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Ünnepi hangverseny
ZENE Három kórus találkozójából felejthetetlen élmény született
Az újbóli várossá avatás
ötven éves évfordulója alkalmából az idei esztendőben számos ünnepi
rendezvényt szerveztek
Tapolcán. Ennek egyik
ékköve lehetne a Török
Attiláné karnagy közreműködésével életre hívott
szombat esti kórustalálkozó, ahol három együttes lépett színpadra.
A Tamási Áron Művelődési
Központban Dobó Zoltán
polgármester köszöntötte az
érdeklődőket, valamint a házigazda Tapolcai Kamarakórust, a sümegi Szegedy Róza
Nőikart, és Veszprém Város
Vegyeskarát. A megyeszékhely elismert kórusának külön gratulált fennállásuk hatvanadik évfordulójához. A
polgármester szólt még az
épített és a szellemi örökség
együttéléséről, amely az emberi test és lélek harmóniájához hasonlóan egymást kiegészítve határoz meg egy
közösséget.
A találkozó első fellépőjeként a Tapolcai Kamarakó-

A találkozó első fellépőjeként a Tapolcai Kamarakórus énekelt Török Attiláné karnagy vezetésével a Tamási Áron Művelődési Központban
Fotó: Szijártó János
rus állt a színpadra, Török
Attiláné karnagy vezetésével. Színvonalas műsorukban elhangzott G.F. Händel
Vedd át a dalt, Jacob Regnart
műveiből három madrigál
furulyakísérettel, több Bartók-mű, végül Sir Edward
Elgar The Dance című, zongorával kísért tempós alko-

tása. A zúgó tapssal honorált
produkcióban közreműködtek a Járdányi Pál Zeneiskola tanárai, zongorán Ludmány János játszott, furulyán Zavaczkiné Fehér Éva,
Tarnóczai Géza és Haga
Kálmán. A tapolcaiak után a
két éve, Szerencse Károlyné
művelődési ház igazgató öt-

50 éves város

lete nyomán megalakult sümegi kórus mutatkozott be
Paukovics László karnagygyal. Fellépésüket követően
a hatvan éves Veszprém Város Vegyeskara csillantotta
meg tudását a Tamási színpadán. (Folytatás az 5. oldalon „Színvonalas találkozó”
címmel)
(szj)

„Független”
okoskodók
A koncepciógyártás
„örök”, vélhetően már
az első újság megjelenésével egy idős. A
jól értesültek mindig is
tudták, hogy mi miért
történik, s azt terjesztették is mindenhol.
Dühből,
indulatból,
gyakran hülyeséget.
Egyik kedvencem az,
amikor nyilvánvalóan
párthoz köthető személyek a függetlenséget kérik számon
egy sajtóorgánumtól,
amelyik nem tartozik
(párt)érdekeltségi köreikbe. A saját politikai
nézeteiket kiszolgáló
médiumok esetében
ez persze eszükbe
sem jut, ott a „függetlenség” nem elvárás.
Másrészt úgy gondolom, nem is a függetlenség a lényeg bármely médium működésében, hanem a
pártatlanság. S itt lehetne néha jogos a
kritika, de az okoskodók éppen ennek hiányában szenvednek.
Szijártó János

A haza bölcsére emlékeztek
történelem panteonjában, tesített törvények már röglegnagyobb kortársai, Kos- zítették az 1867. február 15suth, Széchenyi között. He- én létrejött megállapodás
lyét a korábbi időkben attól alapelveit. Deák műve nem
függően nyerte, vagy veszí- több, s nem kevesebb, mint a
tette el, hogy ki hogyan ér- 48-as alapelvek, a magyar
tékelte az 1867-ben létrejött állami önállóság szempontosztrák-magyar államközi jából következetes, taktikus
szerződést, a kiegyezéses ál- érvényre juttatása - mondta
lamrendszert.
Néha még azt az alpolgármester. (FolytaVitus Kata szavalata után
is
feledve,
hogy
lényegében tás a 2. oldalon „Kiegyezés
Lévai József alpolgármester
(szj)
az
1848.
április
11-én
szen- a békéért” címmel)
idézte fel Deák alakját, munkásságát Kollátor János tapolcai szobrász domborművénél. Az alkotást Deák Ferenc születésének kétszázadik évfordulója alkalmából
állította a város 2003-ban,
amit akkor Medgyessy Péter
miniszterelnök avatott fel.
- Az évforduló viszont kiváló alkalom volt arra, hogy
Deák elnyerje, visszanyerje Főhajtás Deák Ferenc előtt. A dombormű előtt Dobó Zoltán
helyét a 19. századi magyar polgármester és Lévai József alpolgármester
Fotó: km.
Deák Ferenc az államférfi, a politikus, a jogtudós, a
„haza bölcse” 1803. október 17-én született a Zala
megyei Söjtörön. Ebben a
hónapban Tapolcán is
mindig megemlékeznek
róla.

Bolla Albertné elnök mondott köszöntőt az immár tíz
esztendős baráti kapcsolat okán

Magyar-finn barátság
Tíz éves fennállását ünnepelte a Tapolcai MagyarFinn Baráti Kör Egyesület
szombaton a Tó-presszóban.
Az ünnepi est résztvevői, az
egyesület tagjai finn barátaikkal emlékeztek meg a tapolcai finn-magyar kapcso-

latokról, amely egy finn tűzoltócsoport
látogatásával
kezdődött 1978-ban, majd a
Lempäälä-val kötött, testvérvárosi kapcsolat aláírásával vált később hivatalossá.
(Folytatás a 2. oldalon „Jubiláló kapcsolat” címmel) (t)
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Nemzeti konzultációt!
FELMÉRÉS A korrupcióról is megkérdezi a Jobbik az embereket
Sajtótájékoztatót tartott a
Jobbik által indított, „Valódi nemzeti konzultáció”
néven zajló akcióról Rig
Lajos a térség országgyűlési képviselője a napokban a polgármesteri
hivatal udvari tanácstermében.
A képviselő arra biztat mindenkit, hogy bátran töltse ki
a kérdőívet, a beküldő adatai
biztonságban lesznek, amit
az adatvédelmi hatósággal
történt egyeztetés is garantál. Rig Lajos elmondta, a
héten Magyarország háztartásaiba már kipostázták a
kérdőíveket, amelyek az
egészségügy, az oktatás és a
korrupció témaköreiben kéri
ki a hazai lakosság véleményét. Ez utóbbi témáról az
országgyűlési képviselő azt
mondta, hogy szeretnének

Rig Lajos arra biztat mindenkit, hogy bátran töltse ki
a kérdőívet, az adatai biztonságban lesznek
Fotó: tl.
egy pártoktól és kormányoktól független korrupciós bizottságot, amelyre van
már jó példa Európában. Az
egészségügyet érintően öt
kérdést tett fel a Jobbik,
többek között várólistákról,
a fogászati kezelésekről, de
a hálapénzről is kérdezik az

embereket. Ez utóbbiról Rig
Lajosnak és pártjának egyértelmű a véleménye, eszerint az egészségügyi kezelést megelőzően átvett pénz
és egyéb juttatás valójában
büntetendő cselekmény. Az
oktatásról azt mondta a képviselő, hogy a KLIKK átala-

kítása nem hozta meg a kívánt eredményt, a központ a
költségvetéstől nem kapott
több forrást, a problémák
gyakorlatilag
ugyanúgy
fennállnak mint régen, elmarad a fűtési számlák kifizetése, de a tanszerek, a tanításhoz szükséges eszközök a
beszerzése is. Kiemelte, a
kitöltött és beküldött kérdőívek segítséget nyújtanak
pártjának a 2018-as program
megírásában, hiszen „ez egy
kisebbfajta
népszavazás,
amely valóban az emberek
véleményére kíváncsi”. Természetesen számos kérdés van még ami a magyar
embereket érdekli az élet
szinte minden egyéb területéről, hiszen mindenhol az
alacsony bérek és az ebből
fakadó munkaerőhiány okoz
egyre súlyosbodó gondokat
- tette hozzá a képviselő. (tl)

Kiegyezés Jubiláló Kevés volt a panasz
A Tapolcai Rendőrkapitány- tér közbiztonsági szema békéért kapcsolat ság
és a város önkormány- pontból nyugodtabb része a
(Folytatás az 1. oldalról)
A tíz éve töretlenül működő
egyesületet 2006 október
14-én alapították. A helyszín
a városháza volt, az alakuló
ülésen a Lempäälä-i testvérváros képviselői is részt vettek. Manapság a tapolcai civil szerveztek közösségének
az egyik legaktívabb csoportja a finn–magyar baráti
kör, amelynek 45 tagjából
kilenc finn állampolgár.
Bolla Albertné elnök (akinek elkötelezettségét az is
érzékelteti, hogy ma már jól
beszéli északi barátaink
nyelvét) elmondta, egyesületük valóban aktív a baráti
kapcsolatok ápolása terén,
rendszeres találkozások, élményekben és tapasztalatokban gazdag utazások, kiállítások és egyéb közösen
szervezett kulturális, hagyományőrző programok
sora jelzi, hogy az egyesület
él és virul, a tagok közül
Fogadóórák a városházán:
mindenki lelkesen, örömmel
- Rig Lajos országgyűlési
veszi ki a részét a munkáképviselő minden hónap első
ból. A város részéről Lévai
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Ön- József alpolgármester nyikormányzati Hivatal udvari ta- latkozott elismerően, míg
Mezőssy Zoltán titkár az elnácstermében tart fogadóórát
múlt
négy évtized esemé- Lévai József alpolgármester
nyeit foglalta össze.
(tl)
Október 24. 14.00-16.00

(Folytatás az 1. oldalról)
- A 1867-es kiegyezés kapcsán a legnagyobb kihívás a
belpolitikai béke megteremtése volt. Deák Ferenc magatartása azt üzeni, a belpolitikában nincsenek ellenségek, csak ellenfelek. A kortársak közül sokan vádolták
őt gyávasággal, mondván
gyenge, aki békét köt. De a
kiegyezéshez mindig nagyobb bátorság kell. Nincs
nemzeti érdekérvényesítés
nemzeti konszenzus nélkül.
"Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos jólétet gyarapító tettek
sorával kell szeretni” - idézte Lévai József Deák Ferenc
örökérvényű szavait.
Az ünnepi beszéd után az
önkormányzat, illetve a pártok, szervezetek képviselői
helyeztek el koszorút a
domborműnél.
(szj)

zatának közös mobil fogadóóráján az Y-házaknál hallgatták meg a helyiek panaszait, észrevételeit. A rendőrség fontosnak tartja,
hogy az emberekhez közel
kerüljön, hogy helyben tájékozódjon a lakosságot aggasztó problémákról.
Nyilvánvalóvá vált, hogy
nincsenek olyan problémák,
rendőrségi
beavatkozást
igénylő speciális esetek,
amelyek kizárólag a városnak erre a részére lennének
jellemzőek. Leginkább a társasházi együttélési szabályok megsértését, egyes személyek viselkedését és a
közjavakhoz történő helytelen hozzáállását sérelmezték
a panaszukat megfogalmazó
lakók. A tapolcai rendőrkapitány, Rausz István rendőr
alezredes szerint, a Kazinczy

városnak, annak ellenére,
hogy itt lakosságszám jelentős. Dobó Zoltán polgármesterhez, Buzás Gyula önkormányzati
képviselőhöz,
Molnár András rendőr őrnagyhoz és Horváth József
rendőr őrnagyhoz érkező
panaszok sem érték el a bűncselekménygyanús kategóriát. Lopásokról, betörésekről, súlyosabb bűncselekményekről szerencsére csak
nagyon ritkán érkezik bejelentés az Y-házak lakóitól.
Az észrevételeket a rendőrök feljegyezték és ígéretük
szerint igyekeznek a jövőben pozitív irányba terelni.
Ígérték, hogy továbbra is
fenntartják, ha lehet fokozzák a területen a gyalogos
szolgálatot, a lehetőséghez
mérten jól látható rendőrségi jelenlétet biztosítanak. (tl)

A rendőrök feljegyezték a problémákat

Fotó: Töreky
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Lehetőség diákoknak
TOVÁBBTANULÁS Pályaorientációs szakmai napot szerveztek
Pályaorientációs szakmai
napot rendeztek szerdán
a Tamási Áron Művelődési Központban, ahol az intézmények interaktív módon tájékoztatták az érdeklődőket az általuk
nyújtott lehetőségekről,
képzésekről, ösztöndíj
programokról.
A tapolcai önkormányzata
immár hagyományosan rendezi meg a Tamási Áron Művelődési Központban a Mi
legyek, ha nagy leszek? néven ismert pályaorientációs
szakmai napot.
A rendezvényt Dobó Zoltán
nyitotta meg. A polgármester beszédében az útkeresés,
a pályaválasztás nehézségeiről szólt, ami a gyerekeket
és szüleiket is komoly válaszút elé állítja. - A város, az
önkormányzat ebben a nehéz döntésben igyekszik segíteni a mai szakmai nap
megrendezésével. Kétségtelenül Tapolca érdeke, hogy a
lehető legtöbb középiskolás
korú fiatalt tartsuk itthon,

KULTÚRSAROK
A város könyvtárának vendége volt Bán János, írói álnevén Bán Mór, aki Hunyadiakról szóló nyolc kötetet
kitevő regénysorozatával
jelenleg a legnépszerűbb
történelmi regényíró Magyarországon. Az íróval
Hangodi László történész,
muzeológus beszélgetett.
Bán János történész, újságíró, számos sci-fi és fantasy
regény, novella megírása
után irányt váltott, történelmi kutatómunkába kezdett

A szakmai nap egyik érdekes standja a Batsányi gimnáziumtól
azáltal, hogy az itt működő
oktatási intézmények valamelyikét válasszák. Fontos
szempont az is, hogy már
tizenéves korban megszeressék a várost, és esetleg
későbbi, felnőtt életükben itt
keressék boldogulásukat hangsúlyozta a polgármes-

ter, aki saját diákkori példáját említve arra intette a
színházteremben helyet foglaló nyolcadik osztályosokat, hogy vegyék komolyan
szüleik, tanáraik útmutatását, tanácsait, nem fogják
azokat megbánni.
A programban a helyi gim-

Dicső tettek írója
és 2008-ban megjelentette
első, Hunyadiakról szóló
történelmi regényét. Azóta
összesen nyolc műve látott
napvilágot, amelyekben a
Hunyadiak életét, korát, csatáit, egyszóval történelmi
múltunk kalandos, sok
szempontból tragikus, mégis dicső időszakát és főszereplőit sűrítette regényeibe. A könyvek hamar megtalálták közönségüket a pozitív történelemképre, hősi
példaképekre,
újszerűbb

Hangodi László és Bán János a könyvtárban

megközelítésű,
izgalmas
históriás történetekre szomjazó, ilyen irodalomra kiéhezett hazai olvasói közegben. Ma már kétszázezernél
is több példány kelt el Bán
Mór köteteiből, Tapolcán és
az ország egyéb könyvtáraiban az olvasók rendszeresen
keresik műveit, rajongói
vannak, akik óriási izgalommal várják a folytatásokat.
Az író a tapolcai közönséggel megosztotta, hogy milyen indíttatásból kezdett
bele munkáiba, mi fordította
később a történelmi regények felé. Sok más mellett
kiderült az is, végül miért
tért el eredeti tervétől, azaz
miért nem Mátyás király
gyermekéről, a tragikus sorsú Corvin Jánosról született
meg első történelmi regénye. Az embereknek hősiességre, pozitív történelmi
példaképekre van szükségük, hiszen a magyar múlt
tragikus fejezeteiről szóló
irodalmából szinte már „Du(tl)
Fotó: tl. nát lehet rekeszteni”.

Fotó: Szijártó J.

názium és a szakképző intézmények tájékoztatták az
érdeklődőket a lehetőségekről, képzésekről, szakokról,
ösztöndíj
programokról,
szabadidős tevékenységekről és egyéb speciális programokról. A középfokú oktatási intézmények bemutat-

kozásával a szervezők nem
titkolt célja, hogy megpróbálják Tapolcán tartani a fiatalokat, ezzel is csökkentve
az elvándorlást. Önálló standon mutatkozik be a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium, a Széchenyi István Baptista Középiskola, a
Veszprémi
Szakképzési
Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tapolcai Irodája. A standok
kínálata színes képet mutatott. A 8. osztályos tanulók
kipróbálhatták többek között a kalácsfonást, a mézeskalács díszítést, a csőhajlítást, a csővágást, hegesztést,
fúrást, faragást, koktélkészítést, felszolgálást. Ezen kívül megtekinthettek kémiai,
és fizikai kísérleteket, mikroszkóppal készített felvételeket, automatizált mini robotokat és számos más érdekességet. A Kereskedelmi
és Iparkamara standjánál a
diákok megismerkedhetnek
a kamara tevékenységével.
A standokon a szervezeteknél dolgozók és tanulók
apró ajándékokkal várták az
érdeklődőket. Az érkező általános iskolás gyerekeknek
a rendezők almával, müzli
szelettel és ásványvízzel
kedveskedtek.
(szj)

Heti Ötlet
Szijártó János

egészség
környezet
informatika

újságíró
A hazai kis- és közepes
vállalkozások
jelenleg
korlátozottan használják a
korszerű
informatikai
megoldásokat, a vezetők,
döntéshozók jó része hiányos információkkal rendelkezik az infokommunikációs technológiák vállalati felhasználásának lehetőségeiről, előnyeiről.
Ezen kíván változtatni a
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara koordinálásával létrejött konzorcium
(további tagjai: az Informatika a Társadalomért
Egyesület és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség) egy 127
állomásból álló rendezvénysorozattal, ingyenes
tudástárral, szállítói partnerhálózattal. Az országban tanácsadói hálózat segít a vállalkozásoknak eligazodni abban, hogy milyen eszközökkel, vagy

módszerrel érhetnek el nagyobb hatékonyságot.
A kamara által közzétett
ajánlás alapján a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja keretében
megvalósuló projekt fő
célja a hazai vállalkozások
versenyképességének növelése. Az új informatikai
alkalmazások használatának ösztönzése, az általuk
elérhető előnyök bemutatása és a korszerű megoldások iránti igény felkeltése mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a programban résztvevők hatékonyabban, eredményesebben működhessenek a
hazai és külföldi piacokon. A közel kétéves időtartamú program kifejezetten vidéki vállalkozások számára nyújt segítséget, lebonyolítása országosan zajlik.
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
Hétfőn megkezdte a 2016os mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A kifizetések a SAPS (területalapú támogatás) előlegének
utalásával indultak, az
MVH összesen 11 jogcímre
fizet előleget. A közvetlen
támogatások kerete idén
415 milliárd forint, az átmeneti nemzeti támogatások
összege 26 milliárd forint derült ki az MVH közleményéből. A közvetlen támogatások közül az SAPS, a
zöldítés, a kistermelők, a fiatal gazdálkodók, a tejhasznú tehéntartás, a hízottbikatartás és az anyajuhtartás
támogatásának előlegét fizetik ki, míg az átmeneti
nemzeti támogatások közül
az anyajuhtartás, a termeléstől elválasztott tejtámogatás, a termeléstől elválasztott hízott bika és a termeléstől elválasztott szarvasmarha extenzifikáció támogatásának előlegét folyósítják. Minden eddiginél
több jogcímre fizetnek előleget, s ennek az évnek az
újdonsága, hogy a kistermelői, illetve a fiatal gazdák
támogatására jogosultak is
részesülhetnek az előrehozott kifizetésekből.
(szj)
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Egy új szolgáltatás
Érték a zöldhulladék, ám begyűjtése nem mindenkinek ingyenes
Ez év szeptemberétől Tapolcán és még 43 környező településen a lakossági ügyfeleknél keletkezett kerti zöldhulladékot is elszállítja a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. helyi
üzemegysége.
Az érintett településeken
konkrét időpontokat és gyűjtőpontokat jelölt ki a célra az
NHSZ Tapolca. Néhány
esetben történtek ugyan
visszaélések, ám összességében jók a tapasztalatok,
hatékony a begyűjtés- tudtuk meg a szolgáltatást végző cég ügyvezetőjétől, Ficsor Elzától.
Megtudtuk, szeptember elsejétől, az elmúlt hét közepéig összesen 42300 kilogramm levélzetet, ágat, különböző növényi nyesedéket, hulladékot gyűjtött be és
szállított el konténerekben a
szolgáltató cég, hasonlóan
az időszakos lomtalanítási
akciók technikai megoldásához. - A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi
változások és a szakmát
érintő strukturális átalakulás
együttesen hatottak és tették
lehetővé a lakossági zöldhulladék-gyűjtést – mondta
el lapunknak Ficsor Elza
ügyvezető. – Nagyon fontos
hangsúlyozni, hogy kizárólag a lakosság számára tartjuk fenn az ingyenes lehetőséget, tehát sem helyi üzleteknek, üzemeknek, vagy
önkormányzati
intézményeknek nincs lehetőségük a
keletkezett zöldhulladékot
térítésmentesen elhelyezni a

Ficsor Elza ügyvezető (NHSZ Tapolca): A
hulladékudvar a családoknál keletkező zöld-,
és elektronikus hulladékok ideiglenes tárolására van fenntartva, az NHSZ zalahalápi
telepén
Fotók: Töreky László
gyűjtőpontokon. Sajnos néhány helyen, néhány településen megpróbálták kijátszani ezt a szabályozást, önkormányzati területeket raktak rendbe, lekaszálták azokat, a begyűjtött nagy menynyiségű hulladékot pedig
járműveikkel a gyűjtőpontokra szállították. Történt
mindez annak ellenére, hogy
minden érintettet levélben
tájékoztattunk, így a szabályokkal és a zöldhulladékgyűjtés lakosságot érintő
jellegével tisztában voltak.
Társaságunk jogkövető, tehát felléptünk, illetve a jövőben is fellépünk a visszaélések ellen. A másik ami fontos, hogy a növényi maradványokat nem zsákokban,
dobozokba gyűjtve vesszük
át, hanem kizárólag tisztán,
minden egyéb szennyező-

déstől, fémtől, papírtól, műanyagtól mentesen. Hogy
biztosan ez történjen, a konténerek mellett egy-egy
munkatársunk fizikailag is
segédkezik és természetesen
ellenőrzi a szabályok betartását. Ez azért különösen
fontos, mert az így begyűjtött hulladék, azonnal (az
ÉBH regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretében) a régió kijelölt komposztáló telepére, konkrétan
a balatonfüredi komposztálóba kerül, tehát nincs mód
további válogatásra. Az ott
előállított komposzt anyag
értékes, minősített, forgalomképes termékké válik és
virágföldként, minőségi trágyaként visszakerülhet a természeti körforgásba.
Az NHSZ a közelmúltban
létrehozott hulladékudvarok

létrehozásával is a lakosságnál életvitelszerűen keletkezett, zöld-, illetve elektronikus hulladékot veszi át térítésmentesen, az inert hulladékot (építési-, bontási-, kitermelt hulladék, sitt) nem,
pontosabban ez utóbbit csak
térítés ellenében. Ficsor
Elza szerint itt is az a szabály, hogy annak jár az ingyenesség, akinek alkalmanként bizonyos mennyiségű növényi maradvány keletkezik a kertjében, vagy javíthatatlanná válik a hűtője,
TV készüléke, mikrója vagy
számítógépe. A lakossági
hulladékudvar, ahogy neve
is sugallja nem a tömeges lerakásról, üzemi hulladékok
elhelyezéséről szól. Ez utóbbi esetekben a szolgáltatás a
törvény szerint térítésköteles.
(Töreky L.)

Hirdetés

Itt az ősz... lehulló falevelek, csökkenő hirdetési árak!
Néhány ok, hogy MIÉRT érdemes hirdetni a város médiájában...
1. MERT a TV, az újság, a képújság és az online felületek
segítségével szinte 100 százalékos lefedést biztosítunk, gyakorlatilag
minden háztartásba, minden Tapolcán élő emberhez eljutunk.
2. MERT árainkat alacsonyan tartjuk, a hatékonyságot pedig
maximalizáljuk - gyorsasággal, a napjainkban elvárt színvonallal,
folyamatos megújulással, a piaci elvárásokhoz, viszonyokhoz való
igazodással
3. MERT önálló, kedvező tarifákat biztosítunk a Tapolcai
Újságban a családi (névnap, szülinap, évforduló, születés, stb.)
hirdetésekre, továbbá gyászjelentésre, köszönetnyilvánításra!
4. MERT ÜZLETI APRÓT IS FELVESZÜNK!
5. MERT TV-s és újsághirdetés együttes feladása esetén a
képújságot ingyen adjuk!

06/87/412-289

Hívja
ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

Hírek, információk, aktualitások folyamatosan! - Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. www.tapolcaiujsag.hu
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80 éves a helyi protestánsok
és evangélikusok közös hajléka

Színvonalas kórustalálkozó

ta létrehozni a helyi protestánsok, evangélikusok és a
reformátusok közös hajlékát. Steinbach József a
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a hitről,
a bizalomról, mint kegyelmi
állapotról beszélt prédikációjában. Hangsúlyozta, Tapolcán is azért lehet gyülekezet, mert az Úr megajándékozta az embert Krisztusban az élő bizalommal Isten iránt. Hangodi László
történész a helyi múzeum
főmuzeológusa is megemlékezett a 80 évvel ezelőtti helyi egyháztörténeti eseményről, de a protestantizmus helyi történetéről is,
amelynek kutatásai szerint,
már az 1530-as évektől nyomai vannak a Balaton-felvidéken.
Az érdekfeszítő vallás- és
helytörténeti előadást követően Csaba Dezső megköszönte az istentiszteleten
közreműködők szolgálatát,
majd Dobó Zoltán polgármester a két ünneplő gyülekezet nevében minden jelenlévőt szeretetvendégségre
invitált a polgármesteri hivatal udvari tanácstermébe.
Az ünnepi istentiszteleten
Haga Kálmán a Járdányi Pál
Zeneiskola tanára és a Tapolcai Protestáns Énekkar
működött közre szép hangszeres, illetve énekkari előadással.
(tl)

(Folytatás az 1. oldalról)
A szombat esti kórustalálkozón a Tapolcai Kamarakórus, majd a sümegi Szegedy
Róza Nőikar után Veszprém
Város Vegyeskara mutatkozott be a Tamási Áron Művelődési Központ színpadán.
A jubiláló együttes Erdélyi
Ágnes karnagy irányítása
mellett fantasztikus műsort
adott, amelyből nem hiányzott a humor, a könnyedség
sem, bár a bemutatott repertoár jól tükrözte a kórus és
vezetője kiemelkedő zenei
tudását. Több más mellett Színpadon a sümegi Szegedy Róza Nőikar Paukovics
Fotó: Szijártó János
Kodály-művek,
európai, László karnagy vezetésével

Hálaadó istentisztelettel, ünnepi prédikációkkal, helytörténeti előadással, majd
ünnepélyes fogadással emlékeztek meg a hívek, helyi
lelkészek és vendég egyházi
méltóságok, közreműködők
és városvezetők a tapolcai
protestáns templom felszentelésének 80. évfordulójáról
az elmúlt hét szombaton.
A híveket, egyházi vezetőket, a térség országgyűlési
képviselőjét, a város polgármesterét, megjelent képviselőit, a vendéglátó evangélikus és református gyülekezet nevében Csaba Dezső
evangélikus felügyelő köszöntötte, majd Molnár Csaba Bertalan református-, és
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkipásztorok felvezető
gondolataival kezdetét vette
a megemlékező, hálaadó
istentisztelet.
Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangelikus Egyházkerület püspöke prédikációjában a templom szerepéről
beszélt, amely nem merülhet
ki abban, ami a falai között
történik, sokkal inkább hat a
falakon túli életre, „megtermékenyít, életre kelti az élettelent, rendet rak a családokban, gyógyítja az emberi
kapcsolatokat”.
Szemerei János rámutatott,
akkoriban a város és a hívek
komoly együttműködése,
anyagi áldozatvállalása tud-

majd amerikai szerzők zenéi
hangzottak el, illetve a zenetörténeti korokat is megidézték. Zongorán kísért Józsa
Eleonóra.
A résztvevők a hangversenyt
összkari énekléssel zárták,
ahol Kodály A magyarokhoz
című kánonját hallhatta a
közönség Erdélyi Ágnes
karnagy vezénylete mellett.
A találkozó, estébe nyúló,
immár kötetlenebb része jó
alkalmat teremtett egy kis
beszélgetésre, tapasztalatcserére a kórusok tagjai száAz idén hatvan éves Veszprém Város Vegyeskara Ermára a Tamási ÁMK által
délyi Ágnes karnagy irányításával
Fotó: szj. prezentált fogadáson. (szj)

Egy éjszakás kaland két büntetéssel
Egy pár mindkét tagját ittas
járművezetésen kapták a tapolcai rendőrök, ugyanazon
az éjszakán.
Varga Mátyás rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízott és járőrtársa október
9-én 18 óra 25 perckor BaHirdetés

A tapolcai protestáns templom felszentelésének 80. évfordulójáról emkékeztek meg szombaton
Fotó: tl.
Hirdetés

dacsonyban, a Római úton
állították meg egy személygépkocsi vezetőjét. A 36
éves makói járművezető által fújt alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Nem
sokkal később a rendőrök
Tapolcán igazoltatták egy

személygépkocsi vezetőjét.
A 34 éves kisvárdai nő semmiféle okmányt nem tudott
bemutatni, ittas volt, és járműben tartózkodott még az a
makói férfi, akit a rendőrök
előtte Badacsonyban fogtak
el ittas járművezetés miatt.
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Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Június 23 - 29.
csütörtök – Szerda
20 - 26. csütörtök - szerda
14:30 1000,-Ft
Kubo és a varázshúrok 3D
Színes, szinkronizált amerikai animációs kalandfilm
Hossz: 101 perc
--20-22. csütörtök – szombat,
24–26. hétfő – szerda
16:30 1000,-Ft
23. vasárnap 16:00
Ernelláék Farkaséknál
Színes, magyar film
Hossz: 81 perc
--20-22. csütörtök – szombat,
24–26.hétfő - szerda
18:00 1000,-Ft
23. vasárnap 20:00
Lángelmék
Színes, szinkronizált
amerikai akció vígjáték
Hossz: 94 perc
--23. Vasárnap 18:00
Szerelem
Fekete-fehér magyar film
Hossz: 85 perc
Rendező: Makk Károly
Szereplők: Darvas Iván,
Törőcsik Mari, Darvas Lili
Az 1956-os Forradalom 60.
évfordulójának emlékére:
Makk Károly 1971-ben
készült Szerelem című
filmjének felújított változata,
melyet újra bemutattak a 69.
caness-i filmfesztiválon, a
nagy klasszikusok felújított
változatát bemutató, Cannes
Classic elnevezésű
programban.
A vetítés minden kedves
látogatónknak ingyenes!
--20 - 22. csütörtök – szombat,
24 – 26. hétfő - szerda 20:00
1000,-Ft
Inferno
Színes, szinkronizált
amerikai misztikus thriller
Hossz: 121 perc

SZOLGÁLTATÁS

Várostörténeti EXTRÁK
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- Tapolca és környéke

Az 1956-os forradalom tapolcai kórházvonatának története

R

itkán esik róla szó, de
volt egy drámaian szép
epizódja Tapolca 1956 őszi
forradalmi eseménysorozatának, amelynek jelentősége
messze túlmutatott a korabeli nagyközség határain.
Ez az epizód a budapesti harcok támogatására és az öszszecsapásokban megsebesült felkelők kimentésére
összeállított és útnakindított
tapolcai kórházvonat hosszú
útja volt. Az 5 db négytengelyes személykocsiból öszszekapcsolt
szerelvényt
1956. október 28-án délelőtt
készítik fel az indulásra,
amelyre a 327.122 számú
gőzmozdony csatlakozik indulásra kész felfűtött kazánnal. A kötszerekkel, gyógyszerekkel és élelmiszerrel
megrakott szerelvényt katonai parancsnokság alá helyezik és Nyuli József hivatásos honvéd hadnagy veszi
át annak irányítását. A vonatszemélyzethez több önkéntes csatlakozik, van köztük sorállományú kiskatona,
vasutasok, fűtőházi és javítóműhelyi dolgozók. Minden vasúti kocsi egy-egy kocsiparancsnok vezetése alatt
áll, akik felkészítik beosz-

Túra
A Tapolca VSE Természetjáró
szakosztály szombati (10.22.) túrája: Somlóvásárhely-Somlóhegy-Somlóvásárhely, kb. 14 km.
Találkozó a tapolcai autóbuszpályaudvaron szombaton reggel
7.30-kor, a busz 7.40-kor indul.
Hirdetés

A tavalyi megemlékezés Tapolcán. A település kivette a
részét az 56-os forradalmi eseményekből, amelyeket
soha nem szabad elfeledni
Illusztráció: szj.
tottaikat a szállítható állapotú sebesültek berakodására és ellátására. Az eredeti
tervek szerint a sérültek a tapolcai és a balatonfüredi
kórházakban kerültek volna
elhelyezésre. A parancsnok
az indulás előtti eligazításon
minden önkéntestől szigorú
katonai fegyelmet kér. Tekintettel a bizonytalan budapesti harci helyzetre és
esetleges légitámadásra számítva a kocsik tetejére
nagyméretű vöröskereszteket festenek, majd a szerel-

vény délben kihúz a tapolcai
állomásról. A Déli-pályaudvarra óvatos menetben az esti órákban futnak be, ahol
fegyverropogás és fegyveres
felkelők fogadják őket. A
kórházvonat október 31-ig a
pályaudvaron állomásozik,
mint a személyzet lakóbázisa, amelyet a rákötött mozdonnyal fűtenek. A vonatszemélyzet tagjai tájékozódnak a budapesti helyzetről,
bejárják a korábbi napok
harchelyszíneit és még látják a távozó szovjet páncé-

1956
2016
los egységeket. A tapolcaiak
közül többen is csatlakoznak
az egyes felkelőcsoportokhoz, amelyek kötelékében
részt vesznek a fegyveres
rendfenntartó járőrszolgálatban a Déli-pályaudvar valamint a Széna tér közti városrészben. Időközben kiderül, hogy nincs mód sebesültek elszállítására és új feladatot kap a tapolcai kórházvonat személyzete. Bécsbe
indulnak, hogy onnan kötszert, vérplazmát és gyógyszert hozzanak a budapesti
kórházakban ápolt sebesültek számára, továbbá a felkelők 12 pontját tartalmazó
röplapszállítmányt vételeznek, hogy terjesszék azt a
hegyeshalmi
vasútvonal
mentén lévő településeken.
A vállalt feladatok részben
sikerült teljesítését követően
a szerelvény 1956. november 3-án hajnalban fut be a
tapolcai állomásra. Az egykori kórházvonati tapolcai
önkéntesek közül szerencsénkre néhányan még köztünk élnek. Tisztelet a Bátraknak!
Hangodi László
történész-főmuzeológus

Felhívás Ötven év - Ötven fa
Tapolca Város Önkormányzata „Ötven év – Ötven fa”
megnevezéssel,
melynek
célja a város belterületi utcáiban, a parkokban és a
közutak melletti fasorok hiányzó fáinak pótlása, valamint a „Barackos” városrész
egyik utcájának a fásítása,
közérdekű kötelezettségvállalást szervez.
A közérdekű célra magánszemélyek, jogi személyek
és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy vagyoni
szolgáltatássukkal
hozzájárulnak a fenti célhoz.
A felajánlásnak tartalmaznia
kell a közérdekű célt és a felajánlott vagyoni szolgáltatás
tartalmát (összegét, illetve
természetben történő meghatározását), valamint a

szolgáltatás esetleges feltételeit. A felajánlásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a
közérdekű kötelezettségvállaló kéri-e nevének feltüntetését. A felajánlás megállapodás megkötésével jön létre. A közérdekű kötelezettségvállalást a kiíró határozatlan időre szervezi. A felajánlásokat Tapolca Város
Önkormányzata 1174805215429348-10690004 számú, „Tapolca Város Önkormányzata részére közérdekű
felajánlások Ötven év- Ötven fa” megnevezésű számlájára lehet teljesíteni. A teljesítéséről a hatályos adójogszabályokban foglaltak
szerint igazolás kerül kiállításra.
A közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Tapolca
Város Önkormányzata az

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289

Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához
kapcsolódó alszámlán kezeli. A kimondottan erre a célra
létrehozott számlára befizetett pénzeszközök tekintetében a Polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy
azokat maradéktalanul ebben az okiratban megjelölt
célra fordítja az Önkormányzat.
Az Önkormányzat köteles
nyilvánosan a közérdekű kötelezettségvállalást meghirdetni, a felajánlások felhasználásával kapcsolatban a
közérdekű kötelezettségvállalókat tájékoztatni.
Tapolca,
2016. szeptember 23.
Dobó Zoltán
polgármester
Keretes hirdetés,
lakossági apróhirdetés,
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Sereghajtó Tapolca
NŐI FOCI Valahogy nem jön össze a lányoknak a pontszerzés
A bajnokság kezdete óta
nem tudnak pontot szerezni, a megyei női labdarúgó bajnokságban szereplő TVSE - Honvéd lányai.
Az idény kezdete előtt tagtoborzót tartó csapat, úgy
látszik, egyelőre nem találja
a sikerhez vezető kapu kulcsát. Az elmúlt négy mérkőzésen tizenhárom gólt kaptak és csupán kettőt szereztek. Eredménylistájukon
sajnos csak vereség szerepel. Azonban akik kilátogattak a múlt hétvégi Veszprém FC elleni mérkőzésre,
egy küzdő, akaró együttest
láthattak. A lányok lelkesedése, egymás ösztönzése,
azonban kevésnek bizonyult. Sikertelen technikai
megoldások, túlkombinált,
eredménytelen szabadrúgások jellemezték a mérkőzést.
Bár 0:0-s eredménnyel fordultak a csapatok, a végeredmény 1:4 lett. A végig sportszerű, küzdelmes meccset a
jobb kondícióval rendelkező
veszprémi gárda nyerte. A

Akarásból nincs hiány, valami más hiányzik
tapolcaiak góllövője, Varga
Dóra, így értékelte az összecsapást: „Nagyot küzdöttünk a mérkőzésen. Büszke
vagyok a lányokra. Az első
félidő döntetlennel zárult,
ami által esélyt láttunk a
pontszerzésre. Sajnos nem
sikerült. A végére elfáradtunk. Gratulálunk Veszp-

rémnek. A vendégcsapat trénere, Jugovics Péter jogosnak érzi a győzelmet: „Az
első félidőben borzalmasan
rosszul játszottunk. Fejben
még az öltözőben vagy inkább a buszban maradtak a
lányok. Kellett a szünet,
hogy kicsit összeszedjük
magunkat. A második játék-

Fotó: Havasi Gábor

részben viszont sikerült felpörögnünk és szép helyzeteket dolgoztunk ki, amikből
gólokat szereztünk. Összességében
megérdemelten
nyertünk.
A női focicsapat a 8. fordulóban, négy lejátszott mérkőzés után, az utolsó, kilencedik helyen tanyázik. (hg)

Nem elégedett a bronzzal
a tapolcai testépítő
A fővárosban rendezett
Fittparade
elnevezésű
versenyen Kompos Szabolcs testépítő, kategóriájában az előkelő harmadik helyet szerezte meg.
- A tizennégy éve, minden
A technikai fölény gólokban is megmutatkozott Fotó:hg októberben megrendezésre
kerülő, nívós versenyen,
hatvan sportágban, kétezer
versenyző méri össze eszA megyei harmadosztály harmadik
helyen
álló tétikai és fizikális képessényolcadik fordulójában kiü- TÖFC-hez. A csúszós, vizes geit. A kétnapos multisport
téses győzelmet aratott a Ta- pályán szinte esélyt sem ad- fesztiválon, mely ebben a
polcai Öregfiúk FC.
tak az ellenfélnek az öregfi- kategóriában a közép-euróA Szamaras SE-t sikerült úk, a félpályáról jöttek visz- pai régió egyik csúcsesepadlóra küldeni, hazai pá- sza a labdák, melyek aztán a ménye, a tapolcai Kompos
lyán, 6:0 – ra. A rutinosabb hálóban landoltak. Az ered- Szabolcs bronzérmet szerjátékosokból álló tapolcai mény 6:0 lett. A gólokat sze- zett. Közösségi oldalán a köalakulat sorra dolgozta ki rezték: Viski László, Nagy vetkezőket írta: „Harmadik
helyzeteit. Az eredmény hí- László, Nagy Béla, Horváth lettem. Kicsit szomorú vazelgő a vendégek számára, Csaba és Csáki László gyok, az első kettőbe éreztem magam. Megyünk tohiszen sok esetben eredmé- Levente, aki két gólt lőtt.
nyesebben is befejezhették A hétvégi győzelmet köve- vább. A következő versevolna a támadásokat a ha- tően a TÖFC, hét mérkőzés- nyem Zalaegerszegen lesz.
zaiak. A papírforma szerinti sel a háta mögött, öt győze- Meghajtom az utolsó hetet!
győzelem várható volt, hi- lemmel és két döntetlennel, Köszönöm mindenkinek a
szen a tabella sereghajtója a harmadik helyre ugrott szurkolást!” Szabolcs eredlátogatott a bajnokságban előre.
(hg) ményeiről, elképzeléseiről

következő számunkban olvashatnak bővebben, hiszen
a sportoló interjút ígért lapunknak.
(hg)

Bejött a papírforma

Kompos Szabolcs. Komoly fizikai és pszichés
felkészülést igényel a
sportág
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Rövid hírek
n KÉZILABDA - A
kézis lányoknak sem
jön ki a lépés. Már az első félidőben tetemes
előnyre tett szert a vendégcsapat, a második
játékrészben növelte a
gólkülönbséget, az NB
II-es tapolcai női kézilabdacsapattal szemben. Az eredmény:
TVSE-Resolute -VKL
SE Győr 14:35 (5:18).
A tapolcaiak legjobb lövője: Antal Anett 8/1, a
győrieknél:
Pusztai
Gréta 8/2.
(hg)
n FOCI - U-14: Tapolca - Úrkút 6:1 /3:0 /
Gólszerzők:
Molnár
Áron 3, Jákli Ákos 2,
Sipos Máté. U-16:
Herend - Tapolca 7:1 /
0:1/ Gólszerző: Leipczig Kristóf. U-19: Tapolca - Peremarton 0:2
/0:0/ Tapolca - Peremarton 4:0 /2:0/. Gólszerzők: Péter Bence, Szabó
Bálint 3.
(hg)
n SAKK - Magyarország is részt vesz az U8,
U10, és U12-es sakkvilágbajnokságon a grúziai Batumiban. A négy
magyar versenyzőből,
kettőtől azt várja a szakvezetés, hogy az élmezőnyben végezzen, és
még az éremszerzést is
elérhetőnek tartja. Varga Péter, a szövetség ifjúsági bizottságának elnöke bizakodóan néz a
verseny
végkifejlete
elé: „Zsóka és Judit az
eddigi eredmények és a
kiemelés alapján is az
élmezőnyben végezhet,
akár a dobogóért is versenyben lehet. Zsókát
talán nem kell bemutatni,
világbajnoki
ezüstérmesként és Európa-bajnokként érkezik a világbajnokságra,
nem véletlenül ő a harmadik kiemelt a korcsoportjában. Juditnak
komoly nemzetközi rutinja van, tizedik kiemeltként várja a versenyt.” Tehát a két reménység, Gaál Zsóka és
Juhász Judit, akikért a
tizenegy fordulós, svájci rendszerben rendezendő világbajnokságon, - mely szerdán kezdődik és Vasárnap zárul
- szurkolhatunk.
(hg)
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Rendőrségi hírek
n NYEREMÉNYEKRE
hivatkozva próbálják megtéveszteni az embereket telefonos csalók. Az elmúlt
időszakban többször előfordult a trükkös csalások újszerű elkövetési módja. Ennek lényege, hogy ismeretlen személyek felhívják a
sértetteket és közlik, hogy az
egyik telefontársaság, vagy
gazdasági cég által meghirdetett nyereményjátékban
pénzösszeget, vagy értékes
tárgyat nyertek. A csalásra
irányuló telefonálás elkövetője nyájas hangon arra kéri
a sértettet, hogy telefonos
egyenlegfeltöltést hajtson
végre és egy a lakhelyéhez
közeli ATM automatához
irányítja és ott az általa diktált tranzakció végrehajtásá-

ra kéri. Ezt szabja feltételül
annak érdekében, hogy az
elnyert pénzösszeg átutalható legyen a sértett bankszámlájára. Azonban a
tranzakciót nem követi az
ígért nyeremény átadása,
átutalása. A rendőrség kéri,
hogy fokozott fenntartással
kezeljék a hasonló tartalmú
telefonhívásokat. A csalást
elkövetni szándékozó személyek utasításait ne hajtsák
végre! Kérjenek egy visszahívható központi számot,
PIN kódjukat pedig soha ne
adják meg illetékteleneknek!
n ELTILTÁS
hatálya
alatt vezetett - Ábrahámhegyen ellenőrizték a rendőrök
a budapesti férfit. A tapolcai
rendőrök 2016. október 11én 15 óra 53 perckor Ábrahámhegy belterületén egy
személygépjármű vezetőjét
igazoltatták. Az intézkedés
során megállapítást nyert,
hogy a 62 éves budapesti
férfit a Tapolcai Járásbíróság korábban már eltiltotta a
járművezetéstől. A rendőrök
a járművezetőt előállították
a Tapolcai Rendőrkapitányságra, ahol „járművezetés az
eltiltás hatálya alatt” szabálysértés elkövetése miatt
meghallgatták, és ellene eljárás indult - tájékoztatta a
Tapolcai Újságot Nagy Judit
a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.

HÍREK
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Első önálló kiállítás
TÁRLAT Az alkotást tartja az egyik legjobb dolognak az életében
Stankovics Béláné Anikó
kiállításának megnyitójára sokan voltak kíváncsiak a Tamási Áron Művelődési Központban. Az alkotó először állított ki önállóan, ami fontos mérföldkő, nagy esemény egy
amatőr művész életében.
Barczáné Tóth Boglárka a
tárlatnak helyszínt biztosító
művelődési intézmény vezetője köszöntötte elsőként a
megjelenteket, röviden méltatva a kiállítót. A kiállítást
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna,
a tapolcai amatőr képzőművészélet vezetője, motorja
saját verseinek felolvasásával nyitotta meg, amelyek az
alkotásról, a teremtés csodájáról, a szépségről szóltak.
A kiállított művekről és önmagáról viszont már maga
az alkotó beszélt. A jelenlévők megtudhatták, hogy
Anikó már fiatalon nagyon
vonzódott a rajzhoz, a festészethez, ám az élet más
irányba sodorta. Számára a
művészethez történő „visz-

Barczáné Tóth Boglárka és Stankovics Béláné Anikó a tárlat megnyitóján Fotó: tl.
szatérést” a nyugdíjba lépés ványt, Tapolca csodálatos tegen tekintették meg Sajcz
tette lehetővé. Belépett a he- lehetőségeket nyújt ebben a Gábor harmonikamuzsikája
és egy pohár bor mellett a
lyi alkotókörbe és lázas munkában - fogalmazott.
munkába kezdett 2009 no- Stankovics Béláné Anikó Tamási Áron Művelődési
vemberétől. - Témáimat a portréit, tapolcai és kör- Központ aulájában. A kiállíkörnyezetemből
veszem, nyékbeli gyönyörű táj- és ut- tás november 3-ig látható az
(tl)
szeretem megragadni a lát- caképeit, csendéleteit renge- intézményben.

SZEM - PONT
A kút a vizet, s egyúttal az életet is jelentette sokáig, és a
mai vízvezetékkel átszőtt világban is ezzel azonosítható,
bár inkább csak szimbolikusan. Az ivókút szintén belefér
ebbe az értelmezésbe, de itt már a külső megjelenés önálló elemként kap hangsúlyt, az adott környezet díszeként
funkcionáló tárgyként. Amelyből jó esetben inni is lehet.
Álló ivókút, fali ivókút, vasból, acélból, saválló anyagból, cirádákkal, vagy leegyszerűsített formában, a tervezett funkció függvényében szolgálja az igényeket szerte a
világon. Tapolcán viszont van egy egyedi feladatot - ebek
őrzését - ellátó ivókút a belvárosban. Az ott lakók jelezték
lapunknak, hogy a közeli borozóba látogató vendégek
előszeretettel kötik hozzá kutyáikat, amíg az egységben
tartózkodnak. A négylábúak aztán csaholnak, nyüszítenek, és persze a dolgukat is ott végzik el, ha a szükség úgy
hozza. Az ivókút és közvetlen környéke elhanyagolt,
gusztustalan, a bűz időnként elviselhetetlen, és persze a
magukra hagyott, kikötött ebeket is sajnálják a jóérzésű
emberek.Több szabály is sérül ebben a történetben, amelyeket már nem szükséges kitalálni, csupán betartani,
betartatni kellene.
(szj)

Az egyedi funkcióval ellátott ivókút

Fotó: szj.

Heti SÜTI

Házasságkötés

Pudingos, tejfölös pite

2016.10.08. Horváth Csaba
és Németh Ilona Lívia
2016.10.07. Vastag Balázs
és Bagi Anikó

Piaci információk
Tészta hozzávalói: 50 dkg liszt, 25
dkg puha margarin, 15 dkg porcukor, 3 dkg kakaópor, 1 csg sütőpor ,
1 db kicsi doboz tejföl
Krém hozzávalói: 1 liter tej, 2-3
csg vaníliás pudingpor, 4 evőkanál
kristálycukor, 1 db poharas tejföl
nagy (450 gr).
Elkészítése: A tésztához valókat jól
összegyúrjuk és lisztezett deszkán
két lapot nyújtunk belőle. Az egyik
lapot beletesszük a tepsibe és elkészítjük a krémet. Tepsi mérete:
35 x 23 cm.
Krém elkészítése: A tejből, a vaníliás pudingból és a cukorból sűrű
pudingot főzünk. Langyosra hűtjük és belekeverjük a nagy poharas
tejfölt. Az így kapott krémet a tepsiben lévő tésztára simítjuk. Kinyújtjuk a másik lapot és a krém tetejére tesszük. Villával megszúrkáljuk, hogy a gőz távozni tudjon.
180 fokra előmelegített sütőbe
sütjük kb. 50-55 percig. Ha megsült, a tepsiben hagyjuk kihűlni,
hogy a puding megszilárduljon.
Teljesen kihűlt állapotban szeleteljük csak fel.

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
Paprika: 200-600 Ft/kg
Paradicsom:280-450 Ft/kg
Uborka: 360 Ft/kg
Sütőtök: 200 Ft/kg
Cékla: 300 Ft/kg
Alma: 180-280 Ft/kg
Körte: 350 Ft/kg
Szőlő: 400-500 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Mandula: 4400-4800 Ft/kg
Mogyoró:4000 Ft/kg
Mandarin: 590 Ft/kg
Citrom: 840 Ft/kg
Banán: 390 Ft/kg
Füge: 1500 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Kovács Pálné, Hegymagas Méz: 1600-2500 Ft/kg

