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Épül a városi fürdő
TESZTÜZEM Pár hét múlva kipróbálhatják a strandot Tapolcán?
A múlt péntekre tervezett
medencefeltöltést hétfőre
csúsztatta a strandberuházás kivitelezője. Ezen a
napon látogatott ki a helyszínre Rig Lajos országgyűlési képviselő, Kozma
Henrik alpolgármester, és
Pass Sándor önkormányzati képviselő is.
Lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményben az áll, hogy
„szemmel láthatóan a végéhez közelednek a strand építési munkái”, amit mi, az újság részéről, külső szemlélőként sem megerősíteni, sem
cáfolni nem tudunk. Az viszont tény, hogy sokan dolgoznak a létesítmény területén, több medencét pedig első alkalommal töltött fel a
kivitelező.
A vízkezelést végző gépészeti berendezések beállítása, tesztelése során történik
meg a medencék vízének laboratóriumi vizsgálata is. A
hivatalos közlemény szerint
a létesítmény befejező munkái folynak, melynek végeztével megkezdődhet a mű-

50 éves város

Alakul a strand, talán a nyáron még tesztelhetik is a helybeliek
szaki átadás. A szükséges
engedélyek beszerzése mindenesetre hosszabb folyamat lesz, de jó hír a fürdőzni
vágyóknak, hogy a próbaüzemet követően – a megfelelő laboratóriumi eredmények, és a szükséges engedélyek birtokában – a nyílt,
terheléses próbaüzem már
lakossági részvétellel történik. Minderre csak néhány

hetet kell várni, ígéri a kivitelező a napokban (július
közepén) megfogalmazott
tájékoztatójában.
Hétfőn tesztelték a csúszdákat is a szakemberek,
amelyek minden bizonnyal
főként a gyerekek örömét
szolgálják majd. Van egy kicsiknek való széles, alacsonyabb csúszda, valamint három magasabb, meredekebb

Fotó: Szijártó J.

egy másik medencénél. Az
egykori nagy medence sorsáról Rig Lajost kérdeztük,
aki elmondta, hogy ott lesz
majd a tanuszoda, már
amennyiben erre pályázati
támogatást kap a város.
Egyelőre azt a részt eltakarják a strandolók elől, azzal a reménnyel, hogy előbb,
utóbb ott is megkezdődhetnek a munkálatok.
(szj)

Nem ártana
védekezni
Ismét durva vihar csapott le hazánk egyes
régióira, többek között a miénkre is. Szupercella alakult ki, a
forróságot felváltó hidegfront miatt. A szélsőségessé váló időjárásra vonatkozó pár
évvel ezelőtti jóslatok
igazolódni látszanak.
Nekünk pedig fel kellene venni a kesztyűt.
Országosan, régiós
és helyi, települési
szinteken. Nem csak
nézni, várni tehetetlenül, hogy mikor mit
önt el az ár. Fontos
lenne felkészülni csapadékvíz-elvezető
rendszerek fejlesztésével, újak építésével, a meglévők korszerűsítésével. Nyilván súlyos pénzek
mozgósítása szükséges hazánkban ehhez, de nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy
lássuk, lesz még
özönvíz. A megelőzés
mindig olcsóbb, mint
a helyreállítás.
Szijártó János

Születésnapi köszöntés
Kilencvenedik születésnapja alkalmából Sarodi
Ilona szépkorú nénit köszöntötte tapolcai otthonában Lévai József alpolgármester a város nevében kedden délelőtt.

Hatalmas víztömeg hömpölygött a város utcáin az elmúlt szerdán
Fotó: Helyszíni felvétel

Zivatar jéggel, özönvízzel
Dió nagyságú jéggel, hatalmas széllel és özönvízzel
csapott le a vihar Tapolcára
múlt szerdán este. A kánikulai meleget előbb az egyre
erősödő, majd viharossá
váló szél, aztán az égből öm-

lő jég és eső hűtötte le. Éjszakai sötétség borult a városra este fél nyolc után. Közel fél óráig tombolt a zivatar. (A viharral kapcsolatos
összeállításunkat a 3. oldalon olvashatják).
(szj)

mindig is hazahúzott Tapolcára, és nyugdíjasként ezért
is költöztem vissza szülővárosomba. Nem mentem
férjhez, testvérem gyermekei a családom. Ez a ház is az
övék, de megengedték, hogy

itt lakjak, amíg élek – mondta Ilona néni.
A hölgy két unokaöccse is
részt vett a születésnapi köszöntőn, Gyula és felesége
Szombathelyről, Péter és neje Győrből érkezett.
(szj)

A kedves hölgytől megtudtuk, hogy 1926. július 19-én
látta meg a napvilágot Tapolcán, vasutas család gyermekeként. Itt járt iskolába,
majd a községházán dolgozott kisegítőként a második
világháború végéig. 1950ben már Budapesten állt
munkába az Általános Épülettervező Vállalatnál, ahol
egészen 1983-ig tevékenykedett. Természetesen folyamatosan hazajárt, amíg éltek
a szülei, szabadságát velük Ilona néni a kilencvenedik születésnapjára kapott vitöltötte Tapolcán. - A szívem rágok között, kezében családja fényképe Fotó: Szijártó
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Befagyott milliárdok?
A kormány visszavonta a 312,5 milliárdos balatoni támogatást
A nyári hőségben fagyásról tett említést sajtótájékoztatója elején Árvai Gábor, az MSZP tapolcai
szervezetének elnöke.
Ahogy fogalmazott, „befagyott milliárdokról”. - A kormány visszavonta a tavaly
bejelentett 312,5 milliárdos
komplex balatoni fejlesztéséhez ígért támogatást. Tavaly novemberben, a bejelentést követően „történelmi” napról beszéltek, hiszen
komplex programként még
soha ennyi pénzt még nem
szántak a balatoni térségnek.
Az uniós forrásból származó
keretből turisztikai fejlesztésekre 26,2 milliárdot, gazdaság és innováció támogatására 25,2 milliárdot,
egészséges Balaton-termékekre 17,8 milliárdot, vízminőséggel és biztonsággal
kapcsolatos fejlesztésekre
59,2 milliárdot, közlekedés-

A Nagy
Könyv
Tapolca újbóli várossá avatásának 50. évfordulója alkalmából
keresik Tapolca Nagy Könyvét! - Emlékszik még arra a regényre, amely élete meghatározó olvasmányélményét jelentette? Előfordul, hogy még ma
is kézbe veszi néha? Úgy érzi,
mindenkinek el kellene olvasnia? Ha szívesen venne részt játékunkban, ossza meg velünk
véleményét! Szavazatát kedvenc könyvére 2016. július 11december 31. között leadhatja
személyesen a Wass Albert
Könyvtár és Múzeumban
(Batsányi u. 1., felnőtt olvasószolgálat), küldheti e-mailben
(konyvtar@vktapolca.hu; kérjük, a Tárgy sorban tüntesse fel:
Nagy Könyv játék!) - írják a
szervezők.
Bárki szavazhat bármilyen
szépirodalmi jellegű műre.
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
Július 25. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Augusztus 1. 14.00-16.00

Árvai Gábor, az MSZP tapolcai szervezetének elnöke:
súlyos következményei lehetnek a döntésnek Fotó: szj.
fejlesztésre 95,5 milliárdot,
területfejlesztésre 31,6 milliárdot, humánerőforrásra
32 milliárdot különített volna el a kormány. Idén év elején még arról is szó esett,
hogy a pályázati forrás felhasználását, a pályázatírást,
a projektmenedzsmenttel
összefüggő feladatokat kizárólag a területileg illetékes
megyei
önkormányzatok

lássák el. Hiába örültek és
tervezgettek a balatoniak, a
legfrissebb Magyar Közlönyben már az olvasható,
hogy visszavonták ezt a lehetőséget is. A döntéssel
összefüggésben
indoklás
nincs. Tény az is, hogy a balatoni régió visszafejlesztése a kormánynak sem állhat
érdekében, így sokkal inkább az erőforrások elosztá-

sának jogát sajátítanák ki, a
térségi szereplők kiiktatása
mellett. Beviszik a pénzt a
centrális erőtérbe, aztán onnan majd ők osztanak ki belőle valakiknek valamit. Ráadásul az összegek egy részére már pályázatot is kiírtak. A balatoni kormányprogram fejlesztési koncepciója a térség szereplőinek
igényei alapján készült, így
ebben a helyi érdekek is
megjelentek. Éppen ezért érte hideg zuhanyként a településeket a kormány, pénzeket visszavonó intézkedése fejtette ki Árvai Gábor, aki
élesen bírálta a kormány
központosítási törekvéseit.
Majd hozzátette, hogy sok
fejlesztést készítettek már
elő a régióban, számos
egyeztetés zajlott le erre a
keretre alapozva.
A kormány döntése Tapolcát
is érinti, a gyógyhely-pályázat kapcsán.
szj)

Nem vették a jelzést
A remények szerint szeptemberben induló Sümegi
Közösségi
Felsőoktatási
Képzési Központ körüli
gyanús történésekre Rig Lajos országgyűlési képviselő
már jóval a botrányos sikkasztási ügy kitörése előtt
figyelmeztette a város polgármesterét - derült ki a képviselő szerdai tapolcai sajtótájékoztatóján.
Előzmény, hogy a tulajdonos a közelmúltban leváltotta a Sümegi Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot (KFKK) irányító cég
ügyvezetőjét, majd a könyvvizsgálói jelentés és a jogászi szakvélemény megismerése után az intézmény új vezetősége rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen.
Végh László sümegi polgármester talán politikai támadásnak értékelhette, mert
nem vette komolyan a viszszaélésekre gyanút adó körülményekről szóló megkeresést - mondta el lapunknak
Rig Lajos.
Amint az több országos sajtóorgánumban is nyilvánosságot kapott, a John Henry
Newman közösségi főisko-

Támogatja a
sümegi képzés
beindítását
Rig Lajos, de
a törvényesség
betartása az
elsődleges
feltétel
Fotó: Töreky

lát működtető kft. vezetője
ellen nemrég eljárást indult.
Erős a gyanú, hogy az ő nevéhez fűződik a tízmilliós
nagyságrendben elkövetett
sikkasztás. Sümegre mintegy kilencmilliós kifizetetlen felújítási költséget és
mintegy kétmilliós közműhátralékot hagyott vélhetően
a cég vezetőjének ténykedése - tudtuk meg. Amint Rig
Lajos elmondta, a szóban
forgó kft. már a szerződések
megkötésekor közjegyzői
végrehajtás alatt állt, ugyanakkor országgyűlési képviselőként számos lakossági
megkereséssel is szembesült, amelyek a cég vezetőinek aggodalomra okot adó,
gyanús korábbi ügyleteiről
szóltak. - Ekkor elindult egy
civil nyomozást, amelynek
eredményét szerettem volna

megosztani Végh László
polgármesterrel. Öt napig
nem tudott fogadni, végül
telefonon nyílt lehetőségem
elmondani aggodalmaimat.
Ekkor hívtam fel a figyelmet
többek között a társaság
anyagi gondjaira, Kertész
Bakos Ferenc végzettségének hiányosságaira is. Öszszességében 12 kérdést tettünk fel, amelyek közül végül hatra kaptunk érdemi választ- mondta el Rig Lajos,
aki nyomatékosította, hogy
maximálisan támogatja a sümegi oktatási központ létét,
hiszen az leginkább Tapolca, Sümeg, Ajka fiataljainak
nyújthat tanulási lehetőséget. - Fontos viszont, hogy
annak működése törvényes
alapokon álljon - hangsúlyozta a térség parlamenti
képviselője.
(tl)

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
Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető: Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai
Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
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
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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A vihar hagyatéka
JÉGVERÉS A szőlőültetvények is súlyos károkat szenvedtek el
( Folytatás az 1. oldalról)
A múlt heti vihar után szerdán este és még csütörtökön
reggel is rengeteg helyre
hívták a tűzoltókat vízbetörések miatt. Sárközi Roland
tűzoltóparancsnoktól megtudtuk, hogy Tapolcán a
Martinovics utcában 2 villanyoszlop dőlt ki, a Május
1. utcában egy fa zuhant személygépkocsira, míg a Tapolca-Kisapáti vasútvonalon három tíz méteres fát
fektetett a sínekre a vihar. A
József Attila utcában tetőszerkezetet bontott meg a
szél, illetve Hegyesden is
hasonló kárt okozott az orkán erejű szél, ott mintegy
50 négyzetméteren fóliáztak
a kivonuló tűzoltók. A Honvéd utcában 250 köbméter
víz ömlött be egy kereskedelmi egység pincéjébe, a
tűzoltók szivattyúzták ki a
hatalmas mennyiségű csapadékot.
Dobó Zoltán polgármester
lapunk kérdésére elmondta,
hogy a József Attila utcai ház
tetősérülésén kívül jelentősebb, magántulajdonban

KULTÚRSAROK
Tapolca is bekapcsolódott a
Klassz a Parton rendezvénysorozatba, amint az a Tapolcai Nyár plakátján is látható
már.
A Klassz a Parton nyáresti
komolyzenei koncertsorozat
június 23-án indult a Cimbora Alapítvány rendezésében. A programban neves
előadóművészek, zeneka-

A rendkívüli időjárás megakasztotta, rövid időre megállította a közlekedést és jelentős mértékben károsította a szőlőültetvényeket is a környéken
esett kárról nem tud. A park- ugyan kisebb, nagyobb ágak Zalahalápon egy helyi szőgondozók, közmunkások törtek le, de a többi általuk lősgazda nem emlékszik rá,
t e l j e s e r ő b e d o b á s s a l működtetett intézményben hogy lett volna bármikor is
dolgoztak a városban. - A jég (rendezvénycsarnok, mozi, az elmúlt évtizedekben hajellemzően a növényzetet piac) nem következett be sonlóan durva jégverés.
Az elmúlt hónapban a peroverte el, a kiskerteknél sok káresemény.
helyen szinte semmi sem A viharral érkező eső öntöz- noszpóra és a lisztharmat elmaradt épen. A belváros is te és tépázta meg az elmúlt len küzdöttek a gazdák és
pillanatok alatt feltelt vízzel, héten a környék szőlőültet- amikor azt hitték, hogy a
bár a nyilvános illemhely vényeit. Az áprilisi fagyká- csatát megnyerték már nyaezúttal megúszta a nagy be- rok után, a szőlészek egyik kukon volt a viharos széllel,
ázást. Rédli Károly, a Ta- legrettegettebb-, ugyanak- esővel érkező, helyenként
polca Kft. ügyvezetője arról kor kivédhetetlen ellensége szárazon aláhulló jég. Mező
tájékoztatta munkatársun- a jég sem maradt ki idén a Sándor a Szent Györgykat, hogy a sporttelepen természeti csapások közül. hegy hegyközség hegybíró-

Tapolcai Nyár
rok, valamint a MOL Tehetségtámogató Program nyertesei lépnek fel. A fesztivál
helyszínei: Velence, Kápolnásnyék,
BalatonalmádiVörösberény, Balatonfűzfő,
Tihany, Keszthely, Balatonfüred, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Paloznak, Csopak, Szigliget, Esztergom, Alsóörs,
Balatonalmádi és végül, de

Július 22-én Molnár György és zenekara lép fel a vízi
színpadon, a vendég Gallusz Nikolett (a képen) lesz

nem utolsó sorban Tapolca.
Az országos programsorozathoz az augusztus 5-ei
koncerttel csatlakozott Tapolca. Ezen a pénteken este
nyolc órától az Evald Rézfúvós Együttes ad koncertet
a Malom-tó vízi színpadán.
Ez a koncert része a Tamási
Áron Művelődési Központ
által szervezett péntek esténkénti Tapolcai Nyár koncertsorozatnak is. Július 22én Molnár György és zenekara lép fel a vízi színpadon,
a vendég Gallusz Nikolett. A
következő péntek esti fellépő a Stereo Swing és Szűcs
Gabi, a kezdés itt is este
nyolc óra. Augusztus 5-én a
már említett Evald együttes
kezd 20 órakor, majd 21 órától Márió, a harmonikás szórakoztatja a közönséget. Augusztus 12-én, a Tapolcai
Nyár rendezvénysorozat zárásaként az Új Idők együttes
mutatja be az idén megjelent, Kokárdák és koszorúk
című zenei albumuk dalait
este nyolc órától.

ja lapunknak elmondta, a
hegy kisapáti és hegymagasi
oldalát, továbbá a Csobánc
Tapolca felőli részét érintette a leginkább a jégeső.
Ezeknek a területeknek a
szőlőültetvényeiben átlagosan mintegy húsz százalékosra tehető a kár. Sok helyen a leveleken szinte nem
is látszik sérülés, azonban a
fürtök nagy százalékát elérte
a jég, repedt, barnuló bogyók árulkodnak a csapásról. A diszeli részen kisebb,
talán tízszázalékos kieséssel
számolhatnak a gazdák.
A szerdai „ítéletidő” a Szent
György-hegyre merőlegesen telepített szőlőkben
rosszabb, átlagban harminc
százalék körüli bogyósérülést produkált. Némileg tágabb kitekintésben, Balatonszőlős, Balatonfüred és
Somló vidékét sem kerülte
el a jégeső. Zalahaláp és a
zalahalápi szőlők nagyobb
károkat szenvedtek. Illés
József a hegyközség választmányi tagja kisebb tojásnagyságú, ráadásul hoszszabb ideig szárazon eső
jégről számolt be lapunknak. – Megítélésem szerint,
a termésveszteség a harminc-negyven százalékot is
elérheti a Haláp-hegy lejtőin
és lábánál egyaránt. A jég a
lombozatot, a leveleket is
alaposan megtépázta. (szj-tl)

Heti Ötlet
Lenner Lászlóné

egészség
környezet
informatika

védőnő
Augusztus elseje az Anyatej Világnapja.
A csecsemők táplálása az
egész életre meghatározó.
Az anyák 97%-a képes
szoptatni a gyermekét, ha
helyes információhoz jut,
és támogatást kap a családtól, közösségtől és az
egészségügyi szakemberektől. Az anyatej a csecsemő optimális gyarapodásához szükséges összes
folyadékot és tápanyagot
tartalmazza. Tehát, nincs
szükség plusz folyadékbevitelre, teáztatásra. A baba
igényeit az első hat hónapban a kizárólagos szoptatás teljes mértékben kielégíti. Az anyatej tápanyag
összetétele optimális a
csecsemő
növekedése,
fejlődése szempontjából.
Védelmet nyújt az akut
fertőző
betegségekkel
szemben. Csökkenti az allergia és a fiatalkori cu-

korbetegség kialakulásának esélyét. Hosszútávon
védelmet nyújt a magas
vérnyomás, elhízás kialakulása ellen. A szoptatás
fenntartása hatással van az
anya gyermek kapcsolatra, kötődésre. A szoptatott
csecsemők kiegyensúlyozottabbak. A szopó mozgások az arc, fogak, beszédfejlődés szempontjából ideálisak. A váltott
mellből szoptatás segíti a
kéz-szem koordinációt. A
nem szoptatott gyermekeknél gyakoribbak a légúti, húgyúti fertőzések az
ekcémás, atópiás betegségek. Néhány érdekes adat:
Az atópiás dermatítisz
előfordulása a nagy kockázatú családoknál 72%kal gyakoribb a mesterséges táplálás esetén. Az elhízás kockázata minden
szoptatott hónappal 4%kal csökken.
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...
Sokan vannak akik nem
kedvelik, de sok kertbarát
egyenesen imádja a kaktuszokat. Különösen virágzó
állapotban meglepő és lenyűgöző látvány egy-egy
példányuk. Vannak évek,
hogy elmarad a szúrós, sivatagi növényfaj olyannyira
áhított kivirágzása. Erről írt
közelmúltbeli cikkében a
Kertvarázs Magazin. A fő
ok pedig az, hogy a kaktusz
nem kapta meg a neki járó
téli pihenőt. Ez annyit jelent, hogy a téli hónapokban
le kell drasztikusan csökkenteni a locsolást, vagyis
egy hűvös 10-15 fokos helyiségben novembertől februárig nem szabad locsolni a
kaktuszokat. Ha ennél melegebb, fűtött szobában tartjuk a növényeket, elég, ha
három, vagy négyhetente
egyszer adunk nekik egy kevés vizet. A kaktuszok sivatagból származnak, ahol
gyakran évekig nem esik
egy csepp eső sem, és csak
akkor nyílnak ki a színpompás virágok, amikor megjön
az eső. Ezért kell némi szünet az öntözésben.
(tl)

LAKÁS-OTTHON-KERT

2016. JÚLIUS 22.

Növényekkel szebb
KERTVÁROS Mindenki tehet azért, hogy javuljon a közérzetünk
Lóránt József, a pápai
reptér hajdani pilótája
számára a repülés már
csak távoli emlék, jól érzi
magát a földön is. Nyugdíjasként, növényeiben, a
fákban, a bokrokban, virágokban, azok gondozásában, szaporításában
találta meg mindennapi
örömét.
A Munkácsi utca, ahol háza
áll, igazi kertvárosi hangulatot áraszt, de mint mondja,
ez nem volt mindig így.
Büszke rá, hogy a terület
zöldövezetté válásában tevékeny részt vállalt és erejéhez mérten vállal ma is.
Lóránt József a 70-es években építette meg az eredetileg balatoni nyaralónak tervezett házát a már akkor is
kertvárosnak hívott városrészben, Kiss Géza, a város
ismert építészének tervei
alapján. A terület nagy része
akkor parlagon volt, az utcában alig néhány fa árválkodott. – Már akkor úgy
éreztem, hogy egy kertváros
attól kertváros, hogy zöldövezeti jellegű, hogy az utcát
fák sokasága szegélyezi,
hogy a kertek dúsak, szépen
gondozottak. Az volt a mániám, hogy a kertváros, tényleg kertváros legyen- mondta lapunknak a nyolcvanas
éveiben járó férfi. Elképzelését, elhatározás, majd hamarosan tett is követte. Tanácsára és aktív közreműköHirdetés

Lóránt József: egy kertváros attól kertváros, hogy zöldövezeti jellegű, hogy az utcát fák sokasága szegélyezi, hogy a kertek dúsak, szépen gondozottak Fotó: Töreky
désével nemsokára hetvenöt
meggyfát ültettek az akkor
még árnyas lombozatot nélkülöző utcába. A fák nem
csak egyedi jelleget és szebb
utcaképet eredményeztek,
hanem kiváló alapanyagot
biztosítottak a zamatos gyümölcsszörpök készítéséhez
is. A meggyfák legtöbbje
tűzelhalás következtében
azóta elpusztult, ám a fák
pótlásáról ezután mindig
gondoskodtak az utca lakói
és különösképpen a fásítás
iránt akkor már erősen elkötelezett Lóránt József. A
Szent György-hegyről számos mandulafa csemetét ho-

zott, de hársfákat, fenyőket
is ültetett az utcába, háza elé,
kertjébe. Egyik-másik mára
hatalmas példánnyá fejlődött, kerítésére, hogy szép
élő képet mutasson, borostyánt futtatott. „Amíg élek
csinálom, nem írtok ki semmilyen szép növényt”- vallja
a férfi, aki időközben a
vegyszeres növényvédelem
ellenzője lett. – Én kellemes,
élhető, egészséges környezetben szeretnék élni, ezért
például nem permetezek,
mondhatnám úgy is, hogy
vegyszerellenes vagyok. Az
a néhány megrágott lyukas
levél, a rovarok kártétele

vagy a termésveszteség számomra nem akkora kár, mint
a kemikáliák okozta rossz
közérzet, vagy esetleges
egészségkárosodás. Ebben
fiam - aki a kémia doktora is megerősített, sőt szorgalmazta, hogy ne használjak
permetszereket-fogalmazta
meg kertészettel kapcsolatos filozófiáját a tapolcai
nyugdíjas, aki minden fiatal
és idős embert arra buzdít,
hogy önmaguknak és másoknak is örömet okozva,
növények, fák ültetésével tegyék szebbé, csinosítsák
szűkebb
környezetüket,
életterüket.
(tl)
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Az egészséges táplálkozásról Nő a kamionversenyen
Miért együnk húst, húskészítményt naponta? Milyen zsiradékot használjunk főzésnél, sütésnél? Miért kell mérsékelni a
sóbevitelt? Ezekre, és más kérdésekre is választ ad Jámbor
Szilvia, a tapolcai Egészségfejlesztési Iroda (EFI) dietetikusa,
akivel személyesen július 25én találkozhatnak 16 és 17 óra
között az EFI (Városi Mozi
épülete) irodában.
A húsok és húskészítmények
teljes- értékű fehérjetartalma
jelentős, általában 20 g/100 g,
nincs e tekintetben jelentős különbség a sertés, marha, baromfi, nyúl, bárány, ló húsa között.
Annál nagyobb az eltérés a zsírtartalomban – nemcsak a különféle állatok, hanem ugyanazon állat különböző részeiből
származó húsok között is. A
legkevesebb zsír a vadon élő
állatok húsában van – fácán,
fogoly, nyúl, őz szarvas. Ebbe
az élelmiszercsoportba tartozik
a tojás is. Egy tojás fehérjetartalma 5,4 g, zsírtartalma 4,8 g.
A tojás kitűnő vitaminforrás, az
ásványi só szükséglet kielégítésében azonban szerényebb
szerepet játszik. A tojás sárgának jelentős a koleszterintartalma – mintegy 220–240 mg.
Megfelelő szérum lipidértékek
esetén egészséges ember számára általában naponta egy tojás fogyasztása ajánlott. A szója
az egyetlen teljes értékű növényi eredetű fehérjeforrás, a vegetáriánusok számára az első
számú húspótló, de fogyasztása
egyre jobban terjed a mindenevők között is. Leginkább a
vagdalt húsok, rakott, töltött
ételek elkészítéséhez használják a hús egyharmadának-felének arányában. Különösen alkalmas azok számára, akiknek
csökkentett zsír- és koleszterintartalmú táplálkozást kell folytatni. Az egészséges táplálkozásban kiemelkedően fontos
szerepe van a tengeri halaknak.
Fehérjetartalmuk megegyezik
a húsokéval – 20 g/100 g körül.
Vannak zsíros és száraz húsú –
kis zsírtartalmú – halak. Előbbiekhez tartozik a tengeri halak
közül a makréla, hering, tonhal,
lazac, az édesvízi halak közül a
ponty, harcsa, angolna; a kis
zsírtartalmú tengeri halak a tőkehal, hekk, lepényhal, az édesvíziek közül az amur, fehér buHirdetés

Nem árt tudni, hogy
mit, illetve miből
mennyit érdemes fogyasztani
sa, süllő. A (hideg) tengeri halak húsában lévő különleges,
ún. omega-3-as zsírsavaknak
számos kedvező hatása van a
szervezetre – csökkentik a szérum triglicerid szintet, gátolják
a trombogenezist, az arritmiák
kialakulását, emellett gyulladáscsökkentő hatásuk van.
Utóbbi időben kiderült, hogy
rendszeres bevitel esetén a koraszülés kockázata is csökken.
Ezek a kedvező hatások heti
egyszeri halfogyasztás esetén
már jelentkeznek, de a legújabb
ajánlás: heti kétszeri fogyasztás. Az édesvízi halakban omega-3-as zsírsavak általában nincsenek, vagy csak alig, a busában ki lehetett mutatni kisebb
mennyiséget. Növényi eredetű
n-3 zsírsav a linolénsav, főként
olajos magvak, diófélék fogyasztásával kerül a szervezetbe. A halhús vitamintartalma
kitűnő – D-, E-, B-vitaminok,
különösen B12 –, és fogyasztásuk hozzájárul a szervezet kalcium, magnézium, vas és főként cink ellátásához is. Kis
mennyiségben fogyasztandó és
az ételkészítésben is a szokásosnál kisebb mértékben használandó élelmiszerek közé tartoznak a zsiradékok. A zsiradékok ellátják a szervezetet
nélkülözhetetlen (esszenciális)
zsírsavakkal és a zsírban oldódó vitaminok felszívódásához
is szükségesek. Ez a többlet elsősorban az ételkészítéshez és a
kenyérkenéshez használt zsiradékokból származik, a többi a
húskészítményekből, tejtermékekből, tojásból és a cukrászsüteményekből, édességekből.
A repce-, szója és az olívaolajban jelentős mennyiségben lévő egyszer telítetlen zsírsavak
szintén csökkentik a vérben a
koleszterinszintet és antioxidáns hatásuk is van, ezáltal
csökkentik az érelmeszesedés
és egyes daganatok kialakulá-

sának kockázatát. A tengeri halakban lévő különlegesen kedvező hatású többszörösen telítetlen (omega-3, n-3) zsírsavak
jelentőségéről már volt szó. A
túlzott koleszterin-bevitel hatására is növekedhet a szérum
koleszterin szint a genetikailag
veszélyeztetettek esetében. A
koleszterin kizárólag állati termékekkel kerül a szervezetbe.
Az egészséges táplálkozás
ajánlásai szerint naponta legfeljebb 300 mg koleszterint fogyaszthatunk. A túlzott só-(nátriumklorid)-bevitel hatására az
erre érzékeny emberekben jelentősen fokozódik a magas
vérnyomás kialakulásának veszélye, különösen akkor, ha
elégtelen kálium- és magnézium-bevitellel párosul. Fokozódik a magas vérnyomás betegség bekövetkeztének a kockázata, ha a túlzott konyhasó bevitel elhízással és rendszeres
alkoholfogyasztással társul. A
túlzott konyhasóbevitel hatására fokozódik a csontokból a
kalciumvesztés és a kalciumürítés, tehát a csontritkulás
megjelenésének kockázata is
növekszik és a gyomorrák kifejlődésének veszélye is. Vannak élelmiszerek, ételek, italok,
amelyek elkészítésekor az alapul szolgáló élelmi anyaghoz,
illetve vízhez cukrot ad az élelmiszeripar, vagy a háziasszony,
ebben az esetben a cukorbevitel
jelentősen megnő, de rendszerint csak kis mértékben jár
együtt vitamin- és ásványianyag-bevitellel. A többnyire
„nassolás” formájában elfogyasztott üres kalóriák jelentősen megkönnyítik az elhízás
kialakulását. A cukrok és édességek elfogyasztása után a legnagyobb annak a veszélye,
hogy a fogszuvasodás keletkezésének kedvező savas pH
alakul ki a szájban.
(x)

Vajai Andrea tapolcai kamionsofőr Svédországban élt
egészen tavaly decemberig,
amikor hazaköltözött Tapolcára. Most egyedüli nőként
indul a nagy kamionos megmérettetésen a férfiversenyzők között.
Amint azt a lapunkhoz eljuttatott sajtóanyagból megtudtuk,
Andrea nyolc éve kamionozik,
és négy nyelven beszél. A belevaló egykori ápolónő ezúttal
bátran a férfiversenyzők közé
áll a közlekedésbiztonsági és
vezetéstechnikai megmérette-

sen jelentkezni. A döntő helyszíne Európa egyik legkorszerűbb vezetéstechnikai tanpályája, a zsámbéki drivingcamp
Hungary, amely igazi szakmai
kihívás elé állítja majd a versenyzőket.
Az idei
erőpróbára eddig
egyetlen nő nevezett. A tapolcai
Vajai Andrea képviseli a gyengébbik nemet, aki határozott
fellépésével és céltudatosságával méltó ellenfél lehet férfi
versenytársai számára. Nincs
megijedve a rá váró nehézségektől, hiszen egy igazi túlélő,
egy gyermekes édesanya.

A tapolcai Vajai Andrea indul a kamionos megmérettetésen
tésen. A 46 éves, világot járt női Sokáig dolgozott ápolónőként,
kamionsofőr nem fél a kihívá- folyékonyan beszél négy nyelsoktól és az 1 millió forintos fő- ven, élt már Ausztriában, Svéddíjat régi álmára, egy nepáli út- országban is. Igazi világutazó,
ra fordítaná. Érdekesség, hogy aki az utóbbi években bejárta
a NiT Hungary, azaz a Magán- Észak-Amerikát, Kanadát és
vállalkozók Nemzeti Fuvarozó Mexikó nyugati partjait. - Fél
Ipartestülete és az ORFK Or- éve élek Magyarországon,
szágos Balesetmegelőzési Bi- előtte Svédországban kamiozottsága által október 1-én noztam, ezért az egyedüli nemegrendezendő országos ka- hézséget az elméleti rész jelenti
mionversenyre már jelentke- majd a tesztek során, hiszen ott
zett az előző két verseny győz- azért vannak különbözőségek.
tese, Szalai Gábor is, aki eddigi Nem félek azonban a kihíeredményeivel igazán magasra vásoktól, ha kérdezik, hogy mihelyezi a lécet a küzdelemben. ben hiszek, mindig azt monA nívós kamionos versenyre dom, hogy magamban – nyilat(szj)
augusztus 14-ig lehet díjmente- kozta Andrea.
Hirdetés
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A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!
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Üvegszilánkok, szemét

Visszatért a véndiák

Tisztelt Szerkesztőség!

„Nem mindenki mondhatja
el, hogy egyidős iskolájával.
Mi ezzel büszkélkedhetünk!" – írja a Tapolcai Állami Bacsányi János Általános Gimnázium 1956-ban
végzett tanulóinak 60.
érettségi találkozóra szerkesztett szép gyűjtemény
bevezetőjében egykori osztálytársunk Ágh István Kossuth-díjas író-költő.
Igen, a gimnáziumot a tapolcaiak a háborúban lebombázott egykori zárdaépületben hozták létre 1951-ben,
akkor még a sümegi gimnázium részeként. 1952.
szeptemberében aztán önálló lett, felvette Tapolca szülöttének, Bacsányi János
(Igen így cs-vel, mert akkor
így írták és így szerepel
érettségi bizonyítványunkban.) Kezdetben a körülmények bizony mostohák voltak! Az iskolában is szorongtunk, a tanári kar is még
akkor szerveződött. A szomszédos elhanyagolt épület
lett a kollégium, ahol egy
kultúrteremben vaságyakon
szorongtunk,a „fürdőszoba"
szerepét pedig a „színpadon" kialakított bádogvályú
töltötte be. Ennek ellenére
hamar kialakult a közösség,
megszerettük a várost, a
gyönyörű környéket, még
mi Pápa környékéről ide vezényelt tanulók is. A felszerelést is hoznunk kellett hazulról: „Legalább egy lepedőt, egy pokrócot,,egy párnát huzattal, egy mélytányért, evőeszközt, egy poharat." 1953-ban aztán birtokba vehettük az új emeletes kollégiumot, amelynek
építésében, Kóka László
kollégiumi igazgatónk és
Tóth Tihamér nevelőtanár
vezetésével magunk is részt
vettünk. A létszám 44 volt.
Megszerettük tanárainkat is.
Széles Jenő igazgató, Újvári
Vilmos igazgató helyettes,
Varga Antal és Puskás István
osztályfőnökök, valamint
Bertényi Istvánné, Borsányi
Gábor, Marton László, Rádóczy Kálmán, Domaniczky
Frigyesné, Krivián Lajos és
Varga Gyula tanáraink úgy
maradtak meg emlékeze-

Régóta tervezem, hogy több
fórumon jelzem, milyen áldatlan állapotok uralkodnak
a Kazinczy téri sportpálya
körül. Ebben szeretném ezúton kérni az önök segítségét is.
Az önöknek elküldött képeket két egymást követő hétvégén készítettem a Kazinczy téri sportpálya melletti
területről és játszótérről,
hogy egyértelmű legyen,
nem egyedi esetről van szó.
A játszóteret, a sportpályát
és a közötte fekvő árnyékos,
pados területet minden hétvégén szeméttenger, üvegszilánkok borítják. Hétvége
lévén egyáltalán nem takarítja senki ezt a városrészt,
pedig nyári időszakban minden nap, de különösen pénteken, szombaton és vasárnap éjszaka bandázó fiatalok
lepik el a területet, és ott
hagyják a szemetet, összetörik az üvegeket. Senki nem
takarítja össze. Egész hétvégén a szemét között játszanak a gyerekek, a sportpálya melletti betonozott részen hetekig ott az üvegszilánk, míg valamelyik szülő össze nem takarítja, mert

Olvasónk több, eltérő időpontben készült képet is küldött szerkesztőségünkbe, jelezve a felvetett probléma
állandóságát. A látvány önmagáért beszél...
félti a gyerekét. Nagyon örülök, hogy rendezett a belváros. Én is szívesen sétálok
ott a családommal, de nem
csak ott élnek tapolcaiak. Ha
a belvárosban megoldott a
szemét összeszedése hétvégén is, rendezvények alatt is,
akkor igenis oldják meg a
város külső részein is. Az
idén még az is “színesíti” a
városrész
zöldterületeit,
hogy számomra ismeretlen
okokból talán havonta ha lenyírják a füvet. Így a játszótéren lábszárközépig ér a felkalászosodott fű és az aszat,
ami tüskéivel véresre sérti a
gyerek lábát.
Meggondolandó, hogy a

bandázást kellene valamilyen módon felszámolni
ezen a téren. Például ki lehetne világítani a játszóteret.
Már az is sokat jelentene, ha
nem csinálhatnának ott bármit az éjszaka leple alatt. Talán nem is lenne már érdekes
ott őrjöngeni, ha nincs olyan
sötét. A szeméten kívül
probléma még, hogy nyári
időszakban hetente többször
kell kihívni a rendőrséget a
bandázó fiatalok által keltett
zaj miatt.
Jó lenne, ha a problémával,
minél előbb foglalkoznának
az illetékesek.
Tisztelettel,
Pál Erika

Moziműsor Marton László művei nyomában
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Június 23 - 29.
csütörtök – Szerda
21-22. csütörtök - péntek,
25–27. hétfő - szerda 14:00
1000,-Ft
21– 27. csütörtök – szerda
18:00
Ha isten úgy akarja
Színes, szinkronizált olasz
filmvígjáték
Hossz: 88 perc
...
21 – 27. csütörtök - szerda
16:00 1200,-Ft
JÉGKORSZAK: A nagy
bumm 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 95 perc
...
21 – 27. csütörtök – szerda
20:00 1000,-Ft
Neon démon
Színes, feliratos amerikaifrancia thriller
Hossz: 110 perc

ELTULAJDONÍTVA
Gyerekkori barátságunk diák
korunkban kezdődött és haláláig megmaradt. Már szigligeti nyaralójához neki adtam
nyaralónkból megmaradt téglákat, mert keveset vetetett vele
az építésze. Gimnáziumból az
Epreskertbe került Pátzay Pál
keze alá szobrászatot tanulni.
Itthon, nyári szünetekben a közösen hordott agyagból formázott Dinnyeevőket és a Horthy
büsztjét csodálhattam. Én belgyógyászként esti egyetemen
még esztétika tanári oklevelet
nyertem, ami szükséges volt tanulmányaim elhelyezéséhez a
Művészetben. Így közel kerültem művészetének megértéséhez is. Ezért kért fel többször,
szobrai avatásához, nyolcvan
éves ünnepléséhez galériájában, és ha kellett képviseljem,
mint önkormányzat kulturális
bizottság elnöke.
Egyszer megjelent és mint
mondta, emlékül hozott egy kis
akt szobrot segítségeimért. Vigyáztam rá, díszhelyén szobámnak. Nyolcvan éves születésnapja megünneplése után,

telefonált, hogy lejön Tapolcára és kér, a kis aktomat adjam
kölcsön, mert ki akarja öntetni
bronzból. A szülői házba vittem
le, ahol második nejével várt és
átvették a szobrot, azzal, hogy
öntés után visszahozza, de ha
inkább kell a bronzból ad. Kértem az eredetit vissza, mert
azon keze nyoma látszott.
Tragikusan gyorsan ezután
meghalt László. Vártam, majd
írtam az özvegynek, hogy kérném vissza a tulajdonomat. Válaszolt, hogy kissé megsérült
öntéskor, javítás után megkapom. Ez a huzavona többször
megismétlődött és ez gyanús
lett. Meg is jött a nagy hazugság, nem adhatja, mert államosították, az már a magyar népé.
De 95000 Forintért ad egy
bronz másolatot. Több, kellemetlen beszélgetés után végleg
elzárkózott. Ügyvéd barátom
szerint nyugodtan perelhető,
hisz képes bizonyítékaim megvannak, és ez nem más, mint
szélhámos eltulajdonítás. De
barát özvegyét perelni nem ízléstelen-e ?
Dr. Sáry Gyula

tünkben, mint akik meghatározták bimbózó ifjúságunk,
emberré formálásunk négy
esztendejét. Hálával és szeretettel gondolunk 60 év
után is rájuk.
A 60. érettségi találkozót június első szombatján tartottuk. A két 1956-ban érettségiző osztály létszáma 58 fő
volt, most huszonketten köszönthettük egymást. Nagy
örömünkre egykori tornatanárunknak, Rádóczy Kálmánnak személyesen is kifejezhettük hálánkat és köszönetünket.
Örömmel fogadtuk osztálytársunk Lóránd (Löbl) Péter szépen szerkesztett és az
írásos, fényképes emlékeket
összegyűjtő könyvét, melyben sok régi emlék idéződik
fel. De megismerhetjük az
iskola névadójának Bacsányi János életét és szülővárosa emlékezetét is. Az Irgalmas Rend mai óvodájában megnézhettük régi iskolánkat, a két földszinti
osztálytermünket és az emeleti nagytermet, ahol az
érettségi vizsgáink is voltak.
De láthattuk a kis kápolnát
is, amelyet a mi időnkben
gondosan elzártak előlünk.
Pál Zoltán és Szalai Tibor
osztálytársaink
szervező
munkáját ezúton is megköszönjük, abban a reményben
hogy most már évente minden június első szombatján
még sokáig találkozni fogunk. Most is a 60 évvel ezelőtt elmondott búcsúbeszédem zárórésze jut eszembe:
„A küszöbről a véndiák még
egyszer visszanéz, Ne fájjon
hát a búcsú, no, ne sirass jó
barát, Még visszatér a véndiák, Viszontlátásra hát!"
A mostani találkozó hangulatát Ágh István bevezetőben írt gondolatai fejezik ki
legjobban: „Elmegyek, elmegyek hosszú útra megyek…" - énekeltük a ballagáson 1956. májusában. Az
a régi dallam és orgonaillat
fojtogat, mint sírás előtt a
bánat egyszerre megint.
Mert el kell menni, de
visszatérünk-e újra?
Dr. Molnár Sándor

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.
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A motorozás az élete
KÉT KERÉKEN Sok lemondással jár, de nem bánja
Fazekas Dennis csupán
most járta ki az általános
iskolát, mégis már annyi
élményben és tapasztalásban volt része, mint
másnak talán fél élete során sem.
Tavaly hőstettétől zengett az
országos média, mikor barátjával kimentettek egy fuldoklót a Balatonból, Szigligetnél. Sportteljesítményéről akkor nem esett szó, pedig már akkor is szép sikereket ért el a motorsportban,
most ezeket ismerhetik meg.
2006-ban találkozott a sportággal, amiben a motocrosst
választotta. Kezdetben csupán érdeklődött a motorok
iránt, majd próbálgatta őket,
amiből aztán edzések és versenyek lettek. 2008-ban a
Nyugat Kupa sorozat harmadik helyén végzett 50
cm3-ben. Egy évvel később
a Magyar Bajnokság dobogójának ugyancsak harmadik fokára tudott felállni,
szintén 50 cm3-ben. 2010ben váltott 65 cm3-re. Magyarországon a keleti régióban népszerű a sportág, ott

Dennis augusztusban Lengyelországban mutathatja be tehetségét
vannak olyan létesítmények,
pályák, ahol edzeni, versenyezni tudna, ezért ő inkább
a horvátországi, goricani
Speedway Arénát választotta, ahova azelőtt is sokat járt
versenyeket nézni. Már akkor eltervezte, hogy egyszer
majd ő is szeretne egy ilyen
stadionban versenyezni. Az
egyik goricani verseny al-

Segítségnyújtás sok futással
Dacolva a nyári kánikulával múlt héten kedden
délután 17 órakor érkezett Tapolcára a Lajkó
Csaba ultrafutó által elindított „Jótifuti” jótékonysági futó közösség.
A csapat tagja volt a tapolcai
Domán Gábor és Földesi
József is. A segítőkész sportemberek Székesfehérvárról
indulva, Tapolcát is érintve,
Pécsig futottak. A jótékonysági futás célja, a pécsi Szemem Fénye Alapítvány
munkájának segítése, a gyógyíthatatlan
betegséggel
küzdő gyermekek és fiatalok
életminőségének javítása, az
ő igényeik kielégítése, napjaik szebbé tétele. - Ezalatt a
hat nap alatt, közel négyszáz
km-t futunk, amivel szeret-

nénk felhívni a figyelmet a
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyerekekre.
Az időjárás igazi kihívások
elé állít minket, nehéz elviselni ezt a rekkenő hőséget,
többször volt holtpont, ezért
sűrűn meg kellett állni frissíteni. Az alapcsapat kilenc
fő volt, velük indultunk Székesfehérvárról, de folyamatosan kapcsolódtak hozzánk, ki pár kilométerre, ki
pár napra. Idén tizedik alkalommal rendeztük meg ezt a
jótékonysági akciót, ajándéktárgyakat, plüss állatokat
gyűjtünk amerre járunk, illetve honlapunkon megtalálhatják azokat a linkeket, melyek segítik a szervezetet
egy gyermekhospice ház felépítésében - mondta Lajkó
Csaba főszervező.
(hg)

Kalapácsvetők idei versengése
A Dr. Papp Pál- Csermák József Kalapácsvető Emlékversenyt augusztus
6-án rendezik. A hagyományos tapolcai viadal 9.00 órakor koszorúzással, tiszteletadással kezdődik az Alsó-tó partján lévő Pantheon-falnál. A
verseny 9.15-kor aVárosi Sport-és Szabadidő Centrumban a legkisebbek
dobásaival kezdődik, majd serdülők, az ifjúságiak, juniorok, végül a
felnőttek és a szeniorok következnek.

kalmával, ahol szintén, mint
nézők voltak jelen édesapjával, hallották, hogy a depóban magyarul beszélnek.
Kérésükre a verseny kezdetéig bevitték őket a szervizudvarba, hogy közelről
nézhessék a felkészülést. Ott
találkoztak Szilágyi Sándorral a Gyulai Speedway Klub
vezetőjével. Rövid beszél-

Fotó: Archív

getés után a motorozásra terelődött a szó, amikor is
Dennis elmesélte, hogy már
régóta motorozik, és nagyon
tetszik neki a salakmotor.
Kapott egy felajánlást, hogy
Gyulán kipróbálhatja. Egy
hónap múlva már a gyulai
pályán Dennis egy 80 cm3es salakmotoron ült. Nem
telt el sok idő és két darab 80

7

cm3-es salakmotorral gyarapodott a garázsuk. Mivel a
salakmotorban először tizenkét éves kortól lehet licencet szerezni, rengeteg
edzés és utazás várt a fiatal
motorosra, majd 2013 -ban
250 cm3- ben ötödik helyezést ért el, azonban még ebben az évben elesett, és eltörött a kulcscsontja, ami aztán két év pihenőre kényszerítette. Tavaly 500 cm3-ben
újra edzeni kezdett, és miután megkapta a linencét újraindult a versenyzés is. Elmondása szerint a sportág
rengeteg lemondással, belefektetett idővel, és áldozatos
munkával jár, azonban a célja elérése érdekében mindent megtesz, hogy a legjobbat hozza ki magából.
Szabadidejében is a motorok
között éli életét, tisztogatja,
fejleszti őket. Szülei és két
testvére támogatja, és együtt
örül sikereinek. Nemrég
Lengyelországban, a salakmotorozás
fellegvárában
töltött egy hetet, ahol komoly, nagy klubokat kerestek meg édesapjával, olyan
céllal, hogy edzési, bemutatkozási lehetőséget kapjanak.
A túra sikeresnek bizonyult,
hiszen több junior csapatnál
is kapott edzési lehetőséget,
ami azt jelenti, hogy egy lépéssel közelebb került álmai
megvalósításához.
(hg)

Idényzáró vívóverseny
Balatonfüreden rendezték az Olimpici Grand Prix
Országos versenysorozat
zárásaként a gyermek,
újonc, serdülő korosztályok országos bajnokságát, és a törpici korosztály
idényzáróját.

Maja, ...7. Szalma Sára.
(Pátri Maja összetettben országos második lett.)
Csapat: 1. SzL Bau Balaton I
(Kovács, Pátri, Simon, Szalma), ...5. SzL Bau Balaton II
(Cséri, Hajas, Konkoly, Simon). Gyermek, egyéni: 3.
Salamon Réka. Újonc, egyéni: 7. Lájer Boglárka.
Serdülő, csapat: 5. Balaton
(Fazekas, Frankó, Juhász,
Tóth). Fiúk, törpici, egyéni:

6. Monostori Barna. Csapat:
1. Balaton (Monostori, Hubert, Simonyai, Szi-Miklós). Gyermek, csapat: 3.
Balaton I. (Cséri, Fekete,
Kovács, Németh). Újonc,
csapat: 5. Balaton I. (Kauker, Kovács, Kovács, Raffai). Serdülő, egyéni: 3. Kauker Dominik, ...5. Mayer
Botond. Csapat: 6. Balaton I.
(Gárdos, Kovács, Mayer,
Raffai).
(hg)

A mintegy hatszáz fős mezőny tagjai a Balaton Szabadidőközpontban mérték
össze tudásukat. A viadal izgalmas küzdelmeket hozott.
A tapolcai, balatonfüredi és
keszthelyi szakosztállyal is
rendelkező SzL Bau Balaton
Vívóklub fiataljai ezúttal is
remekül szerepeltek, három
törpici bajnoki cím mellett
több érmet, értékes helyezést is szereztek a nívós
balatonfüredi megmérettetésen.
A házigazda vívóklub törpici csapatai a lányok és a fiúk mezőnyében is bajnokok
lettek. Az egyesület legjobb
eredményei: törpici, egyéni:
1. Simon Zsófia, ...5. Pátri Ismét taroltak a „Balatonosok” Fotó: Kovács Krisztina
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Rendőrségi hírek
n BÁNTALMAZOTT
egy nőt és rugdosta az autót Vádemelési javaslattal zártak a rendőrök egy garázdaság és könnyű testi sértés
miatt folytatott nyomozást.
A 29 éves K. Árpád tapolcai
lakos 2016. március 6-án 15
óra körüli időben Tapolca
egyik
kereszteződésében
nem akart az úttestről lemenni, ezáltal akadályozta a
forgalmat. Ezt követően
szóváltásba keveredett az
egyik gépkocsi vezetőjével,
és miután a sofőr kiszállt feleségével együtt az autóból,
a gyanúsított rátámadt a nőre, majd a házaspár autójának lökhárítóját is elkezdte
rugdosni. A K. Árpád ellen
garázdaság vétség, valamint
könnyű testi sértés vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytatott nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság befejezte és az
ügyben keletkezett iratokat
vádemelés kezdeményezésével adta át az illetékes
ügyészségnek, tájékoztatta
lapunkat Nagy Judit a Tapolcai
Rendőrkapitányság
megelőzési főelőadója. (szj)

A hőség veszélyei
MEGELŐZÉS Sok baleset elkerülhető lenne egy kis figyelemmel
A hőség sokszor játszik
szerepet a közlekedési
balesetek bekövetkezésében. A járművezetők a
hőségben általában kevésbé tudnak koncentrálni, a megszokottnál
figyelmetlenebbek, sok
esetben türelmetlenebbek. Gyakori jelenség a
lobbanékonyság, a kiszámíthatatlan, szeszélyes
magatartás.

Erről Nagy Judit, a Tapolcai
Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója adott
tájékoztatást lapunknak.
A balesetek megelőzése érdekében a legjobb prevenció
minden esetben a közlekedési szabályok megtartása,
azonban a megváltozott időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás is kiemelten
fontos. - Felhívjuk a figyelmet, hogy aki nehezen viseli
a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne üljön volán
mögé! Ha feltétlenül szüksén ELLENŐRZÉS a fém- ges elindulni, akkor vezeshulladék telepen - A Tapol- senek mindig kipihenten és
cai
Rendőrkapitányság
munkatársai június 28-án
Heti SÜTI
délelőtt a társszervek bevonásával ellenőriztek egy helyi fémhulladék átvevő te- Rádió tészta
lephelyet. Az összehangolt
akcióban a járőrök és nyomozók mellett a Veszprém
Megyei
Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
munkatársai is részt vettek.
Az akció célja, hogy feltárja
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1 csipet
a szabálytalan és környezet- só, 10 dkg zsír, 2,5 dkg élesztő, 1 dl
károsító színesfém-hulladék tej, 1 teáskanál cukor, 3 tojás sárgábegyűjtést, gátat vessen a ja, sárgabarack lekvár
színes-fém lopásoknak, va- Töltelék: 3 tojás fehérje, 15 dkg
darált dió, 10 dkg kr.cukor, ½ citlamint az illegális autóbon- rom
héja
tásoknak. A dolgozókat is Elkészítése: Az élesztőt langyos
ellenőrizték .
(szj) tejben a cukorral felfuttatjuk. A

NYÁRI LEÁLLÁS
A Tapolcai Újság következő száma 2016.
augusztus 12-én jelenik
meg. A következő két
hétben a Tapolcai Városi Televízió adása is szünetel, legközelebb augusztus 10-én jelentkezik, illetve a jövő héten
szabadság miatt Deák
Ferenc utcai szerkesztőségünk, ügyfélszolgálati
irodánk sem lesz nyitva.
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lisztet a zsírral elmorzsoljuk és
hozzáadjuk a többi hozzávalót. Jól
összegyúrjuk, 3 egyenlő részre
osztjuk, majd egyenként kisodorjuk kb.23x33 cm nagyságúra. A lapokat megkenjük lekvárral, a két
oldalát felcsavarjuk úgy, mint a rétestésztát. A közepén kb. 8 cm-es
részt hagyunk a tölteléknek. A tojások fehérjét felverjük a cukorral,
majd óvatosan belekeverjük a diót.
A tészta közepébe tesszük a diós
tölteléket és megsütjük. (Készíthetjük a tölteléket mákkal, vagy
kókusszal, ízlés szerint.)
180 fokra előmelegített sütőben
sütjük kb. 20-25 percig. Hidegen
szeleteljük, kicsit ferdén, mint a
rétest.
Kovács Pálné, Hegymagas

Két személygépkocsi ütközött frontálisan a Fekete- kastély és az Afrika Múzeum
közötti főútszakaszon július 14-én. A súlyos közúti baleset helyszínén sokáig mindkét irányban feltorlódtak az autók, leállt a forgalom
Fotó: Töreky László
gyakrabban álljanak meg pihenni, felfrissülni, ilyenkor
végtagjaikat kicsit nyújtóztassák ki, ez bizonyítottan
megkönnyíti a további járművezetést. Fogyasszanak
kellő mennyiségű folyadé-

kot és mindig legyen hűtött
ásványvíz, vagy üdítőital a
gépkocsiban! - áll az intelmek között.
Hozzátette, hogy a sofőrök
vezessenek kissé lassabban,
tartsanak nagyobb követési

SZEM - PONT
Az utóbbi húsz, harminc évben jelentősen javult a viszonyunk háziállatainkhoz. A magyar emberek egy jelentős
része az empátiáját kiterjesztette a kutyákra, macskákra,
sokan szinte családtagként tekintenek rájuk.
Aki nem így látja, annak nincsenek megélt tapasztalatai
a hatvanas-, hetvenes-, nyolcvanas években általánosnak tekinthető, falusi, kisvárosi kutyatartási szokásokról, amelyet leginkább az állandó „láncontartás”, a törődés hiánya jellemzett. Ma a kutyákat az emberek jóérzésű része nem köti ki, inkább nem vállalja a kutyatartást. Orvoshoz visszük őket ha betegek, foglalkozunk
velük, éreztetjük velük a szeretetünket, a tömbházak lakói
pedig naponta sétáltatják, mert tudják, hogy a táplálékon felül az ebnek szagélményekre és mozgásra is szüksége van az egészséges léthez. Egy tapolcai olvasónk a
minap egy meglehetősen drága, közismert fajtájú, nagytestű, társasági eb jelenlegi sorsával szemléltette, hogy
mennyire más is lehet ez az idilli kép. A hely, egy viszonylag rendezett, de jelenleg nem hasznosított, kerítéssel védett terület Tapolca belterületén, melynek egyik sarkában egy kennelszerű, néhány négyzetméteres rácsos doboz-, azon belül pedig egy kutyaház áll. A rácson belül
egy végtelenül szomorúnak és életuntnak látszó kutya
fekszik hidegben, esőben, forróságban nap mint nap. Feladata nincs, nem azért tették oda, hogy őrizze a területet, a fajta nem is igen alkalmas rá. Időnként kicserélik a
vizét, enni is adnak neki, majd jutalomfalatka csalival
mehet vissza a rács közé. Mindig ugyanez a szomorú,
szívfacsaró látvány fogadja az arra járót. Olvasónk
szerint ez kutyakínzás, nem pedig kutyatartás, még akkor
is, ha a törvényi előírásoknak megfelel. Nem szabadna
ennyire magára hagyni egy gazdájáért rajongó ebet! (tl)

távolságot! A napon álló
gépkocsit indulás előtt szellőztessék ki, menet közben
használjanak légkondicionálót, vagy gondoskodjanak
a levegőcseréről, a friss levegő pótlásáról.
(szj)

Házasságkötés
2016. július 9. - Kovács
Judit és Starcsevics Tibor
2016. július 9. - Kovács
András és Orbán Renáta
2016. július 15. - Lenner
Noémi és Törőcsik Attila
(Keszthelyen)

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 35 - 50/db
Burgonya: 120-180 Ft/kg
Sárgarépa: 180-400 Ft/kg
Zeller: 150-220 Ft/kg
V.hagyma: 180-250 Ft/kg
Újhagyma: 200 Ft/kg
Fokhagyma: 1200 Ft/kg
Paprika: 200-390 Ft/kg
Paradicsom: 350-400 Ft/kg
Uborka: 200-300 Ft/kg
Körte: 400 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Görögdinnye: 180 Ft/kg
S.dinnye: 240-250 Ft/kg
Málna: 1400 Ft/kg
Őszibarack: 200-400 Ft/kg
Ribizli: 800 Ft/kg
Szilva: 300-380 Ft/kg
Dió: 2400 Ft/kg
Méz: 1600 - 2200 Ft/kg

