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Megjött a Mikulás
VÁRAKOZÁS Mozgalmas, érdekes programok gyerekek örömére
Megérkezett a várva várt
Mikulás szombaton délután a Csermák József
Rendezvénycsarnokba.
A fehér szakállút rengeteg
gyerek várta a csarnokban,
ám a várakozás ideje sem telt
eseménytelenül, ugyanis a
szervezők érdekes játékokkal, izgalmas programokkal
készültek a nagy napra. Légvárak, csúszdák biztosították az apróságok számára az
önfeledt játék lehetőségét, a
nagyobbak, a bátrabbak pedig a falmászást is kipróbálhatták. A rendezvény részeként játékot is gyűjtöttek a
rászorulóknak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében, a műsorban pedig Rosta Géza gyermekkoncertje, a Batsányi
Táncegyüttes fellépése, a
Duó Bányai artista produkciója szerepelt.
Aztán nagy ováció közepette megjelent a Mikulás, aki a
színpadról köszöntötte szép
a szép számú vendégek, köztük külön a legfiatalabbak.
Utóbbiaknak - legalábbis a

A Mikulást az idén is örömmel fogadták a gyerekek a csarnokban Fotó: Szijártó J.
merészebbeknek, akik felmentek hozzá a színpadra természetesen szaloncukrot
is osztogatott néhány kedves
szó kíséretében.
Az Adventtől vízkeresztig
rendezvénysorozat folytatásaként vasárnap fanyűvő játékpark és kézműves játszóház várja a legifiatalabb korosztályt a Fő téren 14 órától.

Ezen a napon, szintén 14
órai kezdéssel rendezik meg
a hagyományos forralt bor
főzőversenyt is, immár
nyolcadik
alkalommal.
14.30-tól a Kazinczy Tagintézmény tanulói lucáznak,
fél órával később az Életlehetőség Szociális Nappali
Intézmény fiataljainak műsorát tekinthetik meg az ér-

50 éves város

deklődők. 15.30-tól népzenét hallhat a közönség Danhauser Bálint és Bandája
előadásában.
16 órakor református egyházi szolgálat lesz, majd
utána kihirdetik a forralt bor
főzőverseny eredményeit. A
programok zárásaként 17
órától a Tördemic Táncegyüttes tart táncházat. (szj)

Megújulás
adventkor
„Stílusosan” időzítette
a Magyar Posta a tapolcai
„nagyposta”
épületének felújítási
munkálatait. Az tény,
hogy minenki örül annak, ha megszépül
egy sokak által látogatott épület. Ez nem
vitás, mint ahogy a
fejlesztés szükségessége sem. Azonban a
karácsony előtti időszak felgyorsuló, mindent és mindenkit
csúcsra járató trendje
megkockáztatom, a
legkevésbé alkalmas
idő egy ilyen nagy
volumenű munkára.
Amikor az ügyfelek
kint a téli hidegben
kénytelenek várakozni postai ügyeik intézése okán. Advent
idején. Ha már mindenképpen a telet választották ehhez a beruházáshoz (amit persze már önmagában
sem értek), akkor legalább várták volna
meg a januári, februári pangást.

Szijártó János

Rosszabb tartószerkezet, több idő
Zavartalanul zajlott a kereskedés a városi piacon
kedden délelőtt, miközben az építési, felújítási
munkálatok sem szüneteltek.

Mikor melyik patikát keressük?

Illusztráció: Töreky L.

A patikai ügyeleti rendről
Vajon honnan tudhatjuk,
hogy melyik tapolcai gyógyszertárhoz
fordulhatunk
szükség esetén, melyik tart
ügyeletet késő este, vagy ép-

pen a hét utolsó napján? Olvasóink közül többen szembesültek a problémával,
ezért utánanéztünk. (Írásunk
a 2. oldalon ).
(tl)

továbbá újabb, speciális
anyagokat beszerezni a
munkák folytatásához. A
csarnok hátsó bejáratánál lévő vízgyűjtő is kisebb mint
ami a víz betörését megakadályozhatná, ezért azt is kibővítik, illetve gondoskodnak az ott felgyülemlő csapadékvíz megfelelő elvezetéséről. Most már biztos,
hogy a külső falak egy részére nem kerül fémlemez
borítás, szebbnek, praktikusabbnak ítélték meg a szak-

emberek, hogy a mészkövek
nagy része továbbra is látszik, és a tájra jellemző dísze
marad az épületnek. Változás lesz az eredeti tervekhez
képest, hogy a csarnok betörésbiztos fóliával ellátott, tehát minőségibb üvegfalat
kap a munkálatok során. A
nem várt műszaki problémák az építkezés eredetileg
decemberi befejezését szinte
biztosan késleltetik, akár
egy-két hónapot is csúszhat
a műszaki átadás.
(tl)

Hatvan százalék körüli a készültségi állapot, ugyanakkor számos változtatásra is
szükség lesz, ami az eredeti
tervekben nem szerepelttudtuk meg Hársfalvi Józseftől a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Iroda vezetőjétől. Az építkezés minden részletét figyelemmel
kísérő szakember szerint, a
feltárási, bontási munkálatok során kiderült, hogy az
épület egyes részei, például
a tartószerkezete rosszabb
állapotban van, mint azt feltételezték, ezért új statikai
terveket kellett készíttetni, Zajlik a felújítás a város piacán

Fotó: Töreky László
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A piaci
projektről
A napokban ismét workshopot tartottak az Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság projekt keretében a Tamási Áron
Művelődési Központban.

A projektben résztvevők közül Tapolca önkormányzatán túl képviseltette magát a
Bakony és Balaton Térségi
Turisztikai Nonprofit Kft., a
Grants Europe Consulting
Ltd., a Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi Kar –
Vállalatgazdaságtan Intézeti
Tanszék, a Tapolca Kft,. a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
valamint a Vállalkozók Területi Ipartestülete. A jelenlévők megosztották egymással gondolataikat, tapasztalataikat a novemberi
norvég tanulmányút kapcsán, valamint felkészültek
a délutáni workshopra.
A tágabb körben zajló, nyilvános projektépítő kávéházi
délutánként meghirdetett találkozón mintaprojekteket
vitattak meg, és készítettek
elő. Szó volt a vásárcsarnokban tervezett programokról,
foglalkoztak az óvodai
konyhakertek fejlesztésével.
Választhattak az érdeklődők
továbbá, hogy a középiskolában tervezett vállalkozói
tréning programról, vagy a
helyi termékek minőségbiztosítási rendszeréről folytatott beszélgetésekhez kívánnak csatlakozni.
A rendezvényen olyan kérdésekre keresték a választ,
mint például hogyan lehetne
a tapolcai és térségi helyi
termékek értékesítési lehetőségeit bővíteni, piacra jutását elősegítni, hogyan ösztönözhető a lakosság arra,
hogy helyi ételeket vásároljon, hogyan nevelhetők a
gyerekek az egészséges táplálkozásra. A workshop kötetlen, jó hangulatban telt,
ahol hasznos információkkal gazdagodhattak a résztvevők.
(me)
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Járhatóvá tették
UTAK Szent György-hegy, Csobánc, és Hajagos

Kozma Henrik: Ez a száz méter hosszú, döngölt, betonozott szakasz lehet a minta
a hasonlóan meredek, nehezen járható hegyi utaknál.
Fotó: Szijártó János
Száz méternyi utat tett sávon. A felületet ferde ba- szakasz megoldását tervejárhatóvá az ősszel a ta- rázdákkal látták el, a csú- zik, de van a Hajagoson és a
polcai önkormányzat a szásveszély csökkentése ér- Csobáncon is, amelyeknél
Szent György-hegyen, a dekében. A megoldás az al- szintén cél a járhatóvá tétel a
város közigazgatási terü- polgármester szerint a mere- jövőben.
letéhez tartozó részen. dek hegyi út tekintetében Az utak, útjavítások kapcsán
Nem mellékes, hogy szin- praktikus, és nem melléke- Kozma Henrik azt is megte fillérekből oldották meg sen olcsó. A szóban forgó említette, hogy a laktanyai
száz méteres szakasz össze- területen felhalmozott nagy
mindezt.
útbontásból
sen mintegy 300 ezer fo- mennyiségű
Erről a helyszínen Kozma rintba került. A költségeket, származó aszfaltos anyag
Henrik alpolgármester tájé- és munka elvégzésének vi- feldolgozása, majd újbóli
koztatta lapunkat. Mint szonylag rövid idejét, s an- hasznosítása is szerepel a
megtudtuk, a meredek, ne- nak gyakorlati előnyeit fi- tervekben. Ez további lökést
hezen járható szakaszon két gyelembe véve jövőre vár- adhat az utak fejlesztéséhez,
nyomsávot alakítottak ki sa- ható a folytatás a tapolcai úgy a városban, mint a Szent
játos technikával. A talajt kezelésben lévő hasonló el- György-hegy, a Csobánc,
döngölővel
tömörítették, helyezkedésű hegyi utak te- vagy éppen a Hajagos idemajd betonoztak a járművek kintetében. A Szent György- tartozó, nehezen járható ré(szj)
kerekei által megjárt nyom- hegyen még három hasonló szeiben.

Interneten van az ügyeleti rend

(Folytatás az 1. oldalról)
A város különböző pontjain
jelenleg négy patika működik, az Aranymozsár- , a
Stark-, a Centrum és a Pelikán gyógyszertárak.
Hétköznapokon
hasonló
nyitvatartási időkben működnek, tehát patikától függően, hétfőtől, péntekig 18,
illetve 19 óráig vannak nyitva. Nem újdonság, a nyitvatartási idő nem egyezik meg
Fogadóórák a városházán:
az ügyeleti idővel, gyakor- Rig Lajos országgyűlési
latilag 21 óráig a „kisablaképviselő minden hónap első
kon" még átvehetjük a szükcsütörtökén (15.00-16.00 óra
séges gyógyszereket. Szomközött) a Tapolcai Közös Önbaton
és vasárnap sincs
kormányzati Hivatal udvari tagond,
hiszen
szombaton 21nácstermében tart fogadóórát
ig,
vasárnap
általában 20
- Lévai József alpolgármester
óráig,
de
valamelyik
gyógyDecember 12. 14.00-16.00

szertár biztosan nyitva lesz,
illetve ügyeletet tart. Este kilenc után már nem olyan
nagy a patikai választék, akkor már csak egy, hetente
változó ügyeletes hely áll
rendelkezésre.
Jogos kérdés olvasóink részéről, hogy honnan lehet
tudni adott pillanatban azt,
hogy éppen ki az ügyeletes
patika a négy közül, természetesen anélkül, hogy
lejárnánk a lábunkat?
Az internet ebben az esetben
kifejezetten jó szolgálatot
tehet. Elég csak felkeresnünk a patikavilag.hu oldalt,
egy rubrikában megadni a
város nevét, az aktuális időpontot és máris tájékozottak

leszünk a patikák ügyeleti
rendjének kérdésében.
Azonban ne lepődjünk meg
azon, ha adott esetben,
mondjuk hajnali kettőkor
egy keszthelyi gyógyszertárat ajánl az oldal, hiszen 24
órás ügyelet legközelebb
csak 26-27 kilométerrel
odébb, a balatonparti városban működik. A tájékoztató
oldal gazdái egyébként folyamatosan frissülő adatlapokkal dolgoznak a gyógyszertáraktól kapott legfrissebb információk alapján.
Lapunk, a Tapolcai Újság, a
gyógyszertári nyitvatartási
rend rendszeres közlésével
segíti olvasóinkat a tájékozódásban a jövőben.
(tl)
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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

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.

KRÓNIKA

2016. DECEMBER 9.

Heti Ötlet
Alkohol- és drogprevenciós
program megvalósításában
vett részt a Veszprémi Alkohol és Drogsegély Ambulancia Noszlopi Rehabilitációs Intézetével karöltve a
tapolcai Egészségfejlesztési
Iroda. A programmal 11 osztály, összesen 223 tanulóját
érték el. A cél, hogy kevesebben nyúljanak a bódulatkeltő
szerekhez a jövőben.
- Az intézet akivel együttműködtünk, egy bentlakásos
otthon, ahol 16 és 35 év közötti szenvedélybeteg férfiak
töltik az egyéves rehabilitációs idejüket. A terápia során
különböző készségeket és
képességeket sajátítanak el a
lakók, hogy a terápia végeztével be tudjanak illeszkedni
a társadalomba- tájékoztatta
lapunkat Fábián Kata, a tapolcai EFI munkatársa, aki
elmondta, hogy 2016 januárja és decembere között 7-8.
és 10-11. évfolyamos diákok
vettek részt speciális programjukban, amelyben a szóban forgó intézet lakói központi szerepet kaptak. Egyegy előadás két órát vett
igénybe, az első órán bemutatkoztak a résztvevők, a

egészség
környezet
informatika

Családsegítő egy munkatársa, Vitainé Kulman Ibolya , a
noszlopi „Rehabház" vezetője, az intézet három lakója,
továbbá Horváth Nikolett
pszichológus, és az EFI munkatársa. Később a terápiában
részesülő fiúk elmesélték az
életüket, miként sodródtak
bele a függőségbe, illetve hol
tartanak a kilábalás folyamatában. A következő órában
már a diákok kérdezhettek a
lakóktól és az intézet vezetőjétől, majd a pszichológus
személyesen
mindenkit
meghallgatott, illetve tanácsokat adott. - Az előadás
nagyon érdekes és egyben
megható is volt - összegezte
tapasztalatait Fábián Kata.
-A figyelmemet főleg az keltette föl, hogy a saját családjukkal milyen kapcsolatot
ápoltak, illetve ápolnak még
akár a mai napig is a terápiás
program drogfüggő résztvevői. A fiúkat bátornak és korrektnek tartom azért, mert
ennyi ember elé képesek voltak kiülni és őszintén elmesélni hányatott múltjukat,
életüket, hiszen ezzel az
egészséges fiatalokat rettentettk el drogok használatától.

A méhészetek jelentősége
A Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Batsányi
János Tagintézményének
5.a osztályos tanulói, egy
európai programnak köszönhetően, úgynevezett
„mézes reggelin” vehettek részt a napokban.

kóstolhatták azokat. A kezdeményezés célja egyébként
a méhek és az egészséges
életmód népszerűsítése, a
helyben termelt élelmiszerek megismertetése, valamint figyelemfelhívás a reggeli étkezés fontosságára és
az egészséges táplálkozásra.
Pimper László a helyi méhész egyesület vezetője
ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a méhészetnek
az élelmiszer termék előállításán túl is van jelentősége,
hiszen a méhek munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet változatosságához is .
(tl)

A diákok megtudhatták,
hogy a méhészetnek a finom
méz előállításán kívül is komoly jelentősége van. Az
előadás után a tanulók meg
is kóstolhatták a különböző
mézeket, majd három ügyes
diák, akik jól válaszoltak a
kérdésekre, külön ajándékban is részesült. Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület és a Földművelésügyi Minisztérium idén
november 18-án rendezte az
“Európai Mézes Reggeli”
programot. Magyarország
első alkalommal 2014. november 21-én csatlakozott a
programhoz, idén már több
mint 40 iskola 5200 tanulója
vett részt benne. A rendezvényeken, a helyi méhészegyesületek, termelők és
megyei szaktanácsadók segítségével a gyerekek megismerkedhettek a leggyako- Pimper László a méhészet
ribb mézfajtákkal, és meg is jelentőségéről is szólt
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Taps, és ami mögötte van
tütő sikert, két telt házas előadást, vastapsot hozott a Tapolcai
Musical Színpad által bemutatott Dzsungel könyve című
musical. A Tamási Áron
Művelődési Központ színpadán látott produkció után
néhány nappal Halápiné
Kálmán Katalin rendezőt, az
együttes Bonis bona – Kiváló Tehetséggondozó díjjal
kitüntetett korábbi művészeti vezetőjét kérdeztük tapasztalatairól, a visszajelzésekről, a felkészülésről,
és természetesen a további
tervekről.
- Sok pozitív visszajelzést
kaptunk a városban a darabbal kapcsolatban, és az elismerés mellett többen az újbóli bemutatásra vonatkozó
igényről is szóltak. Mindez
egyben munkánk elismerése
is, amelynek természetesen
örülünk. Jó lenne majd később még bemutatni a
Dzsungel könyvét, de nem
egyszerű a megszervezése
egy ilyen produkciónak, hiszen a technikai feltételek, a
megfelelő díszletek biztosítása, a jogdíjak már önmagukban is kellő feladatot adnak nekünk. Éppen ezért az a
legszerencsésebb, ha egy
adott darabot többször játszhatunk egymás után. Ezúttal
kétszer láthatta a közönség,
egy szombati, és egy vasárnapi napon. Az ilyen nagy
előadásokkal egyébként is
nehezebben mozgunk, nekünk a legjobb, ha Tapolcán
a Tamási Áron Művelődési
Központban léphetünk fel,
lehetőleg egymás után többször. A kevesebb díszletet
igénylő, zenei összeállításokkal tudunk könnyebben
„mozogni” a városban, és a
város határain kívülre is. A
nagyobb művek, mint például a Dzsungel könyve, már
lényegesen kötöttebb ebből
a szempontból - mondta a
Halápiné Kálmán Katalin.
A musical ötletes és igényes
színpadképe is sokakat megfogott. Erről a rendező úgy
vélekedett, hogy az elsősorban Horváth Zoltán érdeme,
aki Jánosházáról jár át a Tapolcai Musical Színpad próbáira, előadásaira. Felesége
kezdte el előbb látogatni az
együttest, aztán Zoltán is becsatlakozott és rengeteg segítséget, támogatást nyújtott
a csapatnak.
Az együttes fennállásának
mintegy másfél évtizedében

Á

Hatalmas sikert aratott a közelmúltban bemutatott
Dzsungel könyve a Tamásiban
Fotó: Szijártó János
számos hazai és nemzetközi
sikert könyvelhetett el. A
rendező bevallása szerint
számára az a legfontosabb,
hogy a tapolcai és környékbeli fiatalok számára olyan
közösség- és személyiségformáló lehetőséget biztosítson, ahol a tehetséggondozáson kívül, az egymás
iránti tolerancia is teret kaphat. Ez az ÉFOÉSZ-szal közösen rendezett műsorokban
is egyértelműen megnyilvánult. A legutóbbi közös produkciójuk, az Aranycsapat
szintén elsöprő sikert aratott
Veszprémben és Tapolcán is.
Méltán lehetnek büszkék a
nagy színházi bemutatókra
is az együttes tagjai. A József
az álomfejtő, István a király,
Egri csillagok, Rómeó és
Júlia, S.O.S. anya-!-g, Apám
naplója, Padlás, Világnak
világa, Valahol Európában,
Santa Maria bulihajó, Made
in hungária, Grease, Hotel
Menthol, Légy jó mindhalálig, valamint a Dzsungel
könyve jól érzékelteti a csoport szerteágazó, és rendkívül termékeny művészeti tevékenységét. A rendező, és
több alkalommal a darabok
írója is Halápiné Kálmán
Katalin. Mint mindig, mostani beszélgetésünk alkalmával is azt hangsúlyozza,
hogy a bemutatók nem csak
a saját, hanem a tagok egyéni sikere is. Tény, hogy több
száz fiatal kapott itt életre
szóló színpadi élményeket.
- Mivel valóban széles a repertoár, és jelentős színházi
produkciók is szerepelnek
benne, így az előadások ismétlésének lehetőségét
többször is latolgattuk. Gondolkodtunk bérleti konstrukcióban, ami megalapozná ezt a lehetőséget. Azonban nem egyszerű a szervezési oldala mindennek, hiszen a városban sok a ren-

dezvény, amelyekhez hozzá
kellene hangolni a mi előadásainkat. A mai napig sokan megkeresnek, megszólítanak ezzel az ötlettel, annak
ellenére, hogy ez nem az én
kompetenciám. Bár kétségtelenül jó lenne az együttesnek, és a közönségnek is egy
ilyen előadás-sorozat. Ami
nehezíti a régebbi darabok
újbóli előadását számunkra,
az a gyermekszerepek megoldása. Ugyanis a gyerekek
nőnek, és pár év alatt kinövik szerepüket, és gondoskodni kell a helyettesítésről.
A probléma megoldható, ám
kell a folyamatos utánpótlás,
és az optimális körülményekre is szükségünk van.
Ebben a ház jó partner, úgy a
próbák, mint az előadások
tekintetében.
Mint megtudtuk, szombatonként 9 és 14 óra között
tartják a próbákat, a nagy bemutatók előtt pedig minden
lehetőséget megragadnak a
gyakorlásra. Halápiné Kálmán Katalin rengeteg energiát fektet az együttesbe, ehhez alakítja, igazítja mindennapjait, munkáját, életét.
Meg kell említeni, hogy
énektanári tevékenységét
több alkalommal ismerték
el. A tapolcai Batsányi Gimnáziumból nőtte ki magát a
Musical Színpad, ahol tanári
tevékenysége alatt, Hungaroton klub, Summa cum laude díjat, Éneklő Ifjúság
Arany fokozatát, Helikon
középiskolai versenyek első
díjait, zenei és népdalversenyek országos első helyezéseit, a KÓTA főtitkárának
személyes gratulációját
kapta tanári munkájáért.
Idén tavasszal a Bonis bona:
Kiváló Tehetséggondozó díjat vehetett át, míg együttese
Kiemelt Tehetségpont címet
kapott. Minden bizonnyal
nem véletlenül.
(szj)
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Nem árt tudni...
Az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány 1994 óta tevékenykedik Magyarországon. Célja,
hogy kivizsgálja és feltárja a
pszichiátria területén történő emberi jogi sérelmeket.
A szervezet két felhívást
juttatott el lapunkhoz.
„Sérelmek a pszichiátrián Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az
alábbi elérhetőségeken: Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány, 1461 Budapest, Pf.:
182., Telefon: 06 (1) 3426355, 06-70-330-5384,
e-mail: panasz@cchr.hu
(www.emberijogok.hu)
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
„Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? - Ha
gyermeke tanulási problémára, vagy viselkedési rendellenesség miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott, vagy
rosszabbodott, keresse az
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt! Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
06-70-330-5384 .
Hirdetés

KITEKINTŐ
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Téli szezon a tónál?
Fontos céljuk a Balaton önálló jogalanyi státuszának elismerése
A Balatoni Kör ezúttal
nem a városligeti műjégpályán állított Borkarácsonyfát, mert idén már a
Balaton parton is nyílt műjégpálya, a BL YachtClubban, adventi kézműves vásárral, vitorlás versennyel és sok színes
programmal.
Erről Kardos Gábor a Balatoni Kör, szóvivője tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, szombaton ott tartották
első téli szezonnyitó rendezvényüket, amivel megmutatták, mennyi minden várja
a tópartra érkezőket a téli
időszakban is. A vendégek
először kóstolhatták meg az
idei BalatonBor jelölteket. A
téli szezon balatoni újdonságát, a forró borcsokit pedig
megálmodói, Bezerics Dániel és Kardos Gábor mutatták be.

A Balatoni Kör a Balaton új
jogalanyi státuszát illetően
külön sajtótájékoztatót is
tartott Szőcs Géza miniszterelnöki főtanácsadó részvételével, akinek javaslatára
fordultak kérésükkel a kor-

A Borkarácsonyfánál Kardos Gábor beszélt a bor élvezeti hatásairól, a balatoni téli szezonról, és a tó önálló jogalanyi státuszának fontosságáról Fotó: Balatoni Kör
mányhoz és az alkotmánybírósághoz. Szőcs Géza beszédében kiemelte, hogy elsősorban emberileg és magánemberként tartja fontosnak, hogy részt vegyen egy
ilyen kezdeményezésben,
amelynek alapeleme, hogy
megvédjük a Balatont, hiszen ha jogi személy, akkor a
személyekhez hasonlóan kiemelt védelmet kaphat.
Kardos Gábor kiemelte,
hogy a Balaton egységesebb
közjogi képviseletének mindenképpen lehetnek közvetve is is nagyon pozitív hatásai, ami az hatékonyabb érdekképviselet irányába hathat. Azonban a Balaton jog-

alanyiságának elismerése
mégsem ezt jelentené, hanem sokkal inkább egy sürgetően időszerű szemléletváltást, hogy a tóra többé ne
használati tárgyként tekintsünk, mint kizárólag saját érdekeinket kiszolgáló dologra, hanem egy élő rendszert, egy ökoszisztémát
lássunk, amivel épp olyan
tisztelettel kell bánni, mint
egy élőlénnyel. - Közjogilag
máig dologként, tulajdonként kezeljük, ami nem felel
meg sem tudományos ismereteinknek, sem személyes
tapasztalatainknak, hiszen
mindkettő szerint egy ökoszisztémáról, vagyis egy élő

rendszerről van szó - fejtette
ki Kardos Gábor.
A Balatonlellén rendezett téli szezonnyitón már reggeltől várta a vendégeket a Balaton első vízparti műjégpályája a kikötőben, ezen kívül
volt adventi kézműves vásár
harminc kiállítóval, számos
programmal, így a vendégeknek volt lehetőségük
személyesen megtapasztalni, hogy mennyi újdonsággal, érdekességgel várja
a téli Balaton a látogatókat.
Mindezt a Balatoni Kör úgy
értékelte, hogy idén először
már kifejezetten téli szezonról is lehet beszélni a tóparton.
(szj)
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Angyalkává faragta a jégkockát
Advent második vasárnapjának délutánján az
“Ice Line” jégszobrász
csoport művésze, imádkozó angyalszobrot faragott ki egy jégtömbből. Az
eseményre rengetegen
voltak kíváncsiak a Fő
téren.
A közel két órán át tartó
munka két, felváltva használt elektromos láncfűrész
segítségével zajlott. Később
a mester sarokcsiszolóval,
majd egyéb, egyre finomabb munkára képes gépekkel és hagyományos kézi vésővel tökéletesítette alkotását. Az alkotó folyamat 15
órakor kezdődött és sötétedésre ért véget, amikor is a
reflektorral megvilágított
jégangyal alak, gyönyörű
sárgás fényben tündöklött a
tapolcai családok, gyermekek legnagyobb örömére.
A jelenlévőknek nagyon tetszett az alkotás, sokan fotózták szeretteik társaságában
az üvegszerűen áttetsző
szépséget. A szobor állagának a jelenlegi hideg idő természetesen kedvez, így
egész biztosan azok a tapol-

Angyallá változott a jégtömb. Rengetegen voltak kíváncsiak az attrakcióra
Fotó: Töreky László
caiak is láthatják az elkövetkező napokban teljes pompájában, akik nem voltak jelen a szobor születésénél. A
jégszobor elkészültét követően, a Bárdos Lajos Iskola
tanulóinak mikulásváró műsora következett, majd a jó

öreg Mikulás is megérkezett. Közreműködött evangélikus egyházi szolgálatával a Tapolcai Protestáns
Énekegyüttes, végül a Rézangyalok fúvós együttes
koncertje hozta el az ünnep
hangulatát.
(tl)

Hirdetés

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

06/87/412-289
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Mozgalmas év volt az idei A rácskompozícióról
Az idei évben is tartalmas
programot tudhat maga mögött a Városi Nőklub.
A csoport minden hónap
utolsó keddjén 16 órakor találkozik a Wass Albert
könyvtár földszinti aulájában. Előadások, baráti beszélgetések
váltakoznak.
Vendégük volt Rausz István
rendőrkapitány, Dobó Zoltán polgármester N. Horváth
Erzsébet, többek között. Kirándulások, vetélkedők ankétok színesítik programjaikat. Ötödik alakommal voltak szervezői a Téltemetőnek, hagyományőrzésként
húshagyóztak a monostorapáti szőlőhegyen. Részt vettek a városismereti vetélkedőn.
Kirándultak az ausztriai
Fraukirchenben és Andauban. Mindkét helyen koszorúztak is, elsőként az I. világháborús hadifogoly temetőben emlékeztek, majd
a Szabadság útján végigmenve az 1956-os menekültek útvonalán a magyarosztrák határ emlékművénél
tették le a koszorújukat. Végül a csodálatos Eszterhá-

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
December 8 - 14.
csütörtök – szerda
8 – 14. csütörtök – szerda
14:00 1000,-Ft
Tiszta szívvel
Színes, magyar film
Hossz: 101 perc
...
8 – 14. csütörtök – szerda
16:00 1000,-Ft
Vaiana
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 103 perc
...
8 – 14. csütörtök – szerda
18:00 1000,-Ft
Hivatali karácsony
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
...
Hossz: 105 perc
8 - 14. csütörtök – szerda
20:00 1000,-Ft
Szövetségesek
Színes, szinkronizált
amerikai thriller
Hossz: 121 perc

Tapolca egyik legaktívabb szervezete a Városi Nőklub
zy-kastélyt tekintették meg
Fertődön. Részt vettek a
Batsányi napok rendezvényein, aktív munkát vállaltak a Virágos Városért pályázat sikerességéért. Feldolgozták Tapolca temetőit.
Októberben kirándultak Bakonybélbe és a Hubertlaki
tóhoz, melyet a Bakonyi
Gyilkos tónak is neveznek.
Ellátogattak a Pannon Reprodukciós Intézetbe, és ankétot tartottak a Tapolcai Új-

ság főszerkesztőjével.
Új terveikben Tapolca civil
szervezeteivel összefogva és
a város óvodáit, iskoláit felkeresve egy tavaszi programban gondolkodnak, de
erről majd később adnak
hírt.
Decemberben az ünnepre
készülődés és ráhangolódás
lesz a program egy közös
ajándékozási és ünnepi hangulat megteremtése keretében.
(Nőklub)

Tisztelt Szerkesztőség!
A néhai bauxitos irodaház
helyén már csak Marton
László kitűnő, tapolcai születésű szobrászművész bányamunkákat ábrázoló térplasztikája emlékeztet arra a
időre, amikor a városunk
hirtelen nagykorúvá vált.
Köszönhetően a bakonyi
bauxit vagyonnak. Mára a
bánya volt központja átadta
helyét egy sereg bérelt irodának, mert nagykorúsága
nem teljesedett ki, megszűnt. Egy rátervezett szoborkompozíció őrzi emlékét, amit „genius loci-ként”
helyén meg kellene őriznünk, Marton László emlékére is. Időközben az eredeti irodaház városképet befolyásoló architektúrája ráépítés miatt is megváltozott.
Ezért esztétikai, látványképi
indokok miatt, hogy a főépület megváltozott tömegét
kompenzálják, kisebb áthelyezése a figurális rácskom-

pozíciónak szükségessé válik. A térrács a bevezető lépcső felé elmozdítható annyira csak, hogy a felette magasított architektturával harmóniába kerüljön. A földre
támasztott márvány Marton
László emléklap helyén maradna, egy szükséges tartó
posztamensre helyezéssel.
A másik márványlap helyet
kaphatna a Kossuth L. utca
felől.
Mivel utca átrendezés terve
is szerepel e területen, a
rácskompozíció középre helyezését követni kellene az
előtte csúnya összevisszaságban álló útjelző táblák eltávolításának, hogy esztétikai értéke, főtér felőli látványa szabadon érvényesüljön. A stílustalan betonlábakat durván faragott felületű
bazaltlapok elfednék. Végül
az etikai és esztétikai értékeket ne írhassák felül merkantil érdekek.
Dr. Sáry Gyula

Túra
A Tapolca Városi Sportegyesület
Természetjáró
Szakosztálya szombaton a
„Szent György-hegyi kápolnák" Adventi túrára várja
a természet szerelmeseit.
December tizedikén találkozó a tapolcai autóbuszpályaudvaron reggel 7.35kor, a busz 7.45-kor indul. Marton László bányászatot ábrázoló rácskompozícióAz utazás teljes költsége 500 ja az irodaház előtt közlekedési táblák társaságában
Fotó: szj.
Ft. Tervezett útvonal: Diskamajor- Szent Antal-kápolna Hirdetés
- Szent Donát-kápolnaSzent Antal- kápolna - Lengyel- kápolna - Emmauskápolna- Ortodox-kápolnaSzent Kereszt- kápolna-Diskamajor.

Online újságunk

Adventkor is túráznak a
szakosztály lelkes,
természetszerető tagjai

www.tapolcaiujsag.hu

Fotó: TVSE Természetjáró
Szakosztály
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Futottak és segítettek
Jótékonysági futó rendezvénnyel pezsdítette fel a
napfényes szombat délelőtt tóparti nyugalmát a
Tapolcai Trappolók futószakosztály. Az eseményre távoli városokból is
megérkeztek a sport szerelmesei.
Az időzítés és a hangulat is
kiváló volt, hiszen hűvös,
ám kellemesen napfényes
időjárás és a Havasi Gábor
vezette, darvastói fiatalokból és pedagógusaikból álló,
ütős zenészcsapat fogadta a
futni és adományozni vágyó
sportkedvelőket. Ajándékokban pedig nem volt hiány, hiszen szinte mindenki
nagy dobozokkal érkezett,
amelyekben tartós élelmiszerek, ruhaneműk, játékok
egyaránt megtalálhatók voltak. Az összegyűlt adományokat olyan tapolcai szociális, illetve érdekvédelmi
céllal működő egyesületek,
civil szervezetek osztják
majd ki karácsony előtt a rászoruló családoknak, mint a
helyi nagycsaládosok egyesülete. A két kilométeres fu-

Több százan indultak a jótákony célú futóversenyen szombaton
tókörök ezúttal nem valódi
kihívást jelentettek a résztvevőknek csak egy kis testmozgást, sokkal inkább a jókedv dominált a sportos jótékonysági eseményen.
Domán Gábor, a Tapolcai
Trappolók vezetője lapunknak elmondta, a Trappolók

kiterjedt versenykapcsolatai
révén, számos hazai városból, távoli településről is érkeztek barátok, ismerősök,
versenyzők, adományozók,
többek között nagy számban Székesfehérvárról és
Veszprémből is - tudtuk
meg.

Fotó: Töreky L.

A rendezvény helyszínét,
útvonalát a tapolcai polgárőrök biztosították, valamint
segítettek az adományok
átvételében, átadásában. A
rendezvény elején Domán
Gábor a hangosbemondóban meg is köszönte a munkájukat.
(tl)

Tollaslabda bronz
Az elismerésre méltó
országos harmadik helyen végzett a tapolcai
versenyző tollasban.

Fotó: Magyar Vívó Szövetség

Ezüstérmes a pozsonyi junior vegyes párbajtőrcsapat

Siklósi Gergő újabb érmei
Múlt hétvégén a Gerevich
Aladár Nemzeti Sportcsarnokban megrendezett férfi párbajtőr országos bajnokságán ezüstérmesként léphetett Siklósi Gergely az Sz- L Bau
Balaton Vívóklub csapatában (társai: File Mátyás,
Cziráki Bálint, Szabó
Ádám) a dobogó második
fokára.
- Hétvégén megfejelte a győzelmet a Pozsonyban rendezett férfi párbajtőr egyéni junior Világkupa-versenyen,
ahol a szezon egyik legerősebb viadalát tudva maga

Szép eredménnyel zárta
szombaton a budapesti Hodos Tamás Tollaslabda Csarnokban a Magyar Tollaslabda Szövetség által megrendezett Országos Szenior
Egyéni Tollaslabda Bajnokságot az I. Tapolcai Tollaslabda Klub versenyzője
Gyarmati Zoltánné Gabriella. A hét egyéni indulóból
40+ kategóriában a dobogó
harmadik helyére álhatott.

Elmaradt mérkőzéseket pótoltak az I. Tapolcai Tollaslabda Klub egyéni körmérkőzéses bajnokságban, az
alábbi
eredményekkel:
Truemper Gerald- Alexander Rehberg 11:3, 11:8; Szabó Bence – Pacsai Tamás
4:11, 7:11; Truemper Gerald
– Gombkötő Richárd 5:11,
3:11. Ez változtatott a tabella
élmezőnyének állásán. 1.
Gombkötő Richárd (15
pont), 2. Balta Csaba (15
pont), 3. Kassai Balázs (14
pont), 4. Ángyán Zoltán (14
pont), 5. Pacsai Tamás 10
pont) .
(me)

mögött, első helyen végzett.
A tizenkilenc éves junior
Európa bajnok csaknem
kétszáz indulót kényszerített
maga mögé, a fináléban pedig 15:10-re győzte le olasz
ellenfelét.
Másnap a junior vegyes párbajtőrcsapattal
szerzett
ezüstöt (társai: Andrásfi Tibor, Dékány Kinga, Koch
Máté, Muhari Eszter, Nagy
Kinga), akikkel a negyeddöntőben Svédországot, az
elődöntőben Ukrajnát győzték le, azonban a döntőben
Románia 40:36-ra nyert, de Országos harmadik helyen végzett a tapolcai tollasez is elég volt az előkelő labda versenyző Gyarmati Zoltánné Gabriella
Fotó: I. Tapolcai Tollaslabda Klub
második helyért.
(me)
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Rövid hírek
n KÉZILABDA
Idegenben
játszott
szombaton a Tapolca
VSE- RESOLUTE a Dr
Lupo Büki TK csapata
ellen. Az NB II női felnőtt mérkőzésen 24:11es végeredménnyel, a
junior mérkőzésen 27:
17-re maradtak alul a tapolcai lányok.
(me)
n ATLÉTIKA - A
múlt heti edzés után tortával lepték meg a Tapolcai Sportakadémia
S.E. vezetőjét, Bakler
Zoltánt, aki aznap ünnepelte születésnapját. Kivételesen „engedélyezett" volt mindenkinek
az édesség sportolás
után, így izgatottan álltak neki a nassolásnak.
Az edző munkásságának sikerességét jelzi,
hogy örömteli hangulatban, sokfelé kellett szelni a tortát, annyi volt a
gyerek, a szülők figyelmessége pedig kifejezte
hálájukat és tiszteletüket irányába.
(me)

Tapolcai
győzelem
Szombaton a Városi Sportés Szabadidő Centrumban
zajlott a 14. fordulóban rossz
időjárási viszonyok miatt elhalasztott, és most pótolt
TIAC VSE- Nemesvámos
LSE megyei II. osztály Felnőtt férfilabdarúgó mérkőzés. Az U-19-es játékot a
vendégcsapat betegségre hivatkozva nem vállalta.
5:0-ra verte a hazai csapat a
vendégeket, így győzelemmel zárhatták a napot. Frang
László (TIAC VSE) edző
szerint összességében a tucatnyi helyzetéből ötöt gólra
váltó tapolcai csapat magabiztos győzelmet aratott a
végig lelkesen, sportszerűen
küzdő nemesvámosiak ellen. A téli időpont ellenére jó
időben és pályán kezdődhetett meg a mérkőzés. A sokadik tapolcai szöglet egy öngóllal alakult az állás 1:0-ra.
A TIAC VSE játékosa, Vers
Máté az első félidő utolsó
percében, majd a második
félidőben kétszer is hálóba
talált, így 4:0-ra növelte a
két együttes közti különbséget. A végeredményt végül a
16 éves Péter Bence állította
be 5:0-ra.
(me)
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Rendőrségi hírek
n VÁDEMELÉS kezdeményezésével zártak a tapolcai rendőrök egy közúti
baleset miatt indított nyomozást. A 21 éves H. T.
keszthelyi lakos 2016. július
15-én 20 óra 35 perc körüli
időben a 71. számú főútvonalon közlekedett személygépkocsijával Szigliget felől
Keszthely irányába. Haladása során egy gépkocsit
utolérve hirtelen fékezett,
elvesztette uralmát járműve
felett, letért az útpadkára,
majd a személygépkocsi keresztbe fordulva átsodródott
a másik forgalmi sávba és
nekiütközött a szemből érkező 32 éves veresegyházi
férfi által vezetett gépkocsinak. A baleset során a keszthelyi férfi autójának jobb
oldali első ülésén utazó 20
éves békéscsabai nő súlyos,
a hátsó ülésen tartózkodó 21
éves békéscsabai nő pedig
könnyű sérüléseket szenvedett. A H. T. ellen közúti baleset gondatlan okozás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a Tapolcai
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a
napokban fejezte be, és az
ügyben keletkezett iratokat
vádemelési javaslattal adták
át az ügyészségnek tájékoztatta lapunkat Nagy Judit a
Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
n ELSODORT

EGY
GYALOGOST - A Tapolcai
Rendőrkapitányság közúti
baleset gondatlan okozása
miatt folytatott eljárást egy
71 éves amerikai állampolgárságú budapesti férfi ellen. Peter K. június 13-án 21
óra 25 perckor személygépkocsival közlekedett Badacsony belterületén, amikor a
vasútállomás melletti gyalogátkelőhelyen nem adott
elsőbbséget egy 60 éves badacsonytomaji férfinak. Az
amerikai állampolgárságú
sofőr járművének elejével
elsodorta a gyalogost, aki
súlyos sérüléseket szenvedett. A Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a 71 éves gépkocsivezető ellen folytatott
nyomozást a napokban befejezte, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg
az illetékes ügyészségnek tudtuk meg Nagy Judittól, a
kapitányság megelőzési főelőadójától.

2016. DECEMBER 9.

HÍREK

Ünnepvárás Márióval
KONCERT Fúvósokkal idézte meg a karácsonyt a harmonikás
A kiváló szombathelyi Isis
Big Band zenekarral adott
közös adventi koncertet
Márió a Tamási Áron Művelődési
Központban
szombaton este. A jól ismert, zömében külföldi
dzsesszre hangolt slágerek többsége magyarul
szólalt meg.
Az ország népszerű harmonikása bebizonyította, hogy
énekhangja és hangszeres
játéka nagyzenekari kísérettel különösen hatásos, valódi zenei csemege az igényes slágerzenét és a klaszszikus dzsessz műfajt egyaránt kedvelő közönségnek.
A repertoárban olyan örökzöldek , mint a Last Christmas, a Feliz Navidad, a Jingle Bells Rock, az All I Want
For Christmas Is You, a
White Christmas, a Let It
Snow szólaltak meg, de
mellettük Márió egy saját
dala is szerepelt.
A remek duettek ugyanakkor tovább emelték az ünnepi műsor hangulatát. A fél-

Márió és az Isis Big Band zenekar közös adventi koncertet adott szombaton a Tamási Áron Művelődési Központban
Fotó: Töreky László
házzal zajló tapolcai koncert
színvonalára egy másodpercig sem lehetett panasz. Az
előadók
teljesítményére,
ahogy a hangminőségre is, a
kiváló jelző illett leginkább.

SZEM - PONT
A dohányzás káros az egészségre, ám bizonyos esetekben
egyéb nemkívánatos mellékhatásokkal is jár. Erről egyik
olvasónk telefonhívása kapcsán győződhettem meg, immár nem először, és minden bizonnyal nem is utoljára. A
telefonáló hölgy a Széchenyi Szakképző Iskola közelében
lakik, és rendkívüli módon zavarja a szétdobált cigaretta
csikkek látványa. Hiába söpri össze hétfőn, keddre újratermelődik a szemét. Pedig van ott két fém szemetes is,
amelyek ugyan igénytelenek, de a cigarettevégeknek éppen megfelelnének. Mégis csak kis részben landolnak
ezekben. Többnyire mellette hevernek szanaszét. Volt,
hogy szólt az ott dohányzó ifjaknak, akik szerinte az iskola diákjai, de ez sem vezetett eredményre. Sajnos továbbra is eldobálják a csikkeket, ami elcsúfítja a környezetet,
és rontja az ott lakók komfortérzetét. Érthetetlen, hogy
nincs erre a problémára megoldás...
(szj.)

Heti SÜTI
Almarózsa
Hozzávalók: 1 csg leveles tészta, 4
db alma, 4 evőkanál kristálycukor
+ 4 evőkanál cukor, 1 cs. vaníliás
cukor, 2 teáskanál őrölt fahéj +
fahéj a tésztára, 1 db citrom leve, 56 dkg vaj, lekvár (olvasztott)
Elkészítés: Az almákat megmossuk, majd a magházát eltávolítjuk,
négyfelé vágjuk és felszeleteljük
vékony szeletekre. A felszeletelt
almákra rácseppentjük a citrom levét, hogy ne barnuljon meg és feltesszük főni. Annyi vizet öntünk
rá, hogy ellepje. Beletesszük a 4
evőkanál kristálycukrot és a 2 teáskanál fahéjat. A felszeletelt almákat kb. 2 percig főzzük, vigyázzunk, hogy ne törjenek el, de
egy kicsit megpuhuljanak. Kiszedés után jól lecsepegtetjük, majd
rakjuk rá konyhai papírtörlőre,
hogy megszáradjanak az almaszeletek. A leveles tésztát vékonyra kinyújtjuk, megkenjük olvasztott
vajjal. A maradék 4 evőkanál kristálycukrot, a vaníliás cukorral, és

Házasságkötés

Hol is lennének máshol a csikkek, mint a szemetes
edény mellett a talajon?
Fotó: szj.

adott karácsonyi témájú vidám dalok, jól ismert világslágerek. A produkció mintegy másfél órán keresztül
hozta karácsonyi hangulatba
a tapolcai közönséget.
(tl)

Minden különösebb show
elem nélkül is hatott a koncert, a közönségnek tetszettek a színesen hangszerelt,
női vokállal, helyenként
szólóban, néha duóban elő-

2016.11.26.
Sibak Sándor és
Hosszu Mária
Online újságunk

az őrölt fahéjjal összekeverjük,
majd rászórjuk a kinyújtott tésztára. (A fahéjat ízlés szerint adagoljuk, ki hogy szereti.)
Derelyevágóval 2,5-3 cm vastagságú csíkokat vágunk a tésztából. A
lecsepegtetett almaszeleteket ráfektetjük a tészta csíkokra úgy,
hogy az alma szeletek egymás mellett legyenek, de a héjas felével egy
kicsit kilógjanak a tésztacsík felső
részénél. A végén hagyjunk egy
kis részt, amire nem rakunk almát,
majd ezt a feltekerés után megnedvesítjük és ráhajtjuk a tésztára.
Sütőpapírral bélelt tepsibe, előmelegített sütőben, 180-200 fokon, 20
– 25 perc alatt megsütjük. A kilógó
alma szeleteket lekenjük a felolvasztott lekvárral. Tálalás előtt
szórjuk meg porcukorral! Dekoratív és nagyon finom. 10-12 db süti
lesz belőle.
Kovács Pálné, Hegymagas

2016.11.26.
Tóth Gergő és
Cser Bettina
2016.12.01.
Büki Csaba Ferenc és
Czanka Bernadett

www.tapolcaiujsag.hu

