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Gyereknap viharral
VIDÁMSÁG A programok nagy része elmaradt, de így is jó volt
Az időjárás nem kegyelmezett az idei gyermeknapnak, zivatar csapott le
a városra vasárnap délután, így a programok egy
része elmaradt.
A tervezett színpadi műsort
a Tördemic Néptáncegyüttes fellépéséig tudták megtartani, az utána következő
események már elmaradtak
a trópusi jellegű felhőszakadás miatt. Azonban meg kell
jegyezni, hogy amíg az idő
engedte, rengetegen látogattak ki az Egry utcai zöldövezetbe.
Délben kihirdették a Kazinczy téri sportpályán rendezett streetball bajnokság
eredményeit, illetve láthatta
a közönség a Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató csoport produkcióját. A néptánc
után lett volna a májusfa kitáncolás, de arra már nem
adtak engedélyt az égiek.
Ahogy a kutyás bemutatóra,
Tibi bohóc és Rosta Géza
műsorára sem. Ugyanakkor
a pókemberes légvár, a kézműves foglalkozás, a kör-

A körhinta népszerűsége töretlen, sorban álltak érte a gyerekek Fotó: Szijártó János
hinta, a rendőrautó várta az
érdeklődő gyerekeket. Folyamatosan villogott kékfény, harsogott a sziréna, az
apróságokat minden részlet
érdekelte, és persze rendkívül élvezték, hogy belülről
láthatják a járművet. Aztán
jött a nagy vihar és kiürült a
park. A hatalmas mennyisé-

Kilencvenöt esztendős
Tapolca közismert szabómestere, Kapcsos Gyula bácsi ez év június hetedikén
betöltötte 95. életévét.
Dobó Zoltán polgármester
és Koppányi Ferenc képviselő is köszöntötte a kedves
idős embert születésnapja
alkalmából. A kormány üdvözlő oklevelét és egy csokor virágot adott át Dobó
Zoltán Kapcsos Gyula bácsinak, aki szívesen mesélt
fiatalabb éveiről. Különösen
a határvadászként leszolgált
második világháborús élményeket, de az azt követő dolgos évtizedek epizódjait is
felelevenítette. A Csányi
utcai régi polgári ház, melyben Gyula bácsi és családja
már 1949 óta él, egy szép
nagy zárt, árnyas kerttel rendelkezik. Ott szőlő, veteményes, gyümölcsfák, virágok

50 éves város

veszik körül az idős embert.
A hasznos és szép növények
között mindig talál egy kis
elfoglaltságot, kevés munkát, mozgási lehetőséget a
szép kor ellenére is tevékeny
nyugdíjas szabómester. (tl)

gű csapadékkal, széllel érkező zivatar távozta után még
sokan visszamentek, koraestig forgott a két körhinta, illetve folytatódott a falmászás, és a gyereknap kedvence a Dottó kisvonat is megállás nélkül szállította a boldog gyerkőcöket. Nekik biztosan nem a napot kettészelő

zivatar marad meg emlékeikben, ellentétben a szervezőkkel, a Tapolca Kft. munkatársaival, akiket komoly
kihívás elé állított a résztvevők biztonságának szavatolása, illetve a technikai
eszközök megóvása ezen a
felemásra sikerült júniusi
vasárnapon.
(szj)

Maroknyi
katonánk
Tíznapos szárazföldi,
légi és tengeri NATOhadgyakorlat kezdődött Lengyelországban, amely hét gyakorlótéren zajlik mintegy 31 ezer szövetséges katona, köztük
magyarok részvételével. A hír számomra
akkor vált „érdekessé”, amikor pár sorral
lejjebb kiderült, hogy
száz (!) katonával vagyunk jelen a nagyszabású gyakorlaton.
Ott, ahol 18 NATOtagállam, és öt partner állam katonái 31
ezren. Mi meg százan. A pár nappal ezelőtti trianoni megemlékezéseken több helyen elhangzott, hogy
mostanra mi önként
építettük le seregünket mélyen a diktátum
szabta határ alá. Ez
napjaink trianonja. Az
említett hadgyakorlaton való részvételi
arányunk is ezt tükrözi. Valamint súlytalanságunk mérőszámát.
Szijártó János

Trianoni megemlékezés

győztes hatalmak azt is, és kényszer nélkül. Sajnos
hogy mennyi fegyverünk ez a lelki és szellemi trianolehet. Negyvenezer puskát, ni katasztrófa. Még azt sem
525 géppuskát, 140 akna- tudjuk teljesíteni, amit 1920vetőt és 105 tábori löveget ban oly kevésnek éreztünk engedélyeztek. Ezzel szem- fogalmazott a polgármester.
ben ma honvédségünk lét- A megemlékezés a történelszáma nem egészen 26 ezer mi egyházak képviselőinek
fő. És nemhogy 525 nehéz- beszédeivel folytatódott. A
géppuskánk nincs, de száz rendezvényen közreműködarab sincs. Aknavetőink és dött a Tamási Áron Művelőnehézlövegeink száma kere- dési Központ színjátszó
(szj)
ken
nulla. Mindez szerződés klubja.
Az önkormányzat képviseletében Dobó Zoltán polgármester szólt a lassan egy
évszázados katasztrófáról,
amelyet a mai napig nem hevert ki a nemzet. Beszédében szólt az 1920-tól érvénybe
lépett korlátozásról,
Gyula bácsit Dobó Zoltán
ami
magyar
honvédség létpolgármester és Koppányi
számát
35
ezer
főre korláFerenc képviselő köszöntozta,
a
korábbi
120
ezerhez
tötte 95. születésnapján
Fotó: szj.
Fotó: Töreky L. képest. - Meghatározták a Napjaink trianonjáról is szólt Dobó Zoltán
A viharos, esős időjárás
meghiúsította a június negyediki megemlékezést
idén a Trianon emlékműnél. A békediktátum évfordulóján minden évben
megrendezendő történelemidézést ezért fedett
térben, a Tamási Áron
Művelődési Központban
tartották meg.
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ELISMERTÉK
Tapolcán

Dr. Óray Győző
Tapolca képviselő-testülete a gyógyítás területén hosszú évtizedeken át végzett lelkiismeretes és odaadó munkája
elismeréséül Tapolcai
Egészségügyért és Szociális Ellátásért kitüntetést adományozott dr.
Óray Győző fül-orr-gégész szakorvos részé-re
a városnapi ünnepségen. 1941.03.08-án született, általános iskolai
és középiskolai tanulmányait Kőszegen végezte. Diplomáját a budapesti
Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen szerezte. Első
munkahelye Szombathelyen volt, majd 1971től 2006-ig a tapolcai
kórházban. Becslések
szerint is pályafutása 41
éve alatt legalább 30
ezer műtétet végzett el.
Úgynevezett műtétes
napon a kórházban 1015 beteget operált.
Mindemellett a szakrendelésen is fogadta a betegeket. 1968-ban kötött
házasságot, két fia született. Tapolcán otthonra
talált.
Személyisége,
odaadó gyógyító munkája kitűnő szakemberré, emellett pedig emberré tette, aki odaadóan
és szívesen segített embertársain a kisgyermekektől, az idősekig.
Nyugdíjazása után is aktív maradt, és 2006 márciusától az Amplifon
Magyarország kft. fülorr-gégész,audiológus
főorvosaként hallássérült betegek gyógyítását, gondozását végzi.
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
- Dobó Zoltán polgármester
Június 13. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Június 20. 14.00-16.00
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Bárányhimlő ellen
Oltassuk be gyermekeinket, önmagunkat, mert a
bárányhimlő súlyos esetben komoly szövődményekkel is járhat! A város
önkormányzata felismerte a problémát és a jövőben átvállalja a betegség
elleni védőoltás költségeit.
Mindezt június hetedikén a
Tamási Áron Művelődési
Központban, egy lakossági
fórum keretében mondta el
Dobó Zoltán polgármester.
A bárányhimlő, a neve ellenére korántsem szelíd bárány-, inkább farkastermészetű. A bárányhimlő neve
ugyanis még a középkorból
származik, csak az akkoriban tomboló halálos himlő
járványokhoz képest enyhébb lefolyású a betegség.
Ezt már dr. Dorner Mária tapolcai
gyermekorvostól
hallhatták a jelenlévők. A
gyermekorvos szerint, nem
tanácsos kihagyni az ingyenes oltás lehetőségét, hiszen
az veszélytelen, mellékhatása nincs, ugyanakkor minimálisan húsz év védettséget

A bárányhimlő elleni védőoltásról tájékozódhattak az
érdeklődők a napokban
Fotó: Töreky László
(ez a határidő lehet jóval
több is) garantál. A doktornő
igyekezett eloszlatni azt a
tévhitet, hogy át kell esni, jó
ha átesünk a bárányhimlő
betegségen. - Korunkban a
bárányhimlő szövődményei
sokasodtak, egyre több lett a
súlyos lefolyású eset. A vírus jellegzetessége, hogy aki
találkozik vele, az nyolcvan
százaléknál is nagyobb valószínűséggel meg fog betegedni, ha nem kapott védőoltást. Ha kamasz kapja meg
a bárányhimlőt, akkor a lefolyás súlyosabb, sokkal
több kiütéssel jár, több a szö-

vődmény. Felnőttkorban és
később, a helyzet még veszélyesebb lehet, egy terhes
anyánál akár magzati károsodások, súlyos tüdőgyulladással járó szövődmények is
felléphetnek- figyelmeztetett az orvos, aki szívesen
válaszolt a jelenlévők felmerülő kérdésére. Többek
között elhangzott, a százszázalékosan megbízható, japán fejlesztésű vakcina beadását leginkább a hazai
egészségügy szegénysége
miatt nem tették országosan
ingyenessé és kötelezővé,
pedig indokolt lenne. (tl)

Fakivágás, jegyzői tájékoztatás
A Kazinczy téren történt fakivágások többeket felháborítottak, annak ellenére,
hogy mindez az ott élők
biztonsága érdekében történt. Legalábbis a katasztrófavédelem szerint.
Az esemény kapcsán Ughy
Jenőné jegyző tájékoztatóját
közöljük, illetve arról is értesítjük önöket, hogy a Tapolca TV hétfő esti (06.13.)
élő adásában vendégünk
lesz a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékese.
A jegyzői tájékoztatás:
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ajkai kirendeltsége
36960/370-10/2016.
ált.
számú határozatával 2016.
március 10-én KÖTELEZ-

kialakuló tűz esetén. Ezért
kötelezte a hiányosságok javítására, illetve a határozat
rendelkező részében a Kazinczy téri épületeknél megjelölt fák kivágatására a
jegyzőt. A törvénynek megfelelően felhívta a hatóság a
jegyző figyelmét, hogy jogi
szervezet esetén egymillió
forintra bírságolhatja, valamint a teljesítés további elmaradása esetén ismételten
kiszabhatja ezt az összeget.
Szakmai szempontból nincs
mérlegelési lehetősége az
önkormányzatnak, a jegyző
feladata a végrehajtás.
Rendkívüli módon sajnáljuk
a fák eltávolítását, de ha csak
egy lakás is kiég, vagy egy
ember élete is veszélybe kerül, az nem csak a károsult
család, de egész közösségünk tragédiája. Egyeztetés
után a fák helyére alacsonyabb növésű tuják, bokrok
ültethetők, amelyek pótolják
a most elvesztett zöldfelületet. Ebben önkormányzatunk anyagi segítséget nyújt
a lakóközösségeknek.
Ughy Jenőné, jegyző
Fotó: kgy.

TE a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét,
a tapolcai Kazinczy téren lévő középmagas lakóépületek tűzoltási felvonulási területeinek környezetében tapasztalt tűzvédelmi előírások betartására. Az erről
szóló tájékoztatást honlapunkon is közzétettük. Az
említett hatóság 2016. március 4-én tűzvédelmi hatósági célellenőrzést tartott, és
megállapította, hogy a magasból mentő tűzoltó gépjármű működését a fák akadályozzák, megsértve az Országos Tűzvédelmi Szabályzat idevonatkozó rendelkezését. Az általuk tapasztalt hiányosság veszélyezteti az épületben tartózkodók mentését, esetlegesen

www.tapolcaiujsag.hu Kivágták a felvonulási területen lévő fákat

INFORMÁCIÓ
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,
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szerda: 8.00-12.00 óráig és
13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
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
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090
Országgyűlési képviselő
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mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Pedagógusok napja Zenei élmény
A pedagógusnap minden
évben jó alkalom arra,
hogy a fiatalok tanításába, nevelésébe fektetett
munkát, időt, a hivatás
fontosságát elismerje,
méltassa Tapolca városa.
A Tamási Áron Művelődési Központ a napokban
adott helyet a hagyományos pedagógusnapi ünnepségnek.
Az esemény a Tapolca nevelésügyéért kitüntetések átadásának felelevenítésével
kezdődött. A díjat a Város
Napján már átvehették az
érintettek, azonban most is
járt a taps a város kitüntetettjeinek. Ünnepi beszédét
megkezdve Dobó Zoltán
polgármester
köszönetet
mondott a rendezvény lebonyolításában résztvevő tizenhat környékbeli településnek, akik anyagilag is
hozzájárultak az ünnepséghez. Tapolca polgármestere
méltatva a pedagóguspálya
fontosságát, azt hangsúlyozta, hogy a pedagógus összeköti a tehetséget a lehetőséggel, küldetése pedig a művelt nemzet fenntartása, ebben a megközelítésban pedig az egyik legfontosabb

KULTÚRSAROK
Halápiné Kálmán Katalin
személyében tapolcai díjazottja is volt a tehetséggondozás területén maradandó munkát végző magánszemélyeket és szervezeteket jutalmazó, országos
Bonis Bona-díjnak.
A szervezetek közül a Tapolcán is jól ismert SzínVonal AMI vehette át az
országos elismerést és a vele
járó anyagi támogatást Balogh Zoltán emberi erőforrás
minisztertől a Nemzeti Múzeumban. Idén 63 szervezet
és magánszemély részesült

A zenekedvelő közönség
örömére az idén is megtartotta a római katolikus
templomban a hagyományos pünkösdi hangversenyét a tapolcai Járdányi
Pál Alapfokú Művészeti
Iskola vonószenekara.

Pedagógusok a Tamásiban
része a mai magyar társadalomnak.
Dobó Zoltán a beszéd után
átadta a díszdiplomákat Tapolca és a járás nyugdíjas pedagógusainak. Aranydiplomát vehetett át, Székely Éva
Mária, Salamon Lajosné,
Jakab Miklósné, Simon Józsefné. Gyémántdiplomát
kapott Illés Mária, Elmont
Gergely, Mészáros György,
Mészáros Györgyné, Fekete
Lajos. Vas diplomát Tóth
Gyuláné született Bartus
Katalin vehetett át egy csokor virág kíséretében. A
nyugdíjba vonuló tapolcai
pedagógusoktól Lévai József és Kozma Henrik alpolgármesterek köszöntek el. A
Kertvárosi óvodából Hoszszúné Csarnai Júlia, Paulovics Gáborné, Novák István-

Fotó: Töreky László

né óvodapedagógusok és
Nagy Imréné Marika búcsúzott. A Szent Erzsébet óvodától Kolontári Gyuláné Rózsa és Sényiné Berkes Edit
távozik. A Szász Márton iskolától Kiss Józsefné gyógypedagógiai asszisztens búcsúzott. A Bárdos Lajos Általános Iskolából Farkas József tanár és Rosta Dénesné
takarító, a Kazinczy tagintézményből Bakos Zoltánné
Zsebeházy Judit, Lakos Dezső, Lakos Dezsőné, Pappné
Vígh Ágnes pedagógusok és
Pethő Sándorné takarítónő
távozik. Az idei pályakezdőket, Dégi Alexandrát (Tamási), Szám Pétert (Széchenyi
iskola) és Cseh Balázst
(Wass Albert könyvtár) Koz- Az idén is szép élményt adott a pünkösdi vonóshangma Henrik alpolgármester verseny a közönségnek
Fotó: Szijártó János
köszöntötte.
(tl)

A kiemelkedő munka díja
az elismerésben, több kategóriában. A “Bonis Bona” A nemzet tehetségeiért”
díjra a tehetséggondozásban
kiemelkedő munkát végző
magyarországi és határon
túli magyar, vagy magyarországi nemzetiségi óvodapedagógusok, általános, közép
és szakiskolai pedagógusok,
gyógypedagógusok, mesterségek oktatói, felsőoktatásban dolgozó oktatók, civil
szervezetek tehetségsegítői
és a tehetséggondozás területén működő szervezetek
jelölhetők, akik oktatják,

A közönséget Őri Jenő, az
iskola igazgató-helyettese
köszöntötte, a tanárok és
tanítványok által bemutatott
lélekemelő műsor művészeti
vezetője, Román Iván volt. A
koncert első fellépője Román Katalin volt, aki hegedűn szólaltatta meg Handel
Á-dúr szonátájának I-II. tételét. A folytatásban Goltermann Desir című műve

hangzott el Deli Eszter
(cselló) közreműködésével,
majd Telemann Táncszvitje
zenekari
feldolgozásban.
Jenkinsontól a Tánc Gusztos
Donát hegedűszólója által
csendült fel, utána a zenekaré volt ismét a főszerep. Két
magyar népdal, Anyáknapi
köszöntő, A nyugati vasút
került terítékre, aztán a kicsik hegedűkórusa kapott lehetőséget, végül Vivaldi Gdúr concerto-ja, és Anderson Plink, plank, plunk című
szerzeménye kényeztette a
közönséget a zenekar hibátlan játáka folytán. A vonósok játékát csemballón és
zongorán Takácsné Németh
Magdolna kísérte.
(szj)

nevelik, segítik a gyermekeket, tanulókat, fiatal tehetségeket.
A díj 2013 tavasza óta ad
lehetőséget a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végzők elismerésére. Az
elnevezés, a „Bonis bona
discere”, vagyis „Jótól jót
tanulni” latin közmondásból
származik. A díjat először
2013 májusában vehette át
57 kiváló versenyfelkészítő
pedagógus az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken elért sikereik elismeréseként.
(tl)

Halápiné Kálmán Katalin a díjátadón a Nemzeti Múzeumban

Fotó: Archív

Heti Ötlet
az Eb-re
Hajrá magyarok!
Június 10-én pénteken elindul a labdarúgó Európa
bajnokság, melyen hosszú
évtizedek után Magyarország is képviselteti magát.
Akinek nincs lehetősége
kiutazni Franciaországba,
az itthonról szurkolhat
kedvenc csapatának.
Azért, hogy az itthoni
szurkolás is emlékezetes
legyen, a Tapolca Kft.
partnereivel karöltve úgy
döntött, hogy megadják a
módját ennek a nem mindennapi,
sporttörténeti
esemény közvetítésének.
Szurkolói sátrat állít a
TÁMK mellett található
„kavicsos parkoló” területére, a franciaországi EB
huszonhárom játéknapjára. A tervek szerint, a kontinenstorna összes mérkőzése látható lesz majd a
tizenkét négyzetméteres

Havasi
Gábor
újságíró

kivetítőn. A magyar mérkőzések sikerét, szakértők
bevonásával kívánják támogatni, spontán játékos
szerveződéseket terveznek, például megválasztják a leghangosabban
szurkoló egyént, vagy épp
góltotón lehet majd eredményt jósolni. Az első
csoportmérkőzést a szomszédos Ausztriával játssza
a válogatott. A szurkolók
Dencsik Tamással és
Szőcs Mátéval izgulhatják
végig a debütáló meccset.
Mindketten a sógoroknál
játszottak, játszanak ezért
talán
kulisszatitkokkal
szolgálhatnak, érdekesebbé téve a derbit. A sátorban
a méltán híres tapolcai
kézműves sört és a környék borait is csapra verik,
így minden adott lesz ahhoz, hogy kiszurkoljuk a
magyar csapatból a maximumot.
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...
Az esővizet Magyarországon nem tilos gyűjteni, senki nem büntet érte, ne dőljünk be az interneten keringő téves információknak,
amely egy USA-ban történt
esetet vett alapul! A tetőkről
lehulló csapadék összegyűjtése különösen hasznos a
szárazabb időszakokban,
mikor kertjeink öntözésre
szorulnak. Tapolca déli-városrészének időnként kiömlő csatornáinak kapcsán
merült fel, hogy a családi
házas övezetekben sokan a
tetőzetre hullott csapadékot
a városi csatornarendszerbe
vezetik. Ez utóbbi logikus
lépés a városlakók részéről,
ám tilos. Amikor hirtelen
nagy mennyiségű eső esik
(sajnos egyre gyakoribbak
az ilyen esetek) a mélyebben fekvő városrész csatornáiból feltör a víz. Feltételezések szerint, ehhez nagyban hozzájárulnak az említett esővizes ereszbekötések. A jövőben, amint az egy
lakossági fórumon felmerült, a DRV ki is vizsgálja
majd a nem legális bekötéseket. Javasoljuk, inkább
gyűjtsük az esővizet, erre
bőven találhatunk jó példákat, technikákat!
(tl)

LAKÁS - OTTHON -KERT
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Pompázó virágok
A tavasz végén, a nyár elején színpompás virágok borítják az utcákat, tereket, a
házakat, lakásokat, erkélyeket. Kétségtelenül megszépítik mindennapjainkat a növények, s ebben jelentős
szerepet játszik Fülöp Lászlóék tapolcai családi vállalkozása.
Az impozáns Nyárfa utcai kertészetben Fülöpné Papp Ildikó
kísér körbe, s közben megismerem a szezonális virágokat, de a
legkeresettebbeket is. – A nyár
elején előtérbe kerülnek az évelő növények, köztük a margarétafélék, a különböző levendulák, a búzavirágok, a szarkalábak, a most nyíló sásliliomok,
de sokan keresik az árnyékliliomot és a hortenziát. A virágzó
cserjéknek szintén most van a
szezonja, szép virágosak a pimpófélék és a loncfélék, nagyon
szeretik őket. Ugyanez igaz az
egynyári palántákra is, amelyek között vannak kifejezetten
napkedvelők (vinka, büdöske,
nyári gerbera, begónia), és árnyékkedvelők (Impatiens) is.
Színekben a sárga, a kék, a rózsaszín, a piros a divat ilyenkor,
közülük legritkább szín a kék.
Ha ezt a színt keresik a lobélia a
jó választás, amely kellemes,
igazi nyári kék színben pomHirdetés

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

A virágok megszépítik a
mindennapokat - erről
Fülöpné Papp Ildikóval
beszélgettünk
Fotók: szj.
pázik, illetve még a kék Salvia
is szóba jöhet. Az egynyári palánták között meg kell említeni
még a díszcsalánt, a kakastaréjt, a piros Salviát, a dáliát. Jól
bírja a tűző napot a kukacvirág,
amely egész nyáron folyamatosan virágzik és igénytelen is.
Érdekessége, hogy nappal kinyílnak a virágai, éjszaka öszszezárnak. A nyár fő virága természetesen a muskátli, ebből a
parasztmuskátli, és a futómuskátli. Piros, fehér, rózsaszín és
lilás alapszínekből lehet választani. A félfutó muskátli
színválasztéka gazdagabb, több
féle lila, sötétbordó, és a „cirmos” is létezik. Akinek balkonja van, annak parasztmuskátlit

érdemes tartania, mert az alacsony marad, és jobban ellenáll
a szélnek, mint a futó. Klasszikus nyári virág a gumós begónia, amelyből szintén létezik
futós és a hagyományos álló
fajta is. Ezek a növények félárnyékos helyen érzik jól magukat. Sokan szépségükön túl
azért is szeretik őket, mert a gumóját át lehet teleltetni és így
következő évben is szép dísze
lehet kertnek, erkélynek mondta Fülöpné Papp Ildikó.
A tulajdonostól azt is sikerült
megtudni, hogy az ampolnás
növények is közkedveltek. Az
ampolna kifejezés (aki nem
tudná) az akasztós cserepet jelenti, s ebbe ültetik bele a virá-

got. Egyebek között futómuskátlit, futó fuksziát, a színben
és formában széles skálát felölelő petúniát, begóniát, a már
említett kukacvirágot. Divatos
az a „virágvarázsként” ismert
megoldás is, amikor egy ampolnába négy különböző virágot ültetnek, és a kaspó színe az
egyik benne lévő növényével
azonos. Rendkívül keresettek a
fűszernövények, köztük az
alapként meghatározható menta, de a zsálya, a bazsalikom, a
majoránna, a koriander, a tárkony, a lestyán, a citromfű, a
citronella, a borsikafű, az oregánó, a rozmaring, a kapor, máriatövis, articsóka is kedvelt ebből a körből.
(szj)
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Jelen vagyunk

MAGAZIN - HIRDETÉS

Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések

TAPOLCA minden othonában!
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TÚRA
A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály szombati
(2016.06.11.) túrája: Bakonybél-Hubertlaki-tó-Bakonybél. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron
szombaton reggel 5.20-kor,
a busz 5.30-kor indul. Az
utazási költség teljes áron a
hazaúttal együtt 3530 Ft.
Hirdetés

Online újságunk:

www.tapolcaiujsag.hu
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olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták
Moziműsor

Csíksomlyói pünkösdi zarándoklat

Tapolca Városi Mozi

A tavalyi évhez hasonlóan, idén
is az önkormányzat szervezésében zarándokoltunk Csíksomlyóra Tapolcáról, és környékéről. Varga Béláné Rózsika főszervező mellett Dobó Zoltán
9. csütörtök, 11 – 15.
polgármester, és Lévai József
szombat – szerda 13:30
alpolgármester is az utazókkal
1200,-Ft
tartott.
X–MEN – Apokalipszis 3D
Buszunk szerdán este 10 órakor
Színes, szinkronizált
indult. Kicsit talán fáradtan, de
amerikai akció/kaland/sci-fi
annál nagyobb kíváncsisággal
Hossz: 146 perc
...
érkeztünk meg a kora reggeli
9. csütörtök, 11 - 15.
órákban az országhatárra. Első
szombat – szerda 16:00
állomásunk Nagyvárad volt, ott
1200,-Ft
természetesen a Szent László
Alice Tükörországban 3D
Székesegyház, melynek nagySzínes, szinkronizált
ságával,
gyönyörűségével neamerikai fantasy kaland
héz betelni. Nem is lehetne
Hossz: 108 perc
méltóbb helyszíne egy öt napos
...
zarándoklat kezdetének, mint e
9 - 15. csütörtök - szerda
18:00 1000,-Ft
gyönyörű templom.
Pénzes cápa
Királyhágó következett, a kiláSzínes, szinkronizált
tás, a gyönyörű panoráma emamerikai krimi thriller
lékeztetett, fejbe kólintott benHossz: 98 perc
nünket, hogy ettől számítva
...
még
nagyobb figyelemmel vi9 - 15. csütörtök – szerda
seltessünk, hogy mit is veszí20:00 1000,-Ft
tettünk 1920-ban. Kalotaszeg
Tiszta szívvel
vidékén, ma is, többségében
Színes, magyar film
Hossz: 101 perc.
magyarlakta
településeken
utazhattunk át. Mivel a föld alHirdetés
kalmatlan a növénytermesztésre, ezért inkább iparral foglalkoztak az itt élők. Azt viszont nagyon szervezetten tették, falunként más, és más volt
a jellemző. A magyar népművészet bölcsője e táj, központja
Bánffyhunyad városa.
Kolozsvárhoz közelítve valami
megfoghatatlan érzés keríti hatalmába az utazót, és ez az érzés
nem csillapszik, amíg ott tartózkodunk. Mátyás király halálával valami véget ért, és
egészen más korok következtek a magyarság életében. Talán
nem túlzás azt állítani, hogy a
belvárosi sétánk alatt, a Szent
Mihály Templom, Mátyás
szobrának, és szülőházának
megtekintésének idején, kicsit
zaklatott lüktetést érzünk magunkban, és környezetünkben
is. Kis megnyugvást jelentett,
amikor bementünk világ legrégebbi köztemetőjébe, a Házsongárdi dombon. Kiválóbbnál kiválóbb magyar emberek
nyugvóhelye ez a temető. Kolozsvár, a Hunyadiak városa
idén 700 éves, az augusztusi
magyar napok ennek jegyében
telnek majd.
A Mezőség vidéke következett,
majd Torda, a gyönyörű természeti képpel, a hasadékkal. Sajnos az idő hiánya miatt a sóbányába nem tudtunk lemenni.
Amikor Székelyföldre ér az
ember, feltűnik, hogy szinte
minden ház tetején, régin, és
újon egyaránt, keresztet láthaOnline újságunk tunk. Eltűnnek az óriás méretű
román zászlók, helyettük szebwww.tapolcaiujsag.hu bnél szebb székely kapukban
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Június 9 - 15.
csütörtök – Szerda

Az idén is szervezett zarándoklatot az önkormányzat Tapolcáról
Csíksomlyóra
Fotók: Budai Miklós

gyönyörködhetünk. Az idei évben családoknál szálltunk meg,
Szentegyházán.
Pénteken a reggeli után Csíkszeredára, a kegytemplomba
mentünk. A mintegy félórás
utazás alatt mindenkinek volt
ideje, és lehetősége felkészülni
arra, hogy kellő áhítattal, békességgel a lelkében, türelemmel viselt sorban állás után lássa, és megérintse a Szűzanya
szobrot. Mindenkinek azt kívánom, élje át ezt a szavakkal ki
nem fejezhető érzést.
Utunk, Tusnádfürdőn, majd
Benedek Elek szülőfaluján,
Kisbacon keresztül vitt minket
Törcsvárra. Innen a Drakula
kastély megtekintése után a közeli Brassóba utaztunk. Itt először Erdély legnagyobb templomát, a Fekete templomot csodáltuk meg, kívül, és belül
egyaránt. Aztán sétáltunk az
óváros főterén. Brassó régi kereskedő város volt, jó módban
élő emberekkel, ezt érzékeljük
amikor körbe tekintünk, végig
nézünk az épületeken. Egy nappal korábban voltunk a lüktető
életet élő Kolozsváron, talán az
élmény frissessége miatt, de az
az érzése támad az embernek,

hogy Brassó ahhoz képest egy
sokkal nyugodtabb, csendesebb életet élő város.
Szombat, a búcsú, a lélek fürdésének,
megtisztulásának
napja. Idén, megszakítás nélkül a 449. alkalommal zarándokoltak székelyek, és magyarok
a csíksomlyói nyeregbe, hogy
hithűségükről, és együvé tartozásukról tegyenek tanúbizonyságot. Ezen a napon, ezen a
csodálatos helyen mindenkinek
van alkalma arra, hogy szélesre
tárja lelkének ablakait, hogy az
meg tudjon szabadulni a mindennapok fáradt levegőjétől,
hogy frissesség, üdeség tölthesse meg.
Csintalan László főesperes az
irgalmasságra figyelmeztetett
szentbeszédében. Irgalmasságot csak akkor várhatunk bárkitől is, ha méltók vagyunk rá,
és mi is irgalmasságot gyakorlunk embertársainkkal szemben. Az imádság erejéről beszélt, kiemelve a közös imádság erejét. Ez Csíksomlyó varázsa. Idén is megtelt a nyereg
zarándokokkal, ennek a szemre, és szívre gyakorolt hatása
leírhatatlan érzés. A szentmise,
mint minden évben, a himnu-

szok közös éneklésével ért véget. Könnyfakasztó, lélekemelő percek, ebben a gyönyörű
környezetben.
Vasárnap reggel, Hargitán a
Tolvajostetőn található Hármaskeresztnél koszorúztunk,
majd az ezeréves határhoz buszoztunk, ahol a határkőre, sok
másik mellé, mi is koszorút kötöttünk, majd az előző naphoz
hasonlóan zarándokok ezreivel
ünnepeltük összetartozásunkat.
Mielőtt visszatértünk volna a
szállásra, Korondon vásároltunk emléket, ajándékot.
A tavalyi évhez hasonlóan, idén
is hétfőn indultunk haza. Aradon, a hősök emlékművénél
tisztelegtünk, és helyeztük el az
emlékezés koszorúját. A hoszszú utazás ideje alatt mindenkinek volt lehetősége arra,
hogy végig gondolja a látottakat, hallottakat, a zarándoklat
minden szépségét.
A jövő évben 450. alkalommal
gyűlhetnek össze székelyek,
magyarok Csíksomlyón, és
nem is lehet más a kívánságunk, mint az, hogy minél
többen részesedjünk ebben a
csodában!
Pass Sándor, Tapolca
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Alapítvány segíti a női kézit
A Tapolcai Női Kézilabdáért Alapítvány juniálist
szervez június 19-én, vasárnap a Csermák József
Rendezvénycsarnokban
és parkolójában.
A Tapolcai Női Kézilabdáért
Az esős időben a kicsi passzok, és távoli kapura lövéAlapítványt nyolc alapító és
sek voltak célravezetők
Fotó: Havasi Gábor három kuratóriumi tag hozta
létre április huszonhatodikán. Az alapítvány bejegyzés alatt áll. Az alulról szerÖröm, és bánat is jutott a csapat viszont szárnyalt. veződő, szülők és szurkolók
tapolcai labdarúgóknak Kisebb nagyobb bakiktól el- által létrehozott alapítvány
és a szurkolóknak az idei tekintve magabiztosan nyer- célja a városban működő női
szezonban. Míg a TIAC ték az idényt. Almádiban
felnőttcsapata kieső he- 0:4-re győztek, Dobján Adlyen végzett, az ifisták rián (2), Péter Bence és Demegnyerték a bajnoksá- ák Szabolcs révén. Mérlegük
got, az Öregfiúk ötödikek az összegyűjtött 76 pont
lettek, a lányok a hetedik mellett, 24 győzelem, 4 dön- kézilabda csapat összes kotetlen és csupán 4 vereség. A rosztályának fejlesztése, táhelyen értek célba.
megye négyben játszó Öreg- mogatásának fellendítése,
A megyei első osztályban fiúk FC, esőtől áztatott mér- különböző rendezvények
szereplő TIAC az utolsó kőzésen győzedelmeskedett szervezése annak érdekémérkőzésen Balatonalmádi- a révfülöpi gárda felett, 1:1- ben, hogy a csapat fennmaba látogatott, ahol 2:2-es es félidőt követően, 4:3-ra. A radjon és szebb eredményedöntetlent ért el, a tapolcai csúszós talajon, a távoli lö- ket tudjon elérni a jövőben.
gólokat Lajtai Roland sze- vések többször is megtréfál- A szervezet támogatást nyújt
rezte. A csapat végig nagy ták a kapusokat, amit Csáki
akarással játszott, de a hazai László Levente (kétszer), Hirdetés
pálya ellen nem volt ellen- Viski László és Zsiborács
szer. Ha az együttes így ját- László használt ki. A TÖFC
szott volna a bajnokság töb- az ötödik helyen végzett 31
bi mérkőzésén is, akkor nem ponttal, amit 9 győzelemott állna a tabellán, ahol mel, 4 döntetlennel és 9 vemost áll. Azonban a fociban reséggel gyűjtöttek össze. A
nincsen „ha”. A tizennyolc hölgyek versengésében, a tacsapat közül a tizenhatodi- polcai együttes 5 győzelemkok lettek, 34 ponttal, 6 győ- mel, 4 döntetlennel és 9 vezelemmel, 8 döntetlennel és reséggel ért oda a hetedik
(hg)
20 vereséggel. Az utánpótlás helyre.

Vége a fociszezonnak

Jól vették az akadályokat
A Tegyünk a Földünkért
programsorozat legutóbbi
rendezvényére kicsiket
és nagyokat is vártak,
akik kerékpáros ügyességi feladatokon mérték
össze tudásukat.

zett lett Tamás Előd, második Móricz Virág Liza, harmadik Török Vivien. Az ovis
fiúk közül Décsey Csaba
volt a leggyorsabb, őt követte Fodor Gergő, és Csordás
Csaba Huba. Az óvodás lányoknál Csordás Júlia Janka végzett az élen, Havasi
Zoé Arina a második helyen
ért célba. Az alsó tagozatos
fiúknál Prandovszki Dávid,
és Dobay Bendegúz volt a
sorrend.
(hg)

Kerékpáros és környezettudatos életmódot népszerűsítő programok május 12-én
indultak útjukra egy bringás
reggelivel. A szervező Tapolca Kft. – Csermák József
Rendezvénycsarnok munkatársai teával és péksüteménnyel várták az iskolába,
munkába kerékpárral közlekedőket, a Köztársaság téren. A következő esemény a
Gördülj velünk!, fantázianevet kapta, ahol ügyes bringások és rolleresek próbálták meg leküzdeni a Barackos Futókör táblánál kialakított pálya nehézségeit. Rol- A gyorsaság és az ügyesler kategóriában első helye- ség is számított Fotó: hg.

a Tapolcai Városi Sport
Egyesület női szakosztály
játékosai számára, támogatja, és egyes esetekben szervezi a gyermekek és felnőttek nevelését, képzését. Ösztönzi azokat a nevelőket, edzőket, felnőtteket, akik az
alapítványi célok elérését
közvetve vagy közvetlenül
elősegítik,kiemelten támogatja és egyes esetekben
szervezi a tehetséggondozást. Támogatókkal folytat
tárgyalásokat illetve szerződéseket köt a csapat anyagi
támogatására. Közel 3 éves
tervet dolgoztak és dolgoznak ki folyamatosan annak
érdekében, hogy ez a csapat
fennmaradjon és a mai utánpótlásnak legyen lehetősége
a városban kézilabdázni. A
jelenlegi utánpótlás létszáma közel ötven fő, de ettől
függetlenül is várják azokat
a gyermekeket akik szeretnének megismerkedni ezzel
a sporttal. A létszámhiány a
felnőtt csapatot érinti, hiszen

a tizennyolc, huszonöt éves
korosztályban alig néhány
játékos van, illetve a juniorok csapata sem teljes. A
rendezvények szervezését
azért tartják fontosnak, hiszen egyrészről jó anyagi
forrást biztosít, másrészt
olyan embereket mozgat
meg és ér el akik eddig talán
nem is tudták, hogy a városban van még női kézilabda. - Az alapítvány jellege
nyitott így bárki csatlakozhat, aki valamilyen formában tudja munkákat segíteni.
- mondta el lapunknak Mikola Bernadett kuratóriumi
tag. A juniálisra U10-es és
felnőtt meghívásos tornát
szerveznek, emellett színpadi produkciókkal is készülnek. Többek között fellép az
Acro Dance SE, Báder Zoltán és Éder Gabee. A nap folyamán elárverezik Mikler
Roland (MVM Veszprém)
mezét, a gyerekeket pedig
légvárral, arcfestéssel és
csillámtetkóval várják. (hg)
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Rendőrségi hírek
n MEGTÉVESZTETTE
a sértetteket - Elfogták és
őrizetbe vették a tapolcai
rendőrök azt a 46 éves tapolcai férfit, aki több millió forintot csalt ki egy idős
férfitől. H. Vilmos 2015. december 25-én magát veszprémi rendőrnek kiadva hívott fel telefonon egy férfit,
hogy ittas vezetés miatt elvett vezetői engedélyét egy
bizonyos összeg ellenében 3
hónapon belül visszaszolgáltatja. A férfi azonban
gyanút fogott és bejelentést
tett a rendőrségen. Sikerrel
járt azonban egy másik alkalommal. A nyomozás adatai
szerint a gyanúsított a 2015
júniusától 2016 június 6-ig
terjedő időszakban egy 86
éves tapolcai férfi idős korát
kihasználva tévedésbe ejtett.
Különböző jogcímeken közel 5 millió forintot csalt ki
tőle. H. Vilmost összehangolt rendőri akció során
2016. június 6-án 9 órakor
Tapolca belvárosában fogták el. A férfi ellen – őrizetbe
vétele mellett – befolyással
üzérkedés bűntett, valamint
csalás bűntett elkövetésének
gyanúja miatt folytat nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság - tájékoztatta
lapunkat Nagy Judit megelőzési főelőadó.
(szj)

ELJÁRÁSOK ittas vezetés miatt - Az elmúlt hétvégén összesen három alkalommal intézkedtek ittas járművezetés elkövetésének
gyanúja miatt a Tapolcai
Rendőrkapitányság egyenruhásai. Egy szentantalfai
férfi motorkerékpárral közlekedett június 4-én este Balatonhenye
külterületén,
amikor a járőrök megállították és intézkedés alá vonták.
Az alkoholszonda mérése
alapján a férfit elfogták és
előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra. Egy 72
éves szombathelyi férfit június 5-én 0 óra 3 perckor Badacsonytomaj belterületén
vontak intézkedés alá a
Tapolcai Rendőrkapitányság járőrei. Az alkoholszonda eredménye alapján a férfit elfogták és előállították a
rendőrkapitányságra. Egy
személygépkocsival közlekedő szentimrefalvi férfit
június 5-én hajnali 3 óra 26
perckor vontak intézkedés
alá Veszprémgalsa belterületén. Mint kiderült, ő is ittas állapotban vezetett.
n
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HÍREK

Magas színvonalon
KIÁLLÍTÁS A művészeti iskola megvillantotta értékeit Tapolcán
Egy zalahalápi, majd egy
révfülöpi kiállítás után Tapolcán is megmutatták tudásukat a Szín-vonal művészeti iskola tanulói.
A Tamási Áron Művelődési
Központban Baranyai Zoltánné igazgató köszöntője
után Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg a tárlatot. Beszédében kiemelte a
gyerekek nívós képzőművészeti munkáinak örömteli
látványát. Egyúttal szólt az
intézmény
indíttatásáról,
amely nem csak azt jelenti,
hogy a diákok megtanulnak
rajzolni, batikolni, festeni,
tárgyakat, formákat, embereket ábrázolni. Ennél többről van szó, egyfajta sajátos
kommunikációról, amellyel
a világhoz, a felnőttek társadalmához kapcsolódnak,
amellyel kifejezik önmagukat.
A tavalyi évben a Szín-vonal
iskola az Oktatási Hivataltól
a művészeti nevelés, a tanulmányi versenyek, a képzőművészeti pályázatok, a be-

Sok szép alkotás, szinte hihetetlen, hogy ennyi a tehetséges diák Fotó: Szijártó János
mutató kiállítások eredményei alapján megkapta a Referencia Intézmény címet.
Az idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
koordinált Nemzeti Tehetség Program hozott számuk-

SZEM - PONT
Rovatunk elsősorban zavaró tényezők, problémák
felvetését szolgálja, azonban észre kell vennünk a jót is.
Ilyen a Tapolcai Városszépítő Egyesület, a Városért
Egyesület, az Épített és Természeti Értékek Védelméért
Alapítvány, a Vállalkozók Területi Ipartestülete, és a tapolcai önkormányzat támogatásával immár hagyományosan minden évben meghirdetett a „Virágos Tapolcáért” mozgalom. Ami a település megszépítését tűzte ki
célul. A Városszépítő Egyesület elökétől, Benács Lajostól megtudtuk, hogy indul az idei versengés is. Meghirdették az előkertek, erkélyek virágosítására a „Virágos
Tapolcáért” mozgalmat, míg „A tiszta udvar rendes
ház”mozgalmat családi házak részére. Minden résztvevő oklevelet kap, a díjazottak, díszoklevelet és virágvásárlási utalványt, családi ház esetében a ház falán
elhelyezhető kerámia táblát is. Az elbírálás helyszíni
szemle alapján történik. A jelöléseket, jelentkezéseket
névvel és címmel ellátva 2016. július 17-ig lehet a Főtéri
Könyvesboltban lévő gyűjtő urnában elhelyezni,illetve a
Belvárosi irodaház portáján leadni (Kossuth u. 2.), vagy
e-mailben a vszetapolca@gmail.com címre elküldeni.
Az eredményhirdetést az augusztusi ünnepi napok idején
tartják.
(szj)

ra komoly elismerést, a Bonis Bona díjat. A Nemzet tehetségeiért Kiváló Tehetséggondozó Szervezet Díját Baranyai Zoltánné igazgató
vehette át Balogh Zoltán
emberi erőforrás minisz-

tertől a napokban rendezett
országos ünnepségen. A Tamási Áron Művelődési Központban látott alkotások
alapján az intézmény valóban sokat tett a tehetséges
gyerekekért.
(szj)

Heti SÜTI
Baklava
Hozzávalók: 30 db réteslap, 15
dkg margarin, 30 dkg dió, 10 dkg
cukor, 1 kávéskanál őrölt fahéj, 15
dkg méz. Sziruphoz: 1 citrom,10
dkg méz.
Előkészítés: A diót megdaráljuk. A
margarint felolvasztjuk.
Elkészítés: A mézet felmelegítjük,
hozzáadjuk a cukrot, és állandóan
kevergetve felolvasztjuk. Beletesszük a diót, és jól összekeverjük. Nagy tepsit, - lehetőleg akkorát amelybe a réteslapok beleférnek, - kikenünk olvasztott margarinnal. Ráterítünk két réteslapot
megkenjük olvasztott margarinnal,
ismét két réteslap következik margarinnal megkenve, s ezt ismételjük 10 lapig. Ezt megkenjük a töltelék felével, majd kettesével váltogatva ismét 10 réteslap következik, rákenjük a töltelék másik fe-

lét, végül betakarjuk a maradék 10
réteslappal, kettesével váltogatva,
margarinnal kenegetve. A tetejét
bőven megkenjük margarinnal. A
sütőt 180 fokra előmelegítjük. A
sütemény tetejét éles késsel bevágjuk olyan formára, ahogy szeletelni szeretnénk, de nem vágjuk át az
aljáig. A sütőben kb. 20 perc alatt,
aranysárgára sütjük. Amíg a tészta
sül, elkészítjük a szirupot: kicsavarjuk a citrom levét, felöntjük 2-3
dl vízzel, hozzáadjuk a mézet, öszszekeverjük, és felforraljuk. Amikor elkészült a sütemény, a vágásokat teljesen átvágjuk a tészta aljáig,
a forró sziruppal meglocsoljuk. A
tepsiben hagyjuk kihűlni.

Házasságkötés

Piaci információk

2016. május 21. - Bujtor
Tibor András és Hauck
Alexandra
2016. május 27. - Vitok
Richárd és Vécsei Tímea
2016. május 28. - Kajtár
István és Csányi Gyöngyi

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 50/db
Burgonya: 300-350 Ft/kg
Uborka: 320 Ft/kg
Zeller: 150-200 Ft/kg
Vöröshagyma: 220 Ft/kg
Paprika: 350-790 Ft/kg
Paradicsom:390-500 Ft/kg

Németh Tiborné, Tapolca

