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A seb, ami ma is fáj
A vértanúkra, áldozatokra emlékeztek Tapolcán október hatodikán
Koszorúzással, az 184849-es
szabadságharc
utáni megtorlás felidézésével emlékeztek az aradi
vértanúkra október hatodikán a városi köztemető
melletti katonai emlékparkban.
Dr. Décsey Sándor önkormányzati képviselő, könyvtárigazgató az ismert vértanú tábornokok mellett szólt
azokról is, akik kevésbé ismertek a nagy nyilvánosság
előtt, de ők is a haza oltárán
áldozták fel életüket. Arról is
kevesen tudnak, hogy a kivégzések már 1949. januárjában megkezdődtek. Pozsony, Győr, Nagyigmánd, Székesfehérvár, Pest,
csak néhány helyszín a sok
közül. Diákok, katonatisztek, papok váltak ekkor magyar vértanúkká, legalább
százharmincan, és 1853-54ben is végeztek ki magyarokat titkos szervezkedésért.
Csak a kényszersorozottak
számát 40-50 ezerre teszik a
történészek – hangsúlyozta
dr. Décsey, aki említést tett a

Az emlékezés koszorúi október hatodikán a 48-as emlékműnél Fotó: Szijártó János
szeretteiket örökre elveszítő
családokról, hozzátartozókról is. Az ünnepi beszéd után
az önkormányzat, illetve a
pártok, szervezetek képviselői helyeztek el koszorút a
48-as emlékműnél. A megemlékezésen Bertalan Csaba, Péni Béla és Haga Kálmán működtek közre. 1849.
október 6-án végezték ki

Aradon a szabadságharc 13
honvédtisztjét. Lőpor és golyó általi halállal halt Lázár
Vilmos ezredes, Gróf Dessewffy Arisztid tábornok,
Kiss Ernő tábornok, Schweidel József tábornok. Kötél
általi halállal halt Lovag
Pöltenberg Ernő tábornok,
Török Ignác tábornok, Láhner György tábornok, Kne-

50 éves város

zich Károly tábornok, Nagysándor József tábornok,
Gróf Leiningen-Westerburg
Károly tábornok, Aulich Lajos tábornok, Damjanich János tábornok és Gróf Vécsey
Károly tábornok.
Pesten pedig ugyanezen a
napon végezték ki gróf
Batthyány Lajos miniszterelnököt.
(szj)

Mi érdekli
az embert?
Érdekes, egyben lehangoló az a tény,
hogy az emberek úgy
általában a „véres” hírekre kapják fel fejüket. Bizonyos fokig
még érthető is ez a
tendencia, a fájó inkább az, hogy mi nem
érdekli a nagyközönséget. Több ezzel
kapcsolatos adat is
elérhető, így bárki
kutakodhat, ha éppen
szörnyülködni akar.
Tény, hogy a kultúra,
a hagyományok ápolása, de már a sport is
egy-egy szűk réteget
érdekel, a nagy többséget hidegen hagyja. Mindez a rendezvényeken is meglátszik. A történelmi
megemlékezéseken
nem tolong a tömeg,
de a közösségi ünnepek sem túl vonzóak
ma már. Ahol enni,
inni lehet, ott még van
létszám, de a lelki táplálékra már kicsi az
igény. Azt a tévé, a net
„biztosítja”. Sajnos.
Szijártó János

Megújul a város piaca
Amint arról lapunkban korábban már hírt adtunk,
hamarosan megújul a városi piac épülete. A piac
modernizálása, az építési
munkálatok ebben a hónapban elindulnak.

Hegyi Zsolt harmadik osztályos tanuló már tudja, milyen érzés megtartani egy komoly gépfegyvert Fotó: tl.

Amerikai katonák, rendőrök,
és tűzoltók Zalahalápon
A zalahalápi általános iskola
tanulói a napokban egy igazi
amerikai őrmesterrel kosárlabdázhattak, sőt fegyverét
is kezükbe vehették. Amint
azt Igaz Sándortól a halápi
iskola igazgatójától megtud-

tuk, az egyik, immár hagyományosnak mondható iskolai rendezvényük az „Egy
nap a biztonságért” elnevezéssel fut évek óta. (Folytatás a 2. oldalon „Tűzriadóval...” címmel)
(tl)

áprilisában véget is érnek.
Ezzel kapcsolatosan lezajlottak az egyeztetések a kivitelező, a tulajdonos önkormányzat, az üzemeltető Tapolca Kft. és a piacon üzleti
tevékenységet folytató, árusok között. Többek között
fontos szempont volt az is,
hogy a közelgő mindenszentek idején a kegyeleti tárgyak, virágok árusítása a le-

hetőségek szerint zavartalan
legyen. A programnak ugyanakkor a piac megújulása
csak egy szelete, hiszen a fő
cél a beruházáshoz szervesen kapcsolódó helyi gazdasági együttműködés megalapozása és fejlesztése az elkövetkező hónapokban. A
beruházás értéke 809 ezer
Euró. (Folytatás a 2. oldalon
„Októberben...” címmel) (tl)

Parapatics Tamás pályázati
csoportvezetőtől megtudtuk, a közbeszerzések eredményeként a kivitelezést az
Sz-L Bau Építőipari és Generálkivitelező Kft. végzi el
bruttó 88 millió 604 ezer forint értékben, melynek mintegy öt százaléka a város által
biztosított önrész, 95 százalékban vissza nem térítendő
támogatás az úgynevezett
Norvég Alapból. Októberben, tehát még ebben a hónapban elindulnak a munkálatok és legkésőbb jövő év Jövő év áprilisáig megújul a tapolcai piaccsarnok
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Esélyek latolgatása
EGYÜTT Munkaerőt remélnek a térségi buszközlekedés javításától
Tapolcai
vállalkozások
problémáit, igényeit felkarolva, a város önkormányzata, illetve Dobó
Zoltán
polgármester
egyeztetési tárgyalásra
hívta a területileg érintett
közlekedési
központ
buszközlekedéséért felelős vezetőit, valamint cégek vezetőit.
A tárgyalás során a felek
igyekeztek megismerni egymás igényeit és lehetőségeit,
hogy a gyakorlati lépésekre
is sor kerülhessen az elkövetkező hónapokban. Az
egyeztetések eddig sikeresnek tekinthetők, hiszen a felek tárgyalási kapcsolatban
maradnak a következő napokban is, tisztázzák a konkrét igényeket, hogy a közlekedési központ azokhoz igazítva kidolgozhassa a szükséges menetrend módosítást.
Dobó Zoltán polgármester
lapunknak elmondta, a nyár
folyamán tárgyalt Tisza
Zsolttal, aki a helyi DBW
alkatrészgyártó ipari üzem
vezetőjeként arról tájékoz-

A nagyobb tapolcai termelő üzemek vezetői úgy vélik, hogy munkaerő gondjaikat
enyhíthetné, ha a környék falvaiból javulna, illetve a több műszakos munkarendhez jobban igazodna a menetrendszerű tömegközlekedés
Fotó: Töreky László
tatta, hogy Tapolca térségét,
így cégüket is elérte a munkaerőhiány. Akkor felmerült, hogy több helyi cég és a
város együttműködésével
egy közösen fenntartott
munkásszálló létesülhetne a
városban. Azonban hamar
kiderült, hogy az ötlet kudarcra van ítélve, hiszen az

érintett vállalkozások a humánerőforrás igény szempontjából egymás konkurensei, gyakorlatilag éles
harcban állnak a használható
munkaerőért.
- Amikor a munkásszálló ötlete lekerült az asztalról, akkor jelent meg, mint lehetőség a menetrend módosítá-

sának igénye. Erre reagálva
hoztuk össze az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ illetékeseivel a tapolcai, illetve Tapolcára adót fizető több műszakos munkarendben termelő vállalkozásokat- tájékoztatta lapunkat a város
polgármestere.
(tl)

Tűzriadóval indult idén is az iskolai program
(Folytatás az 1. oldalról)
Minden évben e napon tűzriadóval indul az esemény,
amelyet ezúttal a katasztrófavédelemtől érkező Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka, Molnár Péter tűzoltó
alezredes ellenőrzött és jóra
értékelt.
Ezután a helyszínre érkező
badacsonytomaji és zalahalápi önkéntesek szerkocsijaival, felszereléseivel ismerkedhettek az iskola tanulói és a helybeli óvodások.
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
Október 17. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Október 24. 14.00-16.00

- Minden esztendőben próbálunk újdonságot is bemutatni gyermekeinknek, így
most kérésünkre az újdörögdi lőtéren gyakorlatozó ma-

gyar és amerikai katonák látogattak el intézményünkbe. Nagy élmény volt a gyerekeknek a katonai felszerelések, járművek megtekin-

Egy nap a biztonságért Zalahalápon

tése mellett egy hús-vér
amerikai őrmesterrel való
kosarazás is - fogalmazott
Igaz Sándor, aki hozzátette,
újdonság volt még, hogy a
rendőrség részéről Bódis István rendőrzászlós drogkereső kutyájával bemutatót
tartott. A kutya alapfeladatán túl fegyelmezett magatartásáról, valamint a “csibészelésben” elsajátított elfogó technikájáról is tanúbizonyságot tett, ami nagyon
tetszett a zalahalápi ifjúság(tl)
Fotó: Töreky L. nak.

Októberben elindul a beruházás

(Folytatás az 1. oldalról)
A teljes beruházás értéke
809 ezer Euró, általános célja az egészségre, az egészségtudatosságra alapozott,
helyi erőforrásokon és értékeken alapuló regionális
gazdasági fejlődés elősegítése amelynek keresleti és
kínálati oldalon egyaránt
www.tapolcaiujsag.hu
meg kell mutatkoznia. En-

nek megfelelően számos
képzés, előadás valósulhat
meg a célkitűzések elérése
érdekében – tudtuk meg. A
program kedvezményezettje
és vezető partnere Tapolca
Város Önkormányzata, norvég partnerei Lillehammer
Város Önkormányzata és a
Lillehammer University Lifelong Learning Center,

továbbá a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás. A
partnerségi viszony gazdasági szereplői a Tapolca Kft.
és a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit
Kft., civil résztvevőként pedig a Vállalkozók Területi
Ipartestülete Egyesület Tapolca. Lapunkban nyomon
követjük a beruházást. (tl)
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Tapolcai Közös
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e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
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Kozma Henrik Alajos
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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:
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Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090
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mail: rig.lajos@jobbik.hu

Megjelenik a TAPOLCAI
térségben hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 10.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7250 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.

2016. OKTÓBER 14.

TAPOLCAI ÚJSÁG - 3

HÍREK

Csak természetesen
ANYATEJ A szoptató édesanyákat ünnepelték a minap Tapolcán
Természetesen, anyatejjel címmel szervezték
meg, immár hagyománynyá vált rendezvényüket,
a tapolcai védőnők, a kismamák és gyermekeik részére a Tamási Áron Művelődési Központban.
A találkozóra vártak minden
olyan édesanyát, aki gyermekét lehetőségei szerint, a
számára
legmegfelelőbb
módon táplálja. Egy újszülött létfontosságú szervei
nincsenek teljesen kifejlődve születésekor. Az emésztőrendszer az egyik olyan terület, mely még fejletlen. Az
anyatej pontosan olyan öszszetevőket tartalmaz, melyet
képes a baba oly módon
megemészteni, hogy teljes
mértékben hasznosítsa azt.
Az anyatej tartalmazza az
elegendő mennyiségű fehérjét, mely a baba növekedéséhez elengedhetetlenül szükséges. A tejnek taurin tartalma van, mely a D-vitamin
felszívódását teszi lehetővé,

Babák és anyák egyaránt jól érezték magukat az ünnepségen
valamint jelen vannak gyulladáscsökkentő anyagok,
antioxidáns, továbbá immunanyagok. Fontos megemlíteni azokat a telítetlen
zsírsavakat, melyek ebben a
formában semmi másban
nem fordulnak elő, ez az
idegrendszeri fejlődéshez

nélkülözhetetlen az újszülött számára. Ezek mind azt
a célt szolgálják, hogy a baba elérje azt a fejlettségi
szintet, hogy védekezni tudjon a környezetében található ártalmak ellen. Az anyatej
tápláló és immunerősítő hatása mellett, szorosabb, in-

Fotó: Havasi Gábor

timebb kötelék is kialakul a
baba és mamája között. A
védőnők verssel, emlékplakettel és virággal fejezték ki
hálájukat, a szoptató édesanyáknak, míg a gyermekeket Tóth-Rompos Patrícia
csilingelő hangja „ringatta”.
(hg)

Elment a polgármester
Vasárnap hajnalban otthonában elhunyt Vollmuth Péter
(1945.05.02. – 2016.10.09.),
Badacsonytördemic polgármestere, aki hosszan tartó
súlyos betegsége után pihent
meg örökre.
Két fia, egy lánya gyászolja,
a barátok, munkatársak aznap este gyertyát gyújtottak
érte a badacsonytördemici
faluházzal szemben, a Rodostó út és a Hősök útja sarkánál.

Badacsonytördemicen
számos ötlete, terve
valósult meg
Vollmuth Péter 14 éve volt
Badacsonytördemic polgármestere, számos fejlesztés,
kezdeményezés, jó ötlet fűződik nevéhez. Ő volt az az
ember, aki nem csak ötletelt,
hanem meg is valósította terveit, elképzeléseit, következetesen és precízen. Fellendülő kulturális élet, kiállítások, koncertek, nívós rendezvények kísérték az elmúlt tizennégy évet Törde-

micen. Újságíróként jó munkakapcsolatot tartottam fenn
Péterrel, de ismeretségünk
korábbi, a sporthoz kötődik.
Anno a focipályán is találkoztunk, néha még ütköztünk is a labdáért, oda is
mondogattunk egymásnak,
de kapcsolatunk soha nem
romlott meg, sőt, kifejezetten jóban voltunk. Sokat beszélgettünk egykori tapolcai
sportboltjában politikáról,
sportról, fociról, a válogatottról, na meg a Fradiról.
Aztán a badacsonytördemici
polgármesteri megbízatása
után már a falu fejlesztéséről, a lehetőségekről, terveiről. A megyei napilap újságírójaként a 2002-es önkormányzati választások után
rendszeresen
látogattam
meg hivatalában, ahol első
kézből, többnyire elsőként
hallhattam azokról az elképzelésekről, amelyek aztán
szépen sorban meg is valósultak. Nevéhez fűződök a
Herczeg Ferenc-kultusz felélesztése, a néptánc felfuttatása, a kocsonya szépségver-

seny, a forralt bor napok, a
szürkebarát és szürkemarha
fesztivál, és úgy általában a
hagyományok ápolása, a
nagy elődök emlékének
méltó őrzése. Büszke volt
’56-os édesapjára, Vollmuth
Frigyesre, aki – saját bevallása alapján – alapvetően
meghatározta politikai irányultságát, hazája, települése iránti elkötelezettségét.
2014-ben miniszteri elismerő oklevelet adományozott
számára dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter a
település fejlesztése, a helyi
értékeinek védelme, hagyományainak megőrzése érdekében végzett kiemelkedő
munkájáért.
Idén a Köz Szolgálatáért Érdemjel aranyfokozatát vehette át.
Szívesen dolgozott volna
még tovább a közösségért,
hiszen tervei nem fogytak el
soha, de sajnos ennyi adatott
számára. Most végleg megpihent, de hagyatéka itt marad az utókornak.
Kitörölhetetlenül.
(szj)

Vollmuth Pétert október
15-én szombaton 10 órakor a badacsonytördemici
Szent Mihály római katolikus templomban tartandó szentmise után helyezik örök nyugalomba a
badacsonytördemici temetőben.
Fotók: Szijártó János

Őrizetben
falopás miatt
Falopás miatt vettek szabálysértési őrizetbe a rendőrök két csabrendeki férfit.
A rendelkezésre álló adatok
alapján a 22 éves B. S. és a
43 éves K. A. csabrendeki
lakosok
megalapozottan
gyanúsíthatók azzal, hogy
2016. október 10-én 12 óra
körüli időben a község külterületéről 1 köbméter cser
tűzifát tulajdonítottak el.
Egy szolgálaton kívüli
rendőr 2016. október 10-én
12 óra 25 perckor tett bejelentést a Sümegi Rendőrőrs
ügyeletére, miszerint látott
egy lovaskocsit, ami egy
frissen vágott fával telerakott utánfutót húz. A rendőrök adatgyűjtésének eredményeként házkutatást tartottak az egyik gyanúsítottnál, akinek udvarán megtalálták az eltulajdonított 2
méter hosszúságú cserfákat.
A két férfit ezt követően előállították a Sümegi Rendőrőrsre, és velük szemben tulajdon elleni szabálysértés
elkövetése miatt, őrizetbe
vételük mellett, bírósági eljárást kezdeményeztek - tudtuk meg Nagy Judit megelőzési főelőadótól.
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM
.

Nem árt tudni...
Felértékelődnek a vezetéknélküli megoldások. Napjainkban érdemes meggondolni bármely otthoni bontást, vésést, vezetékkiépítést, mivel sok esetben biztonságosan működtethető
az otthoni berendezések jelentős része, anélkül, hogy
magas telepítési költségek
merülnének fel. Az egyik
népszerű rendszer előnye,
hogy utólag is bővíthető,
sőt, ha már a lakás egyes
részei automatizáltak, akkor is érdemes váltani. Árnyékolómotorok, világítótestek, garázs- és kertkapuk
vezérelhetők, és a rendszer
folyamatosan visszajelzést
küld. Attól sem kell tartani,
hogy betörnek a házba, mivel minden ház egyedileg
egy 128 bites kódrendszerrel van titkosítva, amelyet
csak a tulajdonos tud megváltoztatni, illetve egy biztonsági kulcs is tartozik
minden rendszerhez. Érdemes rákeresni a neten. (szj)

LAKÁS, OTTHON, KERT

Szellőztetni muszáj!
ABLAK Az új nyílászárók megszüntetik a természetes légmozgást
Könnyen visszájára sülhet el az energiahatékonysági célú nyílászárócsere, ha nem gondoskodunk a megfelelő szellőzésről. Az új, jól szigetelő
nyílászárókkal ugyanis
megszűnik a lakás természetes szellőzése, melynek egyenes következménye, hogy megnő a páratartalom, egészségtelen, rossz lesz a levegő.
A rendszeres szellőztetés
nem megoldás, mert kiszökik a megtakarított energia
jelentős része - derül ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
vizsgálatából. Fülöp Zoltán
tájékoztatójából
kiderül,
hogy amenyiben ablaknyitással szellőztetünk, akkor a
páratartalom némileg kedvezőbb lehet, azonban kiengedjük a megtermelt energiát az új ablakon. A vizsgálat
eredményei szerint, ha ablaknyitással szellőztetnénk,
a lakás fűtésigénye akár 40

Vagy a meleget engedjük ki, vagy a levegő lesz rossz. Van megoldás Illusztráció: szj.
százalékkal is megnőne. Pe- levegő elvezetéséről is kell esetén 259.200 forint fűtési
dig létezik megoldás, a prob- gondoskodni, ezáltal folya- energiaköltséget jelent éves
léma egy szellőztető rend- matosan kell cserélni a lakás szinten (gázfűtés mellett, 34
szer kiépítésével megelőz- levegőjét. Az energiahaté- MJ/m3 fűtőértékkel számíthető vagy orvosolható. A konyság-elemzés azt igazol- va).
szellőző rendszereknek több ja, hogy nem érdemes kispó- A szabályozott szellőző
alternatívája létezik az egy- rolni a légelvezetést új nyí- rendszer alkalmazása mellett ugyanannál a 60 négyszerűtől, a legjobb hatásfok- lászáró beépítésekor.
kal működő szabályozott és Ablaknyitással szellőztetve, zetméteres lakásnál 182.400
hővisszanyerős rendszere- vagy nem szabályozott ál- forint fűtési energiaköltsékig. Ezek lényege, hogy a landó légcsere mellett négy- get jelent évente, természefriss levegő szabályozott be- zetméterenként a fűtés egy tesen penész nélkül, állandó
(szj)
vezetéséről és a szennyezett, 60 négyzetméteres lakás friss levegő mellett.
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Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések

Az idei adventi ünnepkör kezdetén (nov. 25ei számukban) lapunk egy alkalomhoz
kapcsolódó melléklettel is jelentkezik.
Kívánjon boldog karácsonyt szeretteinek,
ismerőseinek a Tapolcai Újság hasábjain!
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2016. OKTÓBER 14.

MAGAZIN - HIRDETÉS

Várostörténeti EXTRÁK

- Tapolca és környéke

TAPOLCAI ÚJSÁG -

5

Nem feledik Reindl atyát

A tapolcai Hotel Gabriella malomkerekének rövid története

A

fennmaradt középkori
írásos emlékek már a
XIII. század első felében
említik a tapolcai malmokat.
A XIV. század folyamán mezővárosi rangot szerzett település malmai a mindenkori
földesúr tulajdonát képezték. 1554-ig a városlődi karthauzi szerzetesrendi kolostor egymást követő rendházfőnökei gyakorolták e jogot.
1554-től kezdve pedig a
veszprémi püspökök voltak
a város urai.

A malomkerék teljesen új
faszerkezetet kapott, a
Malomtó vize villamosenergia-termelő generátort hajt meg
Fotó: szj.
A malmok minden időkben
komoly jövedelemforrást jelentő létesítmények voltak.
A földesúr árenda, azaz bérleti díj fejében adta ki üzemeltetésre a jelentkező molnármestereknek. Ez az időszak bár a török-magyar
végvári harcok kora, a malomipar mégis működött a
mindennapos katonai küzdelmek árnyékában. Érdekes kortörténeti adalék,
hogy a hegyesdi várat 1561
tavaszán rajtaütéssel elfoglaló törökök az egyik tapolcai malomból erődítményt
akartak kiépíteni, amiből aztán mégsem lett semmi. Egy
1588-ban keletkezett összeírás tanúsága szerint a város
belterületén összesen három
malom üzemelt a Malomtó
és annak lefolyása vizén.
Ezek közül az egyik, három
Hirdetés

vízikerékkel működő malom volt. A felsorolásban
szereplő „Kettős malom”
néven jegyzett építmény feltehetően azonos a mai Hotel
Gabriella elődjével. A malmokról 1601-ben és 1604ben is készült feljegyzés,
eszerint valamennyi folyamatosan használatban volt.
Habsburg II. József uralkodása idején vette kezdetét
Magyarország területének
első katonai térképészeti felmérése. A kartográfiai munkálatokat végző császári-királyi hadmérnökök és segítőik 1784 folyamán mérték
fel Tapolca és környékének
terepviszonyait, majd elkészült annak térképészeti változata. Városunk alaprajzán
megjelenik a mai Hotel Gabriella helyén már álló vízimalom, amely úgynevezett
alulcsapott vízikerékkel működött. Ez a malomkerék
legkorábbi ismert ábrázolása. Hosszabb szünetet követően a meginduló tapolcai
postai képeslapkiadásnak
köszönhetően maradt fenn
további képi emléke. Az
1890-es években forgalomba hozott − még nem fényképalapú, hanem grafikai
elemeket felhasználó − üdvözlőlapokon bukkan fel
újabb képe. Az üzem hivatalos megnevezése ekkoriban az „Első Tapolczai Műmalom” volt, de a köznyelvben csak Pruska-féle, majd
Gubicsek-féle malomként
emlegették a bérlő molnármesterek neve nyomán. Ez
az elnevezési gyakorlat már
korábban, illetve később is
így működött. Időközben az
elhasználódott malomkereket az 1910-es évek elején a
technikai újítás jegyében leszerelték és helyére turbina
épült. Ettől kezdve évtizedeken át ezzel a technológiával
üzemeltették a malom őrlőrendszerét.

A malom püspöki tulajdonjoga a második világháború
befejezését követő államosítások idején szűnt meg. Az
épület kezelését az 1950-es
években a Veszprém Megyei
Malomipari Vállalat vette át
és a turbinát ekkor cserélték
le villanymotorra. Ennek ellenére a malom üzemeltetését rövidesen megszüntették
és gabonaraktárat létesítettek benne. Az 1960-as évek
első felében fogalmazódott
meg az a terv, hogy a volt vízimalmot szállodává alakítsák. Az átalakítási munkálatok megkezdődtek és 1966.
július 2-án Gabriella Turistaszálló néven sor került az
ünnepélyes átadására. A
szállóban 16 szobában 87
ágy várta a Tapolcára érkező
hazai és külföldi vendégeket. Működtetője a Veszprém Megyei Idegenforgalmi
Hivatal, később jogutódja a
Balatontourist lett.
Az átalakítási tervekben szerepelt az is, hogy az épület
múltjára utaló és látványelemként is funkcionáló attrakció gyanánt, készüljön
egy az eredetit formázó rekonstruált alulcsapott vízikerék. A kivitelezési munkálatokat a tapolcai Peszlen
Károly templom- és malomács mester valamint munkatársai végezték. Elkészült
művük Tapolca évtizedeken
keresztüli emblematikus városképi elemévé avatta a
nagyméretű malomkereket,
amely egyben emlékeztetett
Tapolca várostörténetének
hét évszázadot felölelő malomipari múltjára is. A folyamatos karbantartás és szükség szerinti alkatrészpótlások ellenére időszerűvé vált
egy újabb, hasonló ácsremek megalkotása, amely
most sokunk örömére el is
készült.
Hangodi László
történész-főmuzeológus

Törökkoppányban szentmisén emlékeztek meg Reindl
Rafael atyáról, a posztumusz díszpolgári cím átadásakor a közelmúltban
Fotó: Reindl Erzsébet

P

osztumusz díszpolgári
címet adományozott a
tapolcai származású Reindl
Rafael esperes plébánosnak
a Somogy megyei Törökkoppány község önkormányzata a közelmúltban. A
címet a II. világháború utáni
hűséges papi szolgálatáért,
bátor kiállásáért, hívei kitartó lelki gondozásáért és a faluközösségért végzett nevelő munkájáért adta át a település vezetése egyik hozzátartozójának.
A hírt Reindl Erzsébet,
nyugdíjas tanító, tapolcai
helytörténet-kutató közölte
lapunkkal, aki a közeli rokonságban állt a kitüntetettel. Reindl Rafael ugyanis
nagybátyja volt.
Mint megtudtuk, Reindl Rafael 1908. október 18-án
született a Zala vármegyei
Tapolcán. Hatan voltak testvérek. Édesapjuk, Reindl
Dezső szabómester az első
világháborúban
szolgált,
ahonnan betegen jött haza, s
hamarosan meg is halt, így a
gyerekek hadiárváknak minősültek. Rafael számára ezt
azt is jelentette, hogy papnak, vagy katonatisztnek tanulhatott. Jámbor, békés
emberként a papi hivatást
választotta. A második világháborúban, iszonyú megpróbáltatásokat élt át tábori
lelkészként, ám mindvégig
hű maradt hitéhez, hazájához. Mindezt számos kitüntetése is igazolja. Az oroszok
előretörése Marcaliban érte,
ahol tanított, bátorított és vigasztalt, s ha szükség úgy

hozta hősiesen hajtotta végre küldetését. Adott esetben
még a tüzérségi tűz sem
akadályozta meg abban,
hogy akár egymaga vonszoljon halott magyar, német,
vagy éppen szovjet katonát a
temetőbe. Cselekedetei elismeréseként Mindszenty József veszprémi püspök a vörös öv viselésére jogosította
fel, ami egyházi személy
esetében a legmagasabb kitüntetés, az áldozatvállalás
jelképe. A háború után kezdte meg papi munkáját a Somogy megyei Törökkoppányban, ahol hivatása gyakorlásával, a közösségi lét
formálásával, alakításával,
illetve helytörténeti kutatásaival örökre beírta magát a
falu történelmébe. A rendszer üldözöttjeként azonban
számos
megpróbáltatás,
megaláztatás várt rá. A tábori lelkész főhadnagyot 1949ben vették fel az új, “demokratikus” hadseregbe, majd
később felsőbb parancsra,
mint a “rendszer ellenségét”
tartalékos honvéddá fokozták le.
1967-ben az idősödő plébánost Zalahalápra helyezték
át, ahol hat évvel később bekövetkezett haláláig járta tovább következetesen az az
utat, amelyet egykor megkezdett. A marcali Helytörténeti Múzeum 2011-es évkönyvében egy teljes fejezet
részletezi életútját, Törökkoppányban pedig a posztumusz díszpolgári címmel
írták be nevét aranybetűkkel
a település történetébe. (szj)
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Deák Ferencre emlékezünk Útra kelt egy ember...
„Amit erő és hatalom elvesz,
azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről
a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak
visszaszerzése mindig nehéz, s
mindig kétséges."
213 éve született Deák Ferenc,
a „haza bölcse", a 19. századi
magyar történelem egyik legnagyobb formátumú politikusa. Deák az 1832-36-os országgyűlésen kapcsolódott be a modern, polgári Magyarországért
vívott küzdelembe, majd az első felelős magyar kormány minisztere, a szabadságharc bukása után pedig a passzív ellenállás vezéralakja lett. Pályafutására a kiegyezés nagy művével,
a dualista állam alapjainak lerakásával tette fel a koronát.
1833. május 1-én lépett az ország politikai színpadára és
1873. június 3-án mondta el
utolsó nagy parlamenti szónoklatát. E két dátum időben körülhatárolja politikai pályáját,
amelynek kiemelkedő állomása a Kiegyezés tető alá hozása
volt. Egész tevékenységére a
szabadelvű gondolatok eszmeisége jellemző.
Napjaink példaképe lehet Deák
azzal, hogy nem tört népszerűségre, tekintélyre vagy befo-

Tapolcán a róla elnevezett
utcában dombormű is őrzi
emlékét
Fotó: szj.

amelyben véglegesnek semmi
sem tekinthető. Sem az Áprilisi
törvényeket, sem a Kiegyezést
nem tartotta befejezett alkotásnak, hanem pontosan egy új
kezdetének. Deák szerencsés
volt, hiszen földrengésszerű
társadalmi változások idején a
jövő alakításán munkálkodhatott. Az egykori igazságügyminiszter megteremtette Magyarország átalakulásának és fejlődésének törvényi kereteit. A politikus életműve, a dualista
rendszer utóbb fél évszázadon
keresztül fennmaradt, teljesítménye nyomán tehát mindmáig
joggal nevezzük őt a haza bölcsének. Történelmi érdeme,
hogy a magyar jövőt a nyugati
világ uralkodó eszméinek és
irányzatainak keretébe tudta állítani.
A zalai középnemes művelt européer volt. Gondolatai, írásai,
tettei olyan aktuális tanulságokat kínálnak ma is, mint ahogy
kortársai is tanulhattak belőlük.
Tisztelettel emlékezünk mi is
Deák Ferencről ezzel az idézettel: „Az igaz ügyért küzdeni
még akkor is kötelesség, midőn
már sikerhez nincsen remény."

lyásra. A reformok szükségességébe vetett hit hajtotta, keményen harcolt értük, noha többször is vereséget szenvedett. De
sosem adta fel elképzeléseit,
politikai programját. Okos taktikus volt, mert sosem tekintett
egy-egy eljárást végleg befejezettnek, vagy valamely dolgot
elveszettnek, ha hitt az ügy
igazságos voltában. Mohón figyelte mások véleményét, még
ellenfeléit is, és így a leghátrányosabb helyzetben sem vesztette el önuralmát. Soha nem
alázott meg másokat és nem
erőltette rá véleményét másokra. Tanulhatna tőle a mai politikusi elit. Az országgyűlési
ülések látogatásában tanúsított
serénysége szintén példaértékű. Igazi államférfi volt, a saját
ítélete szerint, mint felvilágosult törvények alkotója.
Számomra legvonzóbb gondolata az volt, hogy a társadalmat
állandó mozgásban lévő, dina- Árvai Gábor, az MSZP Tapolmikus lénynek tekintette, ca és Környéke elnöke

Moziműsor

Tapolcai születésű
Kossuth-díjas

Tapolca Városi Mozi

- Tudják, hogy
Tapolcának van
egy Kossuth díjasa? - tette fel
a kérdést egy
kedves olvasónk. Nem tudtuk,
így elárulta, dr. Czibere Tiborra
gondolt, aki most lesz 86 éves.
Tapolcán született 1930. október 16-án Kossuth- és Széchenyi-díjas magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja. Kutatási területe a
hidromechanika és a termodinamika. 1968 és 1974 között a
Nehézipari Műszaki Egyetem
(ma: Miskolci Egyetem) Gépészmérnöki Kar dékánja,
majd 1978 és 1986 között az
egyetem rektora.
Tudományos pályája mellett
kora politikai életének is része
volt: 1983-1985 között országgyűlési képviselő, majd 1990ig pótképviselő volt. Emellett
1985 és 1989 között a Hazafias
Népfront Országos Tanácsának
alelnökeként és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bizottság
elnökeként dolgozott. 1988ban, az akkor alakult Némethkormányban a művelődési miniszteri tisztséget kapta, amelyet a kormány 1989-es átalakulásáig töltött be.
(szj)

8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Október 13 - 19.
csütörtök – Szerda
13 - 19. csütörtök - szerda
14:00 1000,-Ft
Gólyák
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 92 perc
...
13 - 19. csütörtök - szerda
16:00 1000,-Ft
A barátságos óriás
Színes, szinkronizált
amerikai családi kalandfilm
Hossz: 115 perc
...
13 - 16. csütörtök - vasárnap
18:00 1000,-Ft
Mielőtt megismertelek
Színes, feliratos amerikai
film - Hossz: 110 perc
...
17 - 19. hétfő – szerda
18:00 1000,-Ft
Rossz anyák
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Hossz: 101 perc
...
13 - 19. csütörtök - szerda
20:00 1000,-Ft
Inferno
Színes, szinkronizált
amerikai misztikus thriller
Hossz: 121 perc

Fogadóóra
2016. október 20-án 17 és 18
óra között fógadóórát tart
Buzás Gyula önkormányzati
képviselő Tapolcán a Berzsenyi
D.u.13. alatti MSZP irodában.

tra kelt egy ember, akinek a

Úgyógyítás volt a küldetése -

Dr.Németh Lajos(1951-2016)
emlékére.
Éjszaka van. Csak a tollam sercegését és a szívem dobbanását
hallom. Mint már oly sokszor,
most is búcsúztatót írok. Egy
olyan embertől kell búcsút vennem a fehér papírra rótt sorokkal, aki nemcsak a földim, de az
orvosom, a barátom is volt.
Hogyan is kezdődött az ismerkedésem a Tapolcáról elszármazott, Szekszárdon élő és
gyógyító orvossal? Egy hálás
betege hívta fel arra a figyelmem, hogy 2010-ben Az év orvosává választották. Tették ezt
annak a több száz, a világ különböző táján élő embernek a
kérésére, javaslatára, aki -mintegy tanúságtevő - a gyógyulása
történetét küldte el a díjat odaítélőknek. Szinte hihetetlennek
tűnő történeteket olvastam, de
olyan tapolcaiakkal is beszéltem, akik neki köszönhetik a
gyógyulásukat. Olyan orvos
képe bontakozott ki előttem - és
a nézők, olvasók előtt is-, aki a
"a beteg fölé a szívével hajol”,
aki a nap 24 óráját a küldetése
szolgálatába állítja.
Már óvodás korában orvos
akart lenni. Példaképeként a tapolcai kórházban, az édesapját
gyógyító dr.Winkler Károlyra
tekintett. Hálás volt szüleinek,
a cipészként dolgozó édesapjának azért, hogy féltő szeretettel
nevelték, és hozzásegítették a
diploma megszerzéséhez.
Szinte minden hétvégét itthon,
Tapolcán töltötte. Találkozhattunk vele a Tóparton, az utcákon, vagy Szilveszter éjszakáján a Főtéren. Találkozhattunk
vele a civil szervezetek rendezvényein, koncerteken, az amatőr színjátszó kör előadásain.
Ha felkérték, kiállítás nyitott
meg, vagy előadást tartott a lézerrel történő gyógyítás sikereiről. Ezer szállal kötődött szeretett szülővárosához.
Betegei és tisztelői javaslatára
Tapolca tiszteletbeli polgárává
választották. Bizonyára példa
nélküli a hálának az a fokmérő-

Túra
A Tapolca VSE Természetjáró
szakosztály szombati túraprogramja: Tapolca-Véndek-hegyHaláp-hegy-Sáska-Ember-kőBakonyszentjakabi kolostor
romjai-Sáska, kb. 15 km. Találkozó szombaton reggel 8 órakor Tapolcán, a Köztársaság téren. Az utazási költség Sáskáról
Tapolcára teljes áron 250 Ft.

www.tapolcaiujsag.hu

Németh Lajos a TVT stúdiójában 2010-ben. A kezében

"AZ ÉV ORVOSA-díj"
je is, amellyel a gyógyító kezét
bronzba öntették. A városnyi
elismerést a rá jellemző módon,
nagyon szerényen, a férfikönnyeket nem szégyellve,
meghatottan köszönte meg. És
gyógyított és gyógyított...
De nemcsak a testet, a meggyötört lelket is. Nem egyszer voltam tanúja annak, hogy ő-, aki
nem a szó, hanem a tettek embere volt - miként bátorította
bölcs szavakkal nemcsak a súlyos beteget, de hitben és bizalomban annak családját is erősítette.
Aztán csönd lett... Kialudtak a
szekszárdi műtő lámpái, elnémult a telefon. Már hiába vártuk haza, Tapolcára. Az a gyógyító, aki a földi életre tett esküt, az öröklét tudója lett.
Hajnalodik. Lassan elfogy a
szó... Őszi eső , szél veri az ablakom. És én emlékezem. Emlékezem dr. Németh Lajos azon
mondataira, amelyek 6 évvel
ezelőtt hangzottak el a városi
tévében adott interjúban, amelyek, ha feloldani nem is, de
enyhíteni tudják az őt szeretők
és tisztelők fájdalmát: „A szívemben soha nem mentem el
Tapolcáról. Én mindig is tapolcai szívű maradok, aki hétköznapjait Szekszárdon, az ünnepeket a Badacsony lábánál és
szülővárosában, Tapolcán tölti.”

N.Horváth Erzsébet
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TAPOLCAI ÚJSÁG -

Izgalmas versengés
KOSÁRLABDA Maratoni küzdelmek két napon át a Kazinczyban
Két napon át pattogott a
kosárlabda a Kazinczy
Ferenc Tagintézmény felújított tornatermében. Két
korcsoport kosarasai küzdöttek az Országos Bajnokság, fordulógyőztesi
címéért.
Az Országos Kosárlabda
Gyermek Bajnokság első, és
a Serdülő Bajnokság második fordulóját rendezték
meg a múlt hétvégén a felújított Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornatermében,
ahol első mérkőzéseit játszotta a TVSE Kosárlabda
Szakosztály U12-es lány
csapata. Az edzői célkitűzés
ebben a fordulóban a tisztes
helytállás volt, mivel a csapat korösszetételét tekintve,
három gyermek és tizenkettő kenguru korcsoportú lány
alkotta az együttest. A kezdeti izgulás és megilletődöttség után a második és
negyedik negyedben már a
feladathoz felnőve játszottak a lányok. Az eredmény:
Zalaegerszegi KTE - Tapolcai Párducok 70:30. A Tapolcai Párducok pontszer-

A Tapolcai Sziklák (sötétben) fölényesen verték a Tatai SE-t Fotó: Havasi Gábor
zői: Vajda Nóra 8, Renner hat pontos hátrányba kerül- majd a Tapolcai Tigrisek a
Kinga 7, Nagy Liliána 5, tek. A harmadik és negyedik Zalaegerszegi KTE gárdáját
Kamon Alíz 3, Bíbor Hanna negyedben a játék képe múlták felül 57:50 –es ered2, Benczik Sarolta 2, Török aránylag kiegyenlítettnek ménnyel.
Jázmin 1, Gerics Izabella 1. tűnt, azonban a Szombat- Az Országos Fiú Serdülő
A második mérkőzésen, a hely pontosabb mezőny ko- Bajnokság, U14 – es koroszmásodik negyed végéig saraival lassan elhúzott, így tály, második fordulójában a
többször is vezetve, haté- a végeredmény: Tapolcai Tapolcai Sziklák fordulókony egyéni- és összjátékkal Párducok - Harcos Sólymok győzelmet arattak, hiszen
több szép akciót is bemu- 53:74 lett. Az U12-es fiú először az Ajka Szent Pál
tatott a lány csapat, a szom- csapat fordulógyőzelemmel Akadémiát verték 72:37 –re,
bathelyi fiúkkal szemben. startolt a bajnokságban. Elő- majd végül a Tatai SE felett
75:58
Sajnos a második negyed ször a szombathelyi Harcos diadalmaskodtak
(hg)
végi hibák következtében Sólymokat verték 46:43- ra, arányban.

Magyar siker Itáliában
Szép magyar siker született Olaszországban, a
Palmanova Rapid bajnokságon.

Pápai riválisát győzte le a tapolcai kézilabda csapat

Két fölényes győzelem
A három hete Tapolcán
rendezett első fordulóban
a Győri Audi ETO KC két
korosztályos csapatától
vereséget szenvedő Tapolca VSE-Resolute U11-es leánycsapata a második fordulóban javított,
mindkét meccsét meggyőző fölénnyel nyerte.
Az elmúlt hétvégén, Ősiben
szerepeltek a kislányok a
gyermekbajnokság második
fordulójában. Ezen a játéknapon ismét két ellenféllel
kerültek szembe: Pápával és

- A tavalyi évhez hasonlóan,
nagy létszámban, nyolc fővel képviseltette magát az
olaszországi Palmanova városában megrendezett, rapid
sakkversenyen, október 9én városunk sakkcsapata. A
tapolcai ifjúsági játékosok
közül hatan vettek rész a versenyen, köztük Gaál Zsóka
Európa bajnok is, ő ezt a versenyt felkészülésre használta az októberben megrendezésre kerülő korcsoportos
világbajnokság előtt. A

negyvenhat fős nemzetközi
sakkverseny végeredménye
a következő lett: első Istvándi Lajos nemzetközi mester
Tapolca színeiben, aki a hét
fordulós svájci rendszerben,
hat pontot szerzett. Második lett Belli Giorgio, ugyancsak hat ponttal. Ács Márton
5,5 ponttal végzett a harmadik helyen. A negyedik helyezett Bernard, 5 pontot
szerzett, Juhász Judit szintén 5 ponttal az ötödik lett. A
legjobb U10 - es különdíjas,
Gaál Zsóka lett. Különdíjat
nyert Bodó Boglárka, az ifjúságiak közül Kötéljártó
Áron és Horváth Barnabás
ért el helyezést.
(hg)

Mosonmagyaróvárral. Az
első mérkőzésen a Pápai Kilián DSE volt az ellenfél,
ahol a félidei 8:6-os tapolcai
vezetés tovább nőtt a második játékrészben, végül
24:14-re nyerte meccsét a
Tapolca. Pápát még soha
nem tudták legyőzni, ezért
különösen értékes az eredmény. A második találkozón
a Mosonmagyaróvári KLSE
következett, ahol a 9:8-as
félidei hátrányból végül
20:15 arányban sikerült felülkerekedni a kisalföldi ellenféllel szemben.
(hg) A helyszíni felvételen a díjazott tapolcai versenyzők

7

Rövid hírek
n FUTÁS

- Csaknem hatezren húztak futócipőt, hogy elinduljanak a harmincegyedik
Spar-maraton klasszikus, 42 kilométeres távján. A kétnapos futófesztivál nyolc távjára
77 országból, összesen
28003-an neveztek, ami
rekord a verseny történetében. Természetesen
nem hiányoztak a tapolcai futók sem. Gombos
Róbert 03:15:11, Szalkai Zsolt 03:43:38, Földesi József 04:11:38,
Galántai Zsolt 04:12:13,
Lovász Barnabás pedig
04:58:10 alatt teljesítette a távot.
(hg)
n SÉRÜLÉS - Rédli
András súlyos térdsérülést szenvedett múlt vasárnap a párbajtőrözők
Tatán rendezett válogatóversenyén, így hónapokig nem versenyezhet. Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vívó a – riói
csapattárs Somfai Péter
ellen – negyeddöntőben
sérült meg súlyosan,
melyet követően még
aznap este a fővárosi
Honvéd Kórházba szállították, ahol részleges
szalagszakadást állapítottak meg nála, s már
meg is műtötték. András

facebook oldalán bíztató és megnyugtató poszt
olvasható, miszerint:
„Sikeres műtétet hajtottak végre a Honvéd
Kórházban. Artroszkóppal kivették a leszakadt
porcot (a szalagok hál'
Isten épek maradtak), 4
hét rögzítés és 6-8 hét
rehabilitáció következik, majd újult erővel
csatlakozom a csapathoz és kitűzzük a magyar zászlót Heidenheimben! Addig is hajrá
fiúk!!!” A kommentekben mielőbbi gyógyulást, és kitartást kívánnak a szurkolók olimpikonunknak, természetesen a Tapolcai Újság
szerkesztői és olvasói is
bíznak a mielőbbi felépülésben.
(hg)
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Rendőrségi hírek
n TOBORZÁS - A rendőrök október 8-án a nemesgulácsi szüreti fesztiválon toborozták a határvadászokat.
A Tapolcai Rendőrkapitányság toborzó csoportjának
tagjai részletes tájékoztatást
adtak a jelentkezés feltételeiről, az alkalmassági vizsgálatok és a képzés folyamatáról. A rendőrök az elkövetkező hetekben Tapolcán
és a környező településeken
megrendezett programokon,
illetve mobil fogadóórákon
és lakossági fórumokon
várja a határvadász-képzés
iránt érdeklődőket - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit a
kapitányság megelőzési főelőadója.
(szj)
n ŐRIZETBE vettek a

rendőrök egy 30 éves férfit,
aki több százezer forintot
tulajdonított el egy szigligeti
ingatlanból. Mint megtudtuk, a zalahalápi lakos megalapozottan gyanúsítható
azzal, hogy 2016. október 3án 13 óra körül egy szigligeti
családi ház ablakán letépte a
szúnyoghálót, majd az ablakot benyomva bejutott az
épületbe, ahonnan közel hétszázezer forint készpénzt tulajdonított el. A nyomozók
adatgyűjtésének eredményeképpen a 30 éves férfi
került a rendőrség látókörébe, akit október 5-én fogtak
el az egyenruhások. Előállítását követően a rendőrök
gyanúsítottként hallgatták
ki, melynek során beismerő
vallomást tett. A gyanúsított
ellen – őrizetbe vétele mellett – lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indított büntetőeljárást
a Tapolcai Rendőrkapitányság - írta közleményében
Nagy Judit.
n VÁDEMELÉS kezdeményezésével zártak le a tapolcai rendőrök egy bántalmazás miatt folytatott nyomozást. Megtudtuk, hogy a
46 éves K. A. kapolcsi lakos
2016. június 29-én 20 óra
körül egy helyi családi ház
udvarán szóváltásba keveredett ismerősével, majd
meglökte az 50 éves férfi
vállát, aki ennek következtében a betonra esett és eltörött a csípője. A tapolcai
rendőrök a napokban befejezték a nyomozást, és az
ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.
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Új darab, új élmény
SZÍNHÁZ A Tapolcai Musical Színpad premierje novemberben
A Tapolcai Musical Színpad új premierjét nagy
várakozás előzi meg. Ez
nem véletlen, hiszen eddig minden darabjuk sikert aratott és a szereplők
közül többen immár országos hírnévre tettek
szert.
A Kiemelt Tehetségpont titulussal rendelkező együttes
a Dzsungel könyve című
musicallel rukkol elő idén
novemberben - tudtuk meg
Halápiné Kálmán Katalintól. Az együttes Bonis bona
- Kiváló Tehetséggondozó
díjjal kitüntetett korábbi
művészeti vezetője (egyben
a darab rendezője) azt ígéri,
hogy a mostani produkció is
valódi színházi csemege
lesz, amely minden korosztály számára élményt jelent.
A harminc szereplős, színpompás jelmezzel és díszlettel készülő darab üzenete
nagy emberi kérdéseket feszeget, ahol az állatkarakterek csupán eszközök az
emberi tulajdonságok kife-

A Tapolcai Musical Színpad új premierjét novemberben láthatja a tapolcai közönség a Tamási Áron Művelődési Központban
Fotó: Tóth Alex
jezésére. A hatalomért folytatott harc, az identitás kérdései mind felvonulnak a darabban, a már jól ismert és
nagyszerű musical zenéivel,
mozgalmas koreográfiáival.
Sőt, a rendező újdonságokat
is tartogat azoknak a nézők-

SZEM - PONT
A street art szó szerint, utcaművészetet, urbánus (városi)
képzőművészetet jelent. Ezek a képek, alkotások a városi
házfalakon, és egyéb felületeken vagy akár domborműként jelennek meg. Alkotójuk általában ismert profi, aki
megrendelésre, de legalábbis engedéllyel készíti el művészeti remekeit. „Jellegzetességük továbbá a humor, az
irónia, a könnyen érthető, intenzív mondanivaló. Vannak, azonban akik máshogy értelmezik mindezt. A város
központjában, a Régi Postaudvarban, található szökőkutat, és környékét próbálják meg saját ízlésviláguk
szerint formálni, alakítani. Hol a kutat körülölelő padot
rakják tele sörös és borosüvegekből álló díszítősorral,
hol a szépen megvilágított vízbe szórnak, kézügyesség
híján nem papírcsónakot, hanem cigi csikket és üdítős
dobozt. Kedves nem profi, és alkotási engedéllyel nem
rendelkező utcai gyerekek! Becsüljétek meg azoknak az
embereknek a munkáját, akik napról napra „tönkreteszik” alkotásaitok kompozícióját, és dobják a szemetet
a két lépéssel arrébb lévő kukába, és vegyetek példát
azokról, akik színnel és élettel töltik meg a várost.
(hg)

Sajátos értelmezésű street art a Régi Postraudvarban Fotó: hg

nek, akik már ismerik és látták az előadást más színházakban.
A darab koreográfiáit Halász Sándor készíti, az egyik
fontos szerepben pedig Halápi Katinka, a Budapesti
Operettszínház színésze tű-

nik fel, aki nemcsak művészeti vezetőként maradt hű a
tapolcai együtteshez, hanem
fellépőként is.
Az előadásokat a Tamási
Áron Művelődési Központban láthatják az érdeklődők
rövidesen.
(szj)

Heti SÜTI

Házasságkötés

2016.09.30 - Buzás Zsolt és
Fülöp Eszter
2016.10.01. - Mosolygó
Dávid és Kapócs Ingrid
Hozzávalók: Pite - 20 dkg szitált
finomliszt, 1 csipet só, 4 dkg cukor, Fruzsina

Zserbópite

12 dkg vaj (lehet margarin is).
Krém - 3 db to-jás, 25 dkg sárgabaracklekvár, 5 dkg cukor, 1 teáskanál rum (vagy aroma), 15 dkg durvára vágott dió, 3 dkg étcsokoládé,
1 teáskanál napraforgó olaj
Elkészítés: Pite - A lisztet, cukrot
és a hideg, felkockázott vajat morzsoljuk gyorsan össze kézzel, picit
gyúrjuk át, míg el nem kezd összeállni. A lényeg, ne melegedjen fel
nagyon a tészta, mert akkor nyúlós
lesz, és megég. A morzsás keveréket egy 20x30 cm-es, sütőpapírral
bélelt tepsi aljára egyenletesen
elterítjük, lenyomkodjuk, és 180 C
fokra előmelegített sütőben 10
perc alatt világosra elősütjük. A sütőből kivett tészta tetejére öntjük
az előkészített krémet, megszórjuk
a dióval, és további 20 percet
sütjük. A tepsiben hagyjuk kihűlni.
Ha kihűlt, a megolvasztott étcsokival csíkokat locsolunk a tetejére.
Éles késsel tetszés szerint szeleteljük. Krém - Elkeverjük a tojásokat a cukorral, a lekvárral és a
rummal. A diót durvára vágjuk. A
csokoládét az olajjal vízgőz felett
felolvasztjuk. Sütési hőfok:180°C,
sütési mód: alul-felül sütés, tepsi
mérete: 20×30 cm.
Fehér Sándorné, Tapolca

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 25 - 50/db
Burgonya: 100-150 Ft/kg
Sárgarépa: 180-250 Ft/kg
Zeller: 50-150 Ft/db
V.hagyma: 120-250 Ft/kg
Újhagyma: 200 Ft/kg
Paprika: 200-600 Ft/kg
Paradicsom: 280-450 Ft/kg
Uborka: 360 Ft/kg
Retek: 120 Ft/kg
Alma: 180-280 Ft/kg
Körte: 350 Ft/kg
Birsalma: 450 Ft/kg
Gesztenye: 1000 Ft/kg
Szilva: 400 Ft/kg
Szőlő: 400-500 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Mogyoró: 4000 Ft/kg
Mandarin: 590 Ft/kg
Citrom: 840 Ft/kg
Banán: 390 Ft/kg
Méz: 1600-2500 Ft/kg

