtménye. 
"Kegyelemmel teljes", men-
tes minden bűntől, méltó 
volt arra, hogy Jézus Krisz-
tus édesanyja lehessen.   
Benne szemlélhetjük a nő és 
az anya igazi szépségét, mél-
tóságát  Isten szándéka sze-
rint. Május első vasárnapján, 
az édesanyák ünnepén , mint 
égi édesanyánkat  köszön-
töttük  virágokkal és imád-
sággal. Maga az Úr Jézus 
Krisztus bízott  reá  kereszt-
áldozata előtt - János apos-
tollal együtt - mindannyi-
unkat, akik tanítványainak 
valljuk  magunkat. Ekkor 
kezdődött Mária lelki anya-
ságának misztériuma,amely 
része volt Isten megváltó ter-
vének. Az édesanyák életet 
adó, aggódó-féltő- gondos-
kodó, feltétel nélküli szere-
tete  létfontosságú az ember 
testi-lelki fejlődéséhez, sze-
mélyiségének egészséges 
kialakulásához. Nemcsak  a 
kisgyermekkori  körülmé-
nyek,hanem már a méhen 
belüli  "anya-élmények" ,az 
elfogadás, biztonságot adó  
testi és  "lelki  burok" meg-
tapasztalása is egész életre 
szólóan  hat lelkivilágunkra. 
Ha sajnálatos módon valaki-

Az iskola szakköri csoportja Tapolca Város Mazsorett 
és Zászlóforgató csoportjává lépett elő

 Olvasóink írták      - olvasóink írták 

A Szűzanya hónapja

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Június 2 - 8. 

Csütörtök – szerda

2 - 3. csütörtök – péntek, 7 – 
8. kedd - szerda              
14:00  1000,-Ft

2 - 8. csütörtök- szerda  
20:15

Máris hiányzol  
Színes, szinkronizált angol 

romantikus vígjáték
Hossz: 112 perc 

2 – 5.  csütörtök - vasárnap, 
7 – 8. kedd - szerda         

16:00 1000,-Ft                      
Anyám és más 

futóbolondok a családból  
Színes, szinkronizált magyar 

film
Hossz:108 perc 

4 – 5.  szombat – vasárnap  
16:00 1200,-Ft  

A dzsungel könyve 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai fantasy-kaland
Hossz: 105  perc

2 – 8.  csütörtök – szerda 
18:00 1200,-Ft

Warcraft – A kezdetek 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció fantasy
Hossz: 123 perc

nek nem adatik meg ilyen 
szeretetteljes légkörben fel-
nőni,  Istent megismerve és  
önmagát  átadva Neki, még 
az anyai szeretetnél is mé-
lyebb csodában lehet része: 
"Megfeledkezhetik-e cse-
csemőjéről az asszony, nem 
könyörül-e méhe magzatán? 
Még ha az meg is feledkez-
nék, én akkor sem  feledke-
zem meg rólad! - mondja az 
Úr."  /Izajás 49,15/                                                         
Isten gondoskodásának  leg-
szebb ajándéka számunkra a  
Szűzanya, aki mindenkit 
magához ölel a Szentlélek-
ben, és egy kislány szavaival 
élve "ölében visz minket" 
Szent Fiához. Anyai  köz-
benjárását számtalan  tanu-
ságtétel bizonyítja.   A Má-
ria-jelenések  alkalmával  a 
ma emberéhez szóló , bűnös 
gyermekeit féltőn óvó, fi-
gyelmeztető, megtérésre 
szólító  anyaként  küldi  Őt   
Isten  közénk.
Plébániatemplomunkban a 
hónap minden napján fel-
csendül a májusi litániák 
gyönyörű ,régi himnusza: 
"Néked ajánljuk Szűza-
nyánk a legszebb hónap al-
konyát. Ezer nép híven zengi 
ma: Ó üdvözlégy Mária!"
A  "litánia" kifejezés a görög 
"litaneuó" - könyörgök szó-
ból eredeztethető. A tapolcai 
hívek nagy buzgalommal 
jönnek össze imádkozni az 
ún. loretói  litániát, amely  
Loreto városának bazilikájá-
ban lévő Szent Házból szár-
mazik. Idén az  első alkalom 
május első szombatjának dé-
lutánján volt, a plébánia ud-
varán álló Szűzanya szobor 
előtt. Az imádság virágai 
mellett sok-sok  valódi vi-
rággal köszöntöttük Máriát. 
A kiadós koradélutáni eső 
után a méltóságteljes geszte-
nyefák fehér-rózsaszín virá-
gai között átsugárzó nap-
fénynek az égiek ajándéka-
ként   örültünk. Az eget-föl-
det összekötő imához a fá-
kon daloló madarak is csat-
lakoztak  énekükkel.  Szent 
Fiánál. A litánia után elimád-
koztuk az örvendetes rózsa-
füzért. Az rózsafüzér  elői-
mádkozói a plébánia Rózsa-
füzér társulatának tagjai 
voltak. A rózsafüzér a kato-
likusok egyik legkedveltebb  
és legelterjedtebb szemlélő-
dő imaformája.
      Szakács Péter plébános                                               

tapolcaiplebania@gmail.com

www.tapolcaiujsag.hu 



Kívánatos fejlesztés 
Új borítást kapott a Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornaterme
A gyerekek minőségi 
sportolását, és egészség-
megőrzését célozta meg 
a Tapolca VSE Kosárlab-
da Szakosztálya.

A Tapolca VSE Kosárlabda 
Szakosztályának vezetése 
2014 végén felmérte a ta-
polcai általános iskolák tor-
natermeinek, aljzatának ál-
lapotát. Az elemzés gyorsan 
rávilágított a szomorú hely-
zetre, hogy az intézmények 
nagy részében mára már kor-
szerűtlen, elavult rendsze-
reken kénytelenek mozogni, 
sportolni a gyerekek. A 
szakosztály utánpótlásbázi-
sának és az iskolákba járó 
gyerekek egészséges fejlő-
désének védelme érdekében 
a célra alkalmas, magas mi-
nőségű, ízületkímélő termé-
ket kerestünk. Ezért első lé-
pésként, a 2015/16-os sport-
ágfejlesztési időszakban, cé-

Negyedikek a világranglistán 
Az emlékezetes olimpiai 
kvalifikációt érő vancou-
veri győzelmet követően 
első alkalommal lépett 
pástra férfi párbajtőr vá-
logatottunk a párizsi Vi-
lágkupa-versenyen.

- A tapolcaiakkal megtűzdelt 
nemzeti csapat a nyolcad-
döntőben a rendkívül kelle-
metlen cseh válogatottal ta-
lálkozott, akik már párszor 
áthúzták a magyarok számí-
tásait. Ezúttal azonban nem 
sikerült megtréfálni a mie-
inket, az egyéni versenyen 
és a csapatversenyen egya-
ránt remekelő Imre Géza 
vezérletével az utolsó kör-
ben elhúztak a csehektől, és 
biztosan jutottak a legjobb 
nyolc közé (38:31). A fiatal 
spanyol válogatott követke-
zett, és egy izgalmas csata, 
ahol Géza ismét remekelt, az 
utolsó asszóban ennek elle-
nére Yulen Pereira beérte 
Rédli Andrást. Az “arany-
tust” azonban az „Ezredes” 

n STREETBALL - 
A Tapolca VSE Kosár-
labda Szakosztálya a 
Tapolca Kft-vel együtt-
működve Streetball 
(Utcai Kosárlabda) baj-
nokságot rendez vasár-
nap (június 5.) gyer-
meknap alkalmából. Az 
edzéseken és a helyszí-
nen háromfős csapatok 
nevezését várják, há-
rom korcsoportban, fiú 
és lány kategóriában. 
Korcsoportok: II. 2005-
2006-ban születettek, 
III. 2003-2004-ben 
születettek, IV. 2001-
2002-ben születettek. 
Időrend: 8.30 gyüleke-
ző, bemelegítés, 8.45 
dobóverseny - II. kor-
csoport, 9.00 II. korcso-
port mérkőzései, 9.50 
eredményhirdetés - II. 
korcsoport, 10.00 dobó-
verseny - III. korcso-
port, 10.10 III. korcso-
port mérkőzései, 11.00 
eredményhirdetés - III. 
korcsoport, 11.10 dobó-
verseny - IV. korcso-
port, 11.20 IV. korcso-
port mérkőzései, 12.10 
eredményhirdetés - IV. 
korcsoport.               (hg)

vitte be, ahogy tette azt 
Vancouverben is, az ered-
mény 39:38 lett. Az elődön-
tőben a világranglistát utca-
hosszal vezető franciák 
ezúttal legyőztek Boczeké-
kat (41:45), de a bronzmecs-
csen, Izrael ellen fölényesen 
36:20-ra nyertek a fiúk. Ez-

Húzták a kötelet
Helyi és környékbeli ama-
tőr csapatokat, önkor-
mányzatokat, iskolákat, 
civil szervezeteket, egye-
sületeket és sportkedvelő 
baráti társaságokat invi-
táltak a Sportházba az el-
múlt hétvégén, a második 
kötélhúzó versenyre.

- A meghívást négy csapat 
fogadta el, őket köszöntötte 
Lévai József alpolgármester, 
Fekete László meglepetés 
zsűritag és Molnár István fő-
szervező. A verőfényes nap-

sütésben rendezett sportna-
pon kicsik és nagyok egya-
ránt jól érezhették magukat, 
hiszen míg a kötélhúzók az 
erőlködéstől izzadtak, addig 
a gyerekek légvárban ugrál-
hattak vagy épp csillámteto-
válást, arcfestést, lufi figu-
rákat készíthettek. Az érté-
kes nyereményekért, kupá-
ért, különdíjakért folyó küz-
delemben a Sportház csapa-
ta végzett az élen a HE-PA 
csapata előtt. A díjakat Dobó 
Zoltán polgármester adta át 
a résztvevőknek.              (hg)

lul tűztük ki a tapolcai Ka-
zinczy Ferenc Tagintéz-
mény tornatermének aljzatát 
a jól bevált, kedvelt Gra-
boplast Spring Air Elit par-
ketta rendszerrel történő 
felújítását. A jelentős volu-
menű beruházás - sikeres pá-
lyázatunkkal és komoly he-
lyi összefogással - együtt-
működve és támogatóra ta-
lálva a tapolcai önkormány-
zattal, valamint helyi cégek 
és vállalkozók szponzorá-
ciójával május végén meg-
valósításra kerülhetett, és a 
kivitelezés legjelentősebb 
munkálatai a napokban be is 
fejeződnek. Már csak pár 
lépés van hátra, a terem és a 
többi pálya festése, a bor-
dásfalak visszaszerelése és a 
palánkrendszerek cseréje - 
mondta el lapunknak Mol-
nár Lajos, a TVSE Kosár-
labda Szakosztályának ve-
zetője.                           (hg)

zel a helyezéssel két helyet 
ugrottak előre a világrang-
listán, így a negyedik lép-
csőre jöttek fel és az Európa-
bajnokság ugyan még hát-
ravan, de minden valószí-
nűség szerint ebből a po-
zícióból rajtolnak majd Ri-
óban is.                             (hg)

Rövid hírek
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Egészségesebb és szebb lesz a tornaterem a kosárlab-
da szakosztály segítsgének köszönhetően    Fotó: Havasi 

Bronz termett Párizsban a két tapolcai vívóval, Bocz-
kó Gáborral és Rédli Andrással versenyző felnőtt ma-
gyar válogatott csapatnak

Lévai József alpolgármester (jobbra), Fekete László 
„meglepetés zsűritag” és Molnár István  főszervező 
köszöntötték a résztvevőket a hétvégén rendezett má-
sodik tapolcai kötélhúzó versenyen

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 

TÚRA - A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály  
2016. június havi túraterve:
n 06.04. Turista juniális Gyenesdiás, Nagymezőn 
n 06.11. Bakonybél- Hubertlaki-tó-Bakonybél
n 06.25. Munkatúra



Fesztivál a hegyen
KONCERT  Július első hétvégéjén ismét fókuszban a Ghymes
Július első hétvégéjén 
idén tizenegyedik alka-
lommal rendezik meg a 
Ghymes Fesztivált.

A tavalyihoz hasonlóan ezen 
a nyáron is Hegymagas és a 
Szent György-hegy ad méltó 
helyszínt az összművészeti 
fesztiválnak, ahol a történe-
lem, az irodalom, a színház, 
a zene és a tánc jól megfér-
nek egymás mellett. Ahogy 
az együttes vezetője Szarka 
Gyula fogalmazott minapi 
beszélgetésünk alkalmával, 
nem szeretnének eltérni a 
megszokott iránytól, marad 
a jól bevált recept, a prog-
ramkínálatot illetően. - Ezen 
a gyönyörű helyen, aki csak 
leül a fűbe és iszik egy pohár 
bort, már jól érzi magát. Ha 
pedig eltölt még pár napot 
itt, minden bizonnyal örök 
élménnyel gazdagodik. Ma-
ga a rendezvény is egy cso-
dálatos helyen van, és ha eh-
hez még hozzájárul egy kis 
színház, egy kis irodalom, 
egy kis zene, a hatás, az ér-
zés feledhetetlen. Lényeges 

szempont a szervezés olda-
láról a családias jelleg meg-
tartása. 
A fesztivált július 1-én, pén-
teken 18 órakor nyitja meg 
Dobó Zoltán Tapolca pol-
gármestere, Tóth János Zol-

tán hegymagasi polgármes-
terrel, és Szarka Gyulával, a 
Ghymes együttes vezetőjé-
vel, a rendezvény főszerve-
zőjével a Szent György Pin-
cénél. A teljes hétvégét felö-
lelő rendezvénysorozat fő 

programja, a Ghymes együt-
tes koncertje szombaton este 
21.30-kor kezdődik. Utána 
éjszakába nyúló táncház, va-
sárnap reggel pedig feszti-
válzáró szentmise várja a 
résztvevőket.                  (szj) 

helyezni. A tepsibe emelt lapot egy 
villával megszurkáljuk, majd a 
máktöltelék felét egyenletesen 
elosztva rákenjük a lapra, és rábo-
rítjuk a második lapot. Ennek tete-
jét is szurkáljuk meg kissé, majd 
kenjük rá a maradék tölteléket is. 
Fedjük be a harmadik lappal, és 
ennek tetejét is szurkáljuk meg. 
A tésztát 180 C fokra előmelegített 
sütőben 25 perc alatt készre sütjük. 
Tepsiben hagyjuk kihűlni, majd 
tetszés szerinti kockákra vágva, 
porcukorral enyhén megszórva 
szervírozzuk.
Töltelék - A mákot elkeverjük a 
cukrokkal, reszelt citromhéjjal, 
majd leforrázzuk a tejjel, és telje-
sen kihűtjük. Ha kihűlt, beledol-
gozzuk a lekvárt. Sütési hőfok: 
180°C, sütési mód: alul-felül sütés, 
tepsi mérete: 20×30 cm, költség: 
800 Ft.
           Fehér Sándorné,  Tapolca

A napokban nyílt meg a 
Hunguest Hotel Pelion-
ban a Tapolcai Műhely 
2016 Fotóművészeti Al-
kotótelep, amelynek saj-
tótájékoztatóját is meg-
tartották a szállodában. 
Megtudtuk, jelenleg 14 
neves hazai alkotó dolgo-
zik azon, hogy műtárgy 
értékű fotográfiákat hoz-
zon létre, a művészet 
eszközeivel megragadva 
Tapolca és környéke 
lakóit, épített- és termé-
szeti értékeit.

A kortárs művészeti alkotó-
telep gondolata nem most 
született, tavaly Szegedi 
Műhely néven már megva-
lósították a Hunguest Hotel 
Zrt, illetve a most Tapolcán 
tartózkodó, 14 tagot számlá-
ló, neves fotóművész közös-
ség alkotói. A sajtótájékoz-
tatón Huba Marianna, a ta-
polcai hotel igazgatója osz-
totta meg a jelenlévőkkel az 
alkotótelep létrejöttének 
hátterét, majd reményét fe-
jezte ki, hogy a szállodalánc 
támogató együttműködésé-
vel, olyan maradandó és mi-
nőségi értékek születnek Ta-
polcán is, amely a művé-
szeknek és a vendéglátó 
szállodaláncnak egyaránt 
hasznára válik. Dobó Zoltán 
támogatásáról biztosította 
az alkotótelep művészeit, 
hangsúlyozva, hogy a segítő 
szándék nem érdek nélküli, 
hiszen az elkészülő műalko-
tások a város hírnevét erő-
sítik, turisztikai értékét nö-
velik, kulturális kincseit 
gazdagítják. Szebeni And-
rás, az alkotótelep ötletgaz-
dája és vezetője azt emelte 
ki, hogy vissza szeretnék 
adni a fotózás örömét annak 
a szakmának, amelynek al-
kotóitól, az újságoknál dol-
gozó munkatársaktól ma 
már iszonyatos tempót vár el 
az élet. Elmondta, az alkotók 
már választottak maguknak 
témát, témákat, van aki a 
barlangot, van aki a tapolcai 
hajnalokat, vagy az Y-háza-
kat fényképezi.                 (tl) 

Paprika: 680-800 Ft/kg
Paradicsom: 520-540 Ft/kg
Uborka: 340-350 Ft/kg
Alma: 250-300 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Mandula: 4400 Ft/kg
Mandarin: 380 Ft/kg
Citrom: 990 Ft/kg
Banán: 460 Ft/kg

Havonta legalább egy-
szer tervezünk ruhaosz-
tást működési területün-
kön, és célunk a véradók 
számának növelése, tud-
tuk meg Tóth Enikőtől.

A Magyar Vöröskereszt Aj-
ka-Tapolca területi vezetője 
munkatársunknak elmond-
ta, hogy a véradásokat is ha-
vi rendszerességgel szerve-
zik meg a Tamási Áron Mű-
velődési Központban, ahova 
mindig várják a másokon se-
gíteni szándékozó embere-
ket. A Vöröskereszt helyi 

szervezete elérhető a Face-
bookon is, ahol a napi ak-
tualitásokat, fontos esemé-
nyeket is megtalálhatják az 
érdeklődők. Ami Tapolcát il-
leti, Ajkával van közös szer-
vezete, a telephely, bázis a 
Régi Postaudvarban találha-
tó. Csütörtökön itt zajlott a 
ruhaosztás, és fontos megje-
gyezni, hogy ezen a helyen  
minden hétköznapon elérhe-
tők a munkatársak. Tóth 
Enikő hozzáfűzte, hogy el-
sősegélynyújtásból vizsgáz-
tatnak, és tanfolyamra is 
lehet náluk jelentkezni.  (szj)
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A népszerű Ghymes együttes a korábbi években is ezreket vonzott a Szent György-
hegyre, vélhetően ez az idén sem lesz másként                                   Fotó: Szijártó János

Ruhaosztás Tapolcán. A képen a helyi (Ajka-Tapolca) 
szervezet vezetője, Tóth Enikő          Fotó: Szijártó János

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20-50/db
Burgonya: 250-350 Ft/kg
Sárgarépa: 320 Ft/kg
Zeller: 240 Ft/kg
Vöröshagyma: 230 Ft/kg

Heti SÜTI

Mákos linzerkocka
Hozzávalók: Linzer - 38 dkg szi-
tált finomliszt, 3 g sütőpor, 3 g szó-
dabikarbóna, 1 csipet só, 6 dkg szi-
tált porcukor, 1 csomag vaníliás 
cukor, 0.5 citromból nyert citrom-
héj, 0.5 citromból nyert citromlé, 
15 dkg vaj (lehet vajas margarin 
is), 1 db tojás, 75 ml tej
Töltelék - 25 dkg darált mák, 5 dkg 
cukor (ízlés függő), 0.5 citromból 
nyert citromhéj, 1 csomag vaníliás 
cukor, 1 dl forró tej, 4 teáskanál 
bármilyen lekvár/ dzsem (nálam 
most 2 tk barack, 2 tk áfonya)
Elkészítés: Linzer - A tészta hoz-
závalóit gyors mozdulatokkal ala-
posan összedolgozzuk. 3 egyenlő 
részre osztjuk, majd egyenként 
frissen tartó fóliába csomagoljuk, 
és 1 órát pihenni a hűtőbe tesszük. 
Az idő leteltével a hideg tésztát, 
egyenként 20×30 cm-es téglalappá 
nyújtjuk. Ajánlatos az első lapot 
rögtön a sütőpapíron nyújtani, 
mert így könnyebb lesz a tepsibe 

Fotóművészet 
és Tapolca

Ruhaosztás, véradás

Szebeni András ötletgazda
               Fotó: Töreky László
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