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Szénmonoxid ellen
Tizenkilenc halálos áldozatot követelt a gáz a fűtési szezonban
Tíz szén-monoxid riasztó
készüléket adott át a városnak a Kéményseprők
Országos Szakszervezetének elnöke pénteken
délelőtt. Vámos Csaba elnöktől Dobó Zoltán polgármester vette át a mintegy százezer forint értékű
felajánlást.
Szomorú apropója volt a találkozónak, ugyanis január
11-én ketten haltak meg
Tapolca-Diszelben
szénmonoxid-mérgezés következtében. A polgármesteri
hivatal egyik dolgozója és
felesége vesztette életét. A
polgármester a tragikus
előzmények felidézése után
kiemelte, bízik abban, hogy
a mostani találkozó még inkább ráirányítja a figyelmet
arra, hogy ilyen szörnyű baleset ne fordulhasson elő.
Vámos Csaba arról beszélt,
hogy megrendülten fogadták a Tapolcáról érkező hírt,
ami az idei év első halállal
végződő szénmonoxid mérgezése volt hazánkban. Sokkoló adat, hogy a mostani fű-

Rig Lajos országgyűlési képviselő (balról), Vámos Csaba a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke, Dobó Zoltán polgármester és Király Péter alelnök
a minapi találkozón, a mérőeszközök átvételénél
Fotó: szj.
tési szezonban már tizenkilenc halálos áldozatot követelt a szénmonoxid. Tulajdonképpen ezek mindegyike elkerülhető lett volna. Az
elnök hangsúlyozta, hogy
küldetésüknek érzik a megelőzés elősegítését, amelynek része az most átadott tíz

Sokkoló baleset és gyász
Tizenhat halottja van a magyar diákcsoport Péntek
éjjeli buszbalesetének.
A Verona közelében balesetet szenvedett buszon egy
budapesti gimnázium diákjai utaztak sítáborból hazafelé több mint ötvenen. Az
utasok közül tizenhatan már
soha nem térnek haza. Rájuk
emlékeztek, s a hozzátartozók fájdalmában osztoztak
többen Tapolcán szombaton
este a Hősök parkjában, a régi temetőnél. Dobó Zoltán
polgármester Facebook-oldalán közzétett felhívása
nyomán a gyászolók gyertyát, mécsest gyújtottak a
félárbocra eresztett nemzeti
színű zászló és a gyászlobogó alatt.
1999 óta ez volt a legsúlyosabb, külföldön történt magyar buszbaleset, a körülmé-

eszköz is, amelyek a mérgező gáz koncentrációjának
kritikus mértékét időben jelzik. Hozzátette, az emelkedő
balesetek száma sarkallta
őket arra, hogy minél szélesebb körben figyelmeztessenek az észrevétlen, de kegyetlen gáz veszélyeire,

Felfoghatatlan. Enynyit mondott egyik ismerősöm, aki elveszítette fiát. Gyilkos
kór gyűrte le, a harc
tavalyelőtt dőlt el a
halál javára. Az apa
kiejtett szava még sokáig a fülemben csengett, annak szörnyű
üzenetével. Január
11-én ez a szó jutott
eszembe, amikor kiderült, hogy egy tapolca-diszeli házaspár
szén-monoxidmérgezés következtében életét veszítette. Este lefeküdtek,
de nekik már nem jött
el a reggel. Felfoghatatlan. Megrendülten
álltunk a tragédia
előtt, amit múlt pénteken éjjel egy újabb követett. Ártatlan gyerekek, őket kísérő felnőttek haltak meg értelmetlenül, egy buszban. Nincs szó, amivel le lehet írni a fájdalmat, s nincs ész,
amellyel fel lehet fogni a veszteséget. Mert
felfoghatatlan.
Szijártó János

A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett kiállítást a Tapolca Városi
Képzőművész Kör a Tamási Áron Művelődési
Központban a minap.

Gyertyát, mécsest gyújtottak szombaton Tapolcán is a veronai buszbaleset áldozataiért Fotó: szj.
nyeket a hatóságok vizsgálják. Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a
kormány az olaszországi
buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére január 23át nemzeti gyásznappá nyilvánította .
(szj)

ugyanakkor értetlenül állnak a kormány azon intézkedésével szemben, amely a
gázkémények ellenőrzési
gyakoriságát évi egyről, két
évente egyre ritkította. Pedig az életveszélyes kémények száma ma megközelíti
a 200 ezret hazánkban. (szj)

Amire nincs
már szó...

la. A közönség elsőként a évi munkájáról adott tájéJárdányi Pál Zeneiskola ta- koztatást. Többek között elnárainak és a Tapolcai Ka- hangzott, a Tamási Áron
marakórus tagjainak műso- Művelődési Központ renrát élvezhette. A megnyitón dezvényeit tavaly összesBarczáné Tóth Boglárka kö- ségében 34 ezernél is többen
szöntötte a közönséget és a látogatták.
A nap méltó megünneplésé- kiállítókat. A város művelő- (Írásunk a 3. oldalon folyhez a Járdányi Pál Zeneis- dési központjának vezetője tatódik „Szép alkotások”
kola tanárainak és a Tapolcai elsőként intézménye elmúlt címmel)
(tl)
Kamarakórus tagjainak magas színvonalú műsora is
hozzájárult. A tárlat az „Ismét új arcaink” címet kapta,
amely egyrészt a tapolcai
amatőr művészek körének
bővülésére, másrészt az alkotások, az alkotók fejlődésére is utalt. A helyi alkotók
mostani kiállítására is,
ahogy az már esetükben
megszokott,
kifejezetten
nagy volt az érdeklődés, A Tapolca Városi Képzőművész Kör tárlatának meggyakorlatilag megtelt az au- nyitója a Tamási Áron Művelődési Központban Fotó:tl.
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KÉPVISELŐI Platform
Kozma Henrik
alpolgármester
Tapolca 2.sz. választókerület

2017-es terveim, elképzeléseim

Parkgondozás: A városban mintegy 60-70 hektárnyi az a terület, amit el kell látnia az önkormányzatnak. Ebből a kiemelt (1es) körzethez tartozik a tópart, a városközpont, a tavasbarlang, a
Fő tér és környéke, illetve van egy másik övezet (2-es körzet),
ami a keleti és a nyugati városrészt jelenti. Az itteni parkfenntartási munkákat az idei évben még vállalkozóval végeztetjük
szerződés alapján, azonban szeretnénk ezt a feladatkört az önkormányzat közvetlen hatáskörébe helyezni. Ehhez olyan embereket felvenni, akik eddig is dolgoztak már hasonló munkakörben. Sok a teendő, nem csak a fűnyírásból áll a parkfenntartás.
Játszótereket kell gondozni, karbantartani, kültéri vízcsapokat
rendbe hozni, fákat gallyazni, bokrokat nyírni, virágosítani, parlagfüvet irtani, köztéri bútorokat, tájékoztató táblákat, buszvárókat rendben tartani. Vannak feladataink természetesen a Dobóés a diszeli városrészben, a Csobánc, a Szent György-hegy és a
Hajagos környékén, amelyeket közmunka program keretében
kívánunk megoldani, ahogy az eddig is történt.
Saját kézben: Fő koncepciónk az, hogy a munkákra kifizetett
keretből saját eszközöket vásárolhassunk, és saját dolgozókkal
lássuk el a szükséges feladatokat. 2014 szeptemberében lett kiírva egy közbeszerzési eljárás, ami újabb öt évre kiadta volna a
parkfenntartást a városban. Ez az időtartam javaslatomra két évre csökkent, így 2016. december 31-ével lejárt az akkor nyertes
cég megbízatása. Most még szerződünk erre az évre, az 1-es és 2es körzet munkálataira, de a következőtől saját hatáskörben szeretnénk ezt ellátni.
Régi mentőállomás: A régi mentőállomás is visszakerülhet hozzánk, ahol egyfajta bázist alakíthatnánk ki a városban adódó
munkálatok elvégzésére, benne asztalos-, festő-, lakatos-, és villamossági feladatokkal, illetve itt lehetne a saját eszköz- és géppark központja is. Fontos tudni, hogy 2016 nyarától már részben
rendelkezésünkre állnak a Szálloda utcai garázsok is, így már
azokat is tudjuk használni.
Utcaseprés: Volt, amikor működött, havi két alkalommal. Most
is fontos lenne a rendszeres takarítás, mivel több utcában bontani
kell a felületet a szennyvízcsatorna-rendszer eldugulása miatt.
Ha a munkát meg kell rendelni, nagyságrendje tízmilliós. Egy saját gép beszerzése 10-15 millió forintra tehető. Az ősszel lehullott falevelek összegyűjtése szintén lényeges feladat, bár a jövőben itt egyre inkább a komposztálás felé kell elmozdulni.
Közvilágítás: Idén feltérképezzük a hiányosságokat, a szükséges javításokat, és ebben a megközelítésben külön kiemelten
foglalkozunk az elhanyagolt gyalogos átjárókkal (többek között
a SZISZI-nél, a Simon István utcában, a kertvárosban több helyen, a Martinovics utcában).
Városüzemeltetés: Kiemelt feladat a kátyúzás, utak, járdák
rendben tartása, a hibák javítása, a csapadékvíz-rendszer karbantartása (külsős céggel), a növényvédelem, és a gyepmesteri
teendők ellátása. A költségvetés tárgyalása során természetesen
sok minden eldől, de a városüzemeltetés prioritást élvez.
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Expó Tapolcán
Éppen tíz éve rendezték meg utoljára
Kétségtelen, van hagyománya a kereskedelmi kiállításnak, vásárnak Tapolcán. A Tapolca Expó,
mint ilyen, tíz éven át
adott jó bemutatkozási lehetőséget a város minden
kis- és középvállalkozása
számára. Ezt a hagyományt éleszti újra idén a
Tapolca Kft.

2007-ben tartották meg a városban, szintén a csarnokban. Az első rendezéssel
kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy két egymástól
független szervező is színre
lépett, így akkor egy évben
két seregszemle is volt Tapolcán. Aztán a folytatásban
2007-ig minden esztendő-

Erről Rédli Károly ügyvezető tájékoztatta lapunkat.
Mint elmondta, az expó a helyi és környékbeli termelők,
vállalkozók, iparművészek
termékeinek kiállítása lesz,

ahol a rendezvény szervezőinek célja alapvetően a város
és térség egyedülálló, minőségi termékeinek bemutatása, széles körű megismertetése.
- Ezzel együtt az expó kiemelkedő szerepet szán "Tapolca gyógyhely" nemzetFogadóórák a városházán:
közi hírű turisztikai attrak- Rig Lajos országgyűlési
cióira. Az esemény összefoképviselő minden hónap első
nódik a város napjával, illetcsütörtökén (15.00-16.00 óra
ve szemléletében az Egészközött) a Tapolcai Közös Önséges Tapolca, Egészséges
kormányzati Hivatal udvari taGazdaság projektbe foglalnácstermében tart fogadóórát
takkal. A március 31. és ápri- Kozma Henrik Alajos
lis 2. között tartandó esealpolgármester
ménynek ezúttal is a CserJanuár 30. 14.00-16.00
mák József Rendezvény- Dobó Zoltán polgármester
csarnok biztosít helyet – tudFebruár 6. 14.00-16.00
tuk meg az ügyvezetőtől.
Korábban 1998. és 2007. között tíz alkalommal rendeztek Tapolcán a gazdasági
élet
szereplőinek kiállítást és
06/87/412-289
vásárt, amelynek 2003-ban
először az új, akkor felavaTapolca
Online újságunk tott
rendezvénycsarnok
Deák Ferenc utca 21. www.tapolcaiujsag.hu adott helyet. Az utolsó expót

Felül Rédli Károly ügyvezető igazgató, illetve két
kép a legutóbbi, tíz évvel
ezelőtti expóról
Fotók: Szijártó János

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

ben. Két év kihagyás után
2009-ben merült fel a szervezés ötlete de akkor ennél
tovább nem ment az ügy.
Most, 2017-ben, tíz évvel az
utolsó expót követően ismét Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
lesz Tapolcán. Ezt akár a
állatok): 36 70/373-4090
tizenegyediknek is hívhatnánk, bár nincs kapcsolódás Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
az előző szervezéshez.
- Szép számmal érkeztek ide mobil: 06/20/468-6573
ipari, kereskedelmi és szol- mail: rig.lajos@jobbik.hu
gáltató cégek. Átlagban
negyven kiállító mutatta be
termékeit, kínálta szolgáltaMegjelenik a TAPOLCAI
tásait Tapolcán - tette hozzá
térségben hetente
Rédli Károly, aki abban bí- Főszerkesztő: Szijártó János
zik, hogy a most újra elindí- Szerkesztőség:
tott expón hasonló vállalko- 8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
zói érdeklődés és részvétel Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
mutatkozik.
- Az esemény "gazdája" online: www.tapolcaiujsag.hu
szervezési oldalról a Börön- Lapzárta: Kedd 10.00.
dy Tamás vezette Tourin- Kiadja: Tapolcai Kommuniform Iroda, míg a szervezői kációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
feladatok összehangolásá7200 példányban
val, a lebonyolítással Slang Megjelenik
ISSN 2498-4566
Henriettát bízta meg az ügy- Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
vezető.
(szj) 8300 Tapolca, Batsányi utca 1.

2017. JANUÁR 27.

Rövid hírek
n FELHÍVÁS - A Veszprém Megyei Önkormányzat nevében Polgárdy Imre,
a megyei közgyűlés elnöke
és dr. Áldozó Tamás a megyei közgyűlés FideszKDNP frakcióvezetője a
kommandói tűzesettel kap-

csolatban közölték, hogy a
Magyar Államkincstár a
Veszprém Me-gyei Önkormányzat számára megnyitotta az „Egyéb pénzeszközök elkülönítési számlaKommandói Általános Iskola” elnevezésű számlát, ahova várják az adományokat. A
számla-szám: 1004800500319119-00000093.
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TÚRA - A TVSE
Természetjáró szakosztálya
minden érdeklődőt vár
szombaton a 14 km távú
Hegyesdi elágazás - Mindszentkálla - SzentbékkállaMonostorapáti útvonalra.
Találkozó január 28-án reggel a tapolcai autóbusz-pályaudvaron 7.35-kor, a busz
7.45-kor indul.
(me)

Hirdetés

A Járdányi Pál Zeneiskola és a Tapolcai Kamarakórus
közös műsora igazi élményt adott a megnyitón. Ehhez
társultak a szép alkotások
Fotó: Töreky László

Szép alkotások
(Folytatás az 1. oldalról)
A ház 2016-ban számos koncert, előadás, foglalkozás
mellett, tizenhat kiállításnak is otthont adott, ahol
több mint száz alkotó jutott
bemutatkozási lehetőséghez, köztük természetesen
számos helyi művész is.
A kiállítók nevében, Tihanyiné Bálint Zsuzsanna szólt
a jelenlévőkhöz. A képzőművészkör vezetője, szakmai irányítója elsősorban a
kiállító helyi művészek bemutatását tartotta fontosnak,
méltatta kvalitásaikat, szakmai fejlődésüket és őszinte
igényüket arra, hogy egyéniségük, művészi értelemben vett egyéni arcuk alkotá-

saikban is megjelenjen.
Füstös Judit, Horváth Róbert, Horváth Sándorné
Éva, Pálffy Gézáné Szabó
Éva, Somogyiné Varga Anikó, Stankovics Béláné Anikó, Szita Szabolcs, Verebélyi
Zoltán és az új tag, a csabrendeki Turcsi Bernadett
egyaránt kapott további bátorítást, dicsérő szavakat a
vezetőtől a megnyitón. A tárlat egyébként február kilencedikéig lesz látható a közönség számára a Tamási
Áron Művelődési Központban. Néhány szép alkotás és
a tárlatnyitó jelenetei azonban képgalériánkban is megtekinthetőek a Tapolcai Újság facebook oldalán. (tl)

Heti Ötlet
Töreky László
újságíró
A tópart tőkés récéinek, a
hím és tojó kacsáknak tömeges jelenléte teljesen
megszokott jelenség az alsó tóban. Mostanában viszont nagykócsagot, üstökös récét, kárókatonát és
egyéb madarakat is megfigyeltek olvasóink a vízben, vagy annak közelében. Szabadics László olvasónk több fotót is beküldött szerkesztőségünkbe. Egyik képen egy üstökös réce, a másikon
nagykócsag, egy következőn a tóban halászgató kárókatona látható. A lefotózott példányokat egyébként mások is megcsodálták már Tapolcán. Árvai
Gábor a Magyar Madártani Egyesület egyik helyi
csoportjának vezetője szerint, nincs ebben semmi
meglepő, hiszen Tapolca
állandó 18 fokos Malomtava gyakorlatilag ökoló-

egészség
környezet
informatika

giai túlélőhelyet jelent
több vízimadár számára. Ha a Balaton befagy, ezek
a madarak megkeresik a
környék melegebb vizeit,
így a Tapolca- patak és a
Malom-tó is túlélési lehetőséget, táplálékszerző
helyet kínál számukra árulta el lapunknak. Érdemes tehát télen is sétálgatni, fotózni a tóparton,
hiszen mostanában gyakrabban megfigyelhetünk,
vagy ha kedvünk van, fotózhatunk is melegebb
időszakokban jóval ritkábban látható, rejtett életmódot élő madarakat .
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
Télen az utakra kikerülő só
talán a legnagyobb ellensége az autónak, így a gyakori
mosás jelentősen meghoszszabbíthatja a jármű élettartamát. A sáros úton való
közlekedés után is érdemes
mielőbb tisztítani, lemosni
az autó alját, mert ha a sár
bent marad a üregekben, ott
folyamatosan rongál tovább. A küszöbök, sárvédők
mennek tönkre először, saját tapasztalataim alapján,
ha a beérkező autótípusokat
nézem, akkor a régebbi
Opelek, Mercédeszek, az
újabbak közül pedig a Mazdák a leginkább veszélyeztetettek a téli hónapok viszontagságai miatt. A közeli
országok közül Ausztriában
sóznak a legerősebben, így
nem véletlen, hogy autókban ebből eredő okozott kár
Európában ott a legnagyobb. Nálunk jobbára keveréket használnak, így
nem annyira erős ez a hatás nyilatkozta lapunknak Lovász Róbert tapolcai szerviztulajdonos.
(szj)
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Szmogveszély
LEVEGŐ Érdemes figyelni a korlátozásokat
A főváros mellett számos
nagyvárosban is veszélyesnek minősítették a levegőt. Budapesten, Miskolcon és Nyíregyházán
elrendelték a szmogriadó riasztási fokozatát a
napokban, de Veszprém
is egészségtelen minősítést kapott.
Érdemes figyelni a szmoggal összefüggő hivatalos
közleményeket és adatokat,
úgy a környezet védelme,
mint a saját pénztárcánk biztonsága érdekében. Folyamatosan frissített szmogtérképet is találhatunk az interneten, ahol a Földművelésügyi Minisztérium mérőhálózatának óránkénti mérési adatai jelennek meg. Itt
mindig az adott mérőpont
legmagasabb
értékének
megfelelő szín látható,
amelynek segítségével a
szálló por és más légszenynyező anyagok egészségügyi határértéke is nyomon
követhető. A légmozgás
függvényében változhatnak

Tapolcán sem a legjobb a
levegő. Autónk besorolását a forgalmi engedély
hátoldalán találjuk, a V.9
rovatban
Illusztráció: szj.

az adatok, de sajnos környékünkön sem a legjobb a levegő. A szmog kétharmada a
fa, a szén és egyéb anyagok
égetéséből származik. A
szakemberek azt javasolják,
hogy szilárdtüzelés helyett
használjuk a gáz- vagy elektromos fűtést, illetve amenynyiben lehetőségünk van rá,
saját autó helyett válasszuk a
tömegközlekedést.
Ha mégis autózunk és úti célunk szmogriadós korlátozás alá esik, akkor olyan
gépjárművel közlekedjünk,
amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi

osztályt jelölő kód megfelel
a követelményeknek.
Hétfőn a fővárosra ez a tiltás
vonatkozott: "Amíg nem javul a levegő, naponta reggel
6 és este 22 óra között Budapestre tilos behajtani
olyan gépjárművel és motorral, amelynek környezetvédelmi jelölő kódja 4, vagy
annál kisebb, ill. ha nem tartalmaz ilyen jelölést."
- Fontos, hogy ezt nem szabad összekeverni a sokszor
emlegetett I-től VI-ig terjedő, európai környezetvédelmi normákkal. Az Eurobesorolás helyett a hazai

szabályozás egy 0-tól 16-ig
terjedő skálán osztja be a járműveket - írja a Vezess.hu
internetes portál.
Autónk besorolását a forgalmi engedély hátoldalán
találjuk, a V.9 rovatban. Ha
itt egy 0 és 4 közé eső számot
találunk, akkor holnap ne induljunk Budapest (vagy más
tiltás alá eső város) felé autóval, mivel a gépjárműforgalmat korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, és annak megszegőivel szemben 150 ezer forintig terjedő bírságot szabhat
ki.
(szj)

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni archívumát ne őrizze VHS
kazettákon, hiszen lassan már nem lesz eszköz,
amely lejátszaná! Digitalizálással megmenthetők a
régi filmek, hangfelvételek!

06/87/412-289
tapmedia.hirdetes@gmail.com

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére az is megoldható!
(500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS szalagról,
mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD lemezen
megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi Televízióban sugárzott
magazimnűsorainkat 1900 Ft (+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig
900 Ft (+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények, konferenciák
programjának rögzítése, (akár több kamerával is)
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

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

www.tapolcaiujsag.hu ... www.tapolcaimedia.hu
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Véradókat ünnepeltek Zalahalápon
Zalahaláp - Elismerte,
megköszönte és jutalmazta a településen élő
véradók önzetlenségét,
példaértékű segíteni akarását a Vöröskereszt
Alapszervezet.
Az összejövetelen megjelent
mintegy félszáz helyi véradó
közös ünnepi vacsorán vehetett részt a zalahalápi faHirdetés

luházban szombaton. Aki
önzetlenül vérét adja embertárasainak, az mindent tud a
szolidaritásról - hangzott el a
megnyitón, ahol Szabóné
Fülöp Katalin, a Vöröskereszt helyi alapszervezetének titkára mondott ünnepi
köszöntőt. - Önök világunk
erkölcsi győztesei és önökkel együtt minden véradó,
akik példái az összetartás-

nak, segítőkészségnek, egymás elfogadásának-fogalmazott. H. Kovács Gabriella
a Vöröskereszt tapolcai és
ajkai területi vezetője köszönte meg a helyi munkatársak odaadó szervező-, és a
véradást népszerűsítő munkáját, majd Jani Józsefné
Irénke szavalata és Kardos Dr. Jerkovics Gergely a helyi vöröskereszt alapszerveMarcell énekes produkciója zet elnöke és Szabóné Fülöp Katalin titkár oklevelet,
Fotó: Töreky László
következett.
(tl) ajádékot adott át a véradóknak

Izgalmas film a magyar koronáról
Ülőhely nem maradt üresen a városi moziban „A
Szent Korona és koronázási kincseink nyomában”
című Filmlab gyártású dokumentumfilm első vidéki
nyilvános vetítésén, múlt
kedden este.
Hab volt a tortán, hogy az alkotók is jelen voltak és bőséges háttér információkkal
ajándékozták meg a tapolcai
közönséget a vetítést követően. A szeptemberi első budapesti nyilvános bemutatón kiderült, hogy siker koronázta az alkotók erőfeszítéseit, miszerint egy világ-

nézetében kiegyensúlyozott,
hiteles, ugyanakkor látványos és izgalmas dokumentumfilmet hozzanak létre,
amely történelmi ismereteink bővítése mellett, identitásunk megőrzéséhez, erősödéséhez járulhat hozzá. A
tapolcai közönség minderről
vidéken elsőként győződhetett meg, és persze az érdeklődés is ennek megfelelő
volt, teltházas mozi lett belőle. A 65 perces film, ahogy
arra az alkotók rávilágítottak, hiánypótló a maga nemében, hiszen a mai napig
nem készült filmes alkotás a
Szent Koronáról, pedig an-

Balról, Hangodi László, Bárány Krisztián, Dr. Pálffy
Géza, Dr. Décsey Sándor
Fotó: Töreky L.

nak történelmi-, jogi-, vallási- és művészettörténeti jelentősége egyedülálló a magyar és az európai történelemben egyaránt. További
kihívás volt, hogy a film alkalmas legyen oktatási célokra is, a filmesek ezért tökéletes minőségű és rendkívül látványos, szokatlan
nézőpontokból bemutatott
képekkel, cselekményekkel
is operáltak. A filmben statisztaszerepet vállaló hagyományőrzők között felfedezhették a nézők Gyula vezért,
illetve Németh Gyulának, a
Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium
vezetőjének harcosait is. A
filmet, majd a vetítést követően az alkotókat, dr. Pálffy
Géza szakértő-főszereplőt
és Bárány Krisztián rendezőt is nagy taps fogadta.
Őket Hangodi László muzeológus és dr. Décsey Sándor
könyvtárigazgató kérdezte a
film megszületésének körülményeiről, nehézségeiről,
bőséges információval, érdekes adalékkal ajándékozva meg így a közönséget. (tl)

Hirdetés
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Művészetek egymásért
¨ OLVASÓNKTÓL
Egyre gyakrabban gondolhatok
arra az örömteli szellemi fejlődésre, ami városunk megszépült
külsejét mély tartalmakkal tölti
ki. Ez a művészeti életünk. Eredete, hogy tapolcai helyszínnel
hozzánk települt, a bauxit bányák
központja, magával hozva hatalmas összegeket a város kulturális
beruházásaihoz. És ezzel Tapolca, a bauxuitváros élni tudott. Ez
tette lehetővé a társadalmi életünk szellemi fejlődésének, helyszíneinek megalapozását. Ennek
éltetése lenne a korszerű jövőnk,
de városunk szellemi múltjának
egyre fejlesztendő tartalma is.
Így, jan. 19-én a Kultúra Napja
rendezvényünk Tapolca értelmiségének reprezentatív seregszemléjévé vált. Tamási Áron
Művelődési Központ ezt a napot
okos gondolattal egy összművészeti bemutatóvá bővítette, amikor a Tapolcai Városi Képzőművészeti Kör képzőművészeti bemutatójára meghívta a kitűnő Tapolcai Kamarakórust, a Járdányi
Pál Zeneiskola zenész művészeit, és amikor TVKK vezetője,
Tihanyiné Bálint Zsuzsa sikeres
költőként is bemutatkozhatott.
Örömmel töltött el, hogy programmal is ellátták a rendezvényt,
portrék és olaszországi emlékek
képeinek bemutatásával. A téma
szépségét többen is, sikeresen
használták ki. Mégis megemlítem Stankovics Béláné Anikó átgondolt kompozíciójú, optimizmust sugárzó, ragyogó tiszta színű városképeit és a kitűnő öregasszony portréját.
Városunk vezetői kultúrált szerénységgel az ünneplők között
vettek részt a kiállításon, elhárítva a protokoláris bemutatásukat.
Műpártoló közönséget erősítő e
magatartásuk is részese volt a
nagysikerű estnek.
Dr. Sáry Gyula

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Jan. 26. – Febr. 1.
csütörtök – Szerda
január 26 – február 1
csütörtök – szerda 14:00
1000,-Ft
Halj már meg!
Színes, magyar film
Hossz: 106 perc
január 26 – február 1.
csütörtök – szerda 16:00
1000,-Ft
Balerina
Színes, szinkronizált
amerikai animációs
kalandfilm
Hossz: 89 perc
január 26 – február 1.
csütörtök – szerda 18:00
1000,-Ft
Egy kutya négy élete
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Hossz: 100 perc
január 26 – február 1.
csütörtök – szerda 20:00
1200,-Ft
xXx: Újra akcióban 3D
...

...

...
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A bauxitbányászat hatásai, emlékei
OLVASÓNKTÓL
A közelmúltban (2016. szeptemberében) emlékezett meg számos
szakember és a szakmához nem
tartozó érdeklődő is a hazai bauxitbányászat megkezdésének
90. évfordulójáról. 1926 októberében Gánton, a Halyagoshegyen
külfejtésben indult meg először a
hazai bauxittermelés. Később, az
1930-as évek végén – a II. világháború hatására is – sorra nyíltak
Bakonyban, Vértesben a bauxitbányák.
A megemlékezést a gánti kultúrházban szakmai előadásokkal
tették emlékezetesebbé, majd
emléktáblák elhelyezése, szoboravatás és koszorúzások következtek. Ezekből az elhangzott
előadásokból ismertetek szemelvényeket.
A 112 millió tonna bauxittermelést mintegy 70 %-ban hazai timföldgyárak dolgozták fel. Időrendben Magyaróváron, Ajkán
majd Almásfüzitőn létesült feldolgozó gyár. Alumíniumkohó
volt először Csepelen, majd Tatabányán, Ajkán és Inotán. Hengerművek
Székesfehérváron,
Kőbányán (Budapest) tették közszükségleti cikkeket is gyártóvá
a vertikumot. Ezenfelül elsősorban a háttérgépgyártás biztosítására gépgyár létesült Balassagyarmaton és Hódmezővásárhelyen. Kutató- és tervező intézet
tette még teljesebbé a vertikumot. A bauxitbányászat alapján létrejött iparágban az 1980-as
években több mint 20 ezer ember
dolgozott és kapott tisztes megélhetést nyújtó javadalmazást.
A széleskörű külkereskedelmi
forgalom és az 1963-ban kötött
Magyar-Szovjet Timföld-Alumínium Egyezmény hosszútávon is
gazdaságos működést tett lehetővé. Jellemzésképpen az 1980as években az évi 110-200 millió
dollár bevétel népgazdasági (akkori szóhasználat) szinten is igen
jelentős volt. A ma már nehezen
értelmezhető “dollárkitermelési
mutatót” országosan a legjobbak
között jegyezték.
Az alumíniumipar telephelyein
szinte mindenhol lakások is épültek az ezekhez tartozó infrastrukturális, kulturális létesítményekkel. Mindezekkel gazdagodtak
az érintett települések.
A bányászat hosszú évszázados
története során maga teremtette
meg szerte a világon a hasznos
ásvány kitermelésének a háttérfeltételeit is. Így történt hazánk
bányavidékein és a bauxitbányászatban is.
Balatonalmádiban központi finanszírozással, a megnyitott bányák közigazgatási területén,
Gánton, Kincsesbányán, Bakonyszentlászlón, Móron a Fejér-megyei Bauxitbányák építettek lakásokat és infrastruktúrát is
teremtettek ezekhez kapcsolódóan. Kincsesbánya a kezdeti 94
lakásból indulva másfél ezer lakosú önálló településsé fejlődött.
A Bakonyi Bauxitbánya területén Halimbán 120, Nyirádon
104, Sümegen 19 lakás épült az
¨

séget tartanak. A 2006-os ünnepséget azzal tették emlékezetessé,
hogy a bányászemlékmű csilléjébe egy ún. „időkapszulát” tettek
be. Ebben a 60 éves falu története
mellé a bauxitbányászat eseményeit is leíró dokumentumokat
helyeztek el. A kapszula kulcsát
jelképesen átadták a falu legfiatalabb polgárának, a nemrég
született csecsemőnek, azzal,
hogy 60 év elteltével nyissa fel,
és az akkor élőkkel is újra emlékezzenek.
Bakonyszentlászlón egy falon elhelyezett tábla emlékeztet a Fenyőfői Bányaüzemre.
Taliándörögdön egy táblán olvasható, hogy határában, 1908ban itt találtak először bauxitot.
Akkor még nem ismerték fel,
vasércnek vélték.
Nyirádon a volt legényszálló
majd bányamentőállomás falán
egy tábla, valamint „bányászlámpás emlékmű” jelzi a falu
hosszútávú kötődését a nyirádi
bányákhoz.
Szőcön bányacsille és emlékkő
emlékeztet a szőci és halimbai
bányákra és a települést érintő
kedvező hatásokra.
Halimbán a Malomárokban
1908-ban talált (l. Taliándörögd)
„piros kőzet” helyén emlékmű,
az önkormányzati hivatal udvarán a bányászbalesetben elhunytak neveinek felsorolását tartalmazó kegyeleti kőtábla örökíti
meg az utókornak a részvétét.
Ugyanitt egy bányabiztosítást
jelképező ácsolat, alatta csille,
rajta tábla felsorolással a Bakonyi Bauxitbányai üzemeinek
nevével.
Tapolcán a Bányász utca neve,
két tábla és két művészeti alkotás
emlékeztet a bauxitbányászatra.
Kanizsai József táblája méltán
került a Városi Panteonfalra. Az
irodaház előtti „földszinti” tábla
lakonikus egyszerűséggel jelzi a
bauxitbánya szerepét városunk
fejlődésében, igaz három nyelven. Egy falon talán jobb helyen
lenne.
A Szent Borbála szobor, amely a
Tamási Áron Művelődési Központ előtt áll emlékeztet a bányamunka veszélyességére, arra,
hogy a bányász védőszentje segítését is kérte testi épsége, élete
megvédésére. A térbeli rácskompozíció a bauxitbányákban
történt munkafolyamatokat ábrázolja és jelképesen az alumíniumipart is megjeleníti. Mindkét
alkotás városunk szülötte, a Kossuth-díjas Marton László szobrászművész műve. Elhelyezésük
a művész, az akkori városvezetés
és a Bakonyi Bauxitbánya (mint
megrendelő) megegyezésével
történt.
Bízva bízunk abban, hogy az
utókor hosszú ideig megőrzi az
emlékeket, és elismeréssel gondol elődeik hasznos, társadalmat
építő munkájára.

A Szent Borbála emlékeztet a bányamunka veszélyességére, arra, hogy a bányász védőszentje segítését is kérte testi épsége,
élete megvédésére
Illusztráció: szj.
1950-es 60-as években. Ezzel konyoszlopon feltárt földalatti
együtt útépítés, energiaellátás, ércvagyonból még termelnek
vízvezeték és csatornaépítés is évente pár 10 ezer tonnát extörtént. Ezek a beruházások utat portra, és hogy az elhagyott, telnyitottak a települések arcula- jes infrastruktúrával rendelkező
tának megváltozásához, lakásál- üzemi épületek hasznos – és nem
lományának korszerűsítéséhez.
csak ipari – tevékenységre adhatTapolca kiemelt szerepet kapott a nak lehetőséget. Már eddig is
bauxitbányák
fejlesztésével Gánton, Szőcön, Darvastón a
együtt. Halimba, Nyirád bányák volt üzemi épületekben szociális
beruházásaiban mindig szerepel- otthonok működnek.
tek lakásépítések és az egyéb, új- Az utókor a bauxitbányászat
ra várossá válást elősegítő infra- hasznosságát már nem érezheti.
strukturális létesítmények is. Ne- Legfeljebb azzal, hogy a környeveztesen energiaellátás, útépítés, ző települések, valamint a Balavíz- és csatornarendszer, távköz- toni régió jelentős része ivóvízellési hálózat stb. A mintegy 1500 látását a nyirádi bányákhoz tartofelépült vállalati lakáson túlme- zó vízmentesítő berendezésekből
nően magánlakások is épültek. kapja. A környezetkárosító agEzekhez a vállalat kedvezmé- gály elmúlt, mivel a természetes
nyes géphasználatot és alapanya- regeneráció a számítottnál is
gokat is adott. Nem elhanyagol- előbb következett be. Csak az a
hatóan óvoda- és iskolaépítésre vízszintcsökkenés maradt vissza,
is sor került és orvosi rendelők is amit az ivóvíz kiemelése okoz.
létesültek.
Az emlékezetet fenntarthatja az a
A vállalat saját forrásait is fel- számos emléktábla, emlékmű,
használva építette meg a szobor, melyeket a bányászteleMMTK-t (Munkás Művelődési püléseinken helyeztek el, emelés Továbbképző Központ), ami tek. A Székesfehérváron levő
ma Tamási Áron Művelődési Alumíniumipari Múzeum, a gánKözpont. Korszerű műszerekhez ti föld alatti bauxitbányászati
juttatta a kórházat. A kulturális múzeum, a Soproni Központi
életet segítette egyéb anyagiak- Bányászati Múzeum, Halimbán
kal. Csak néhányat említve: a Tapolcáról elkerült bányászati
sportpályaépítés, ifjúsági fúvós- gyűjtemény töredéke, az ezekzenekar alapítása, gimnáziumba ben meglévő dokumentumok,
korszerű nyelvlabor beszerzés. tárgyi eszközök hosszútávon
„Bauxitkutató” fúrás adta, adja a rendezetten megőrzik a bauxittermálvizet a strandfürdőhöz.
bányák eseményeit, munkaeszNem lenne teljes a városfejlesz- közeit.
tési tevékenység, ha az akkori vá- Gánton, ahol legelőször kezdőrosvezetés – akivel a „bauxitfej- dött majd befejeződött a bálesztés” koordinálása folyamatos nyászat, talán ott őrzik legjobban
volt – munkáját nem értékelnénk a bányászhagyományokat. Megmegfelelően, ha az általuk egyéb ünnepelik a bányásznapot, Szent
forrásból szerzett, kapott anyagi- Borbála napját. A falu lakosainak
akból épített létesítményeket fi- közreműködésével még szalagyelmen kívül hagynánk.
mander felvonulást is szervezA bányászat sajátosságaiból fa- nek. A közterein felállított három
kadóan, ha a hasznos ásvány el- szobor, a falon elhelyezett három
fogy, gazdaságos kitermelése emléktábla, bányászkereszt, emmár nem lehetséges vagy egyéb lékpark és a már említett múokokból (pl. környezetvédelmi zeum jelzik, hogy hosszú ideig
megfontolásból) a bányák bezá- akarják emlékezetükben tartani a
Orbán Tibor
rásra kerülnek, így a bauxitbá- bauxitbányászatot.
okl. bányamérnök, Tapolca és
nyák is erre a sorsra jutottak. Né- Kincsesbányán a szeptemberi Környéke Bányászati Hagyomi vigaszt nyújthat, hogy a Ba- bányásznapon „falunapi” ünnep- mányápoló Egyesület elnöke
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Nagyon jó formában
KOSÁRLABDA Feljebb léptek a fiúk a jó szereplés jutalmaként
Az újév első szombatján,
hazai pályán látta vendégül a Tapolca Városi
Sportegyesület
Kosárlabda szakosztálya az Országos Gyermek Bajnokság U12 lányok IV. fordulóját a Kazinczy Ferenc
Tagintézményben..
A kiegyenlített iramú első
félidő után, a hazai csapat
rákapcsolt és az utolsó két
játékrészben szép csapatjátékot bemutatva megérdemelten nyert a szombathelyiek ellen, a végeredmény
Tapolcai Párducok- Sportiskolás Törpillák 46:35.
Másnap a veszprémi Belvárosi Sportcsarnokban, a Felnőtt Megyei Bajnokság - II.
fordulójában győzedelmeskedtek a tapolcai kosarasok,
Várpalota KK – Tapolca
VSE 53:57.
A következő szombaton
szintén Tapolcán mutathatták meg mit tudnak a fiúk az
U11-es Országos Kenguru
Bajnokságon. Gyorsan magához ragadta mindkét mérkőzésen a kezdeményezést a
helyi csapat, és negyedről

Hatvan pont különbséggel verte a Tapolcai Sárkányok a Kanizsai Mókusok csapatát a legutóbbi mérkőzésen
Fotó: TVSE KSz
negyedre a szép egyéni- és
összjátékoknak köszönhetően folyamatosan növelte
előnyét, így végül Tapolcai
Sárkányok-Körmendi Törpördögök/B 77:31 lett a végeredmény. Folytatódott a sikerszéria, és hatalmas pontkülönbséggel tartoltak a tapolcaiak, Kanizsai Móku-

sok-Tapolcai
Sárkányok
32:92. A fiúk, a B csoport
megnyerésével bejutottak a
Zala-Vas Megyei Régiós
Bajnokság legerősebb csoportjába.
Másnap is helyben játszottak a Nemzeti Leány Tini
Bajnokság - U13 - Alapszakasz, IV. fordulójában a ta-

polcaiak, ahol minimális
előnnyel is, de végül győzelmet szereztek, Tapolcai
Oroszlánok - Tatabányai KC
44:43.
A második mérkőzésükön
aztán alulmaradtak a vendégekkel szemben, Soproni
Darazsak – Tapolcai Oroszlánok 58:52.
(me)

Év végén sem unatkoztak
a tapolcai sakkozók
A Tapolca Városi Sportegyesület Sakk szakosztálya
évről évre gondoskodik arról, hogy közösségben,
hasznosan, aktív kikapcsolódással tölthessék a gyerekek a szabadidejüket, így jó
pár programmal készültek a
tavalyi év végén is.
Fotó: Tapolcai Trappolók
Rögtön a téli szünet első
napján megkezdődött a
A téli időjárás tartogat kihívásokat a futóknak
Szünidei Sakk Kupa. Az edzők fontosnak tartják, hogy
minél előbb megtapasztalhassák a gyerekek a versenyJanuárban is aktívak a dékokat, pólókat, díjakat zés élményét, így az első naTapolcai Trappolók, akik osztották szét a nevezők köidén már több futóver- zött, a rendezvény bevételésenyen is megmérették vel pedig a Gyermekmosoly
magukat.
Alapítványt támogatták.
A rákövetkező hétvégén, A tragikus körülmények köAz év második vasárnapján, Budapesten a hó, a latyak, a zött elhunyt fiatal kollégájuk
Barnagon jártak, a II. Futós jég igazi kihívást jelentett emlékére szervezik meg
Morzsa Partyn. Az esemény számukra.
minden évben a Tapolcai
jótékony célú volt, és több A második alkalommal Rendőrkapitányság munkaversenyszervező összefogá- megrendezett Zúzmara Fél- társai a Sipos Péter Emléksában rendezték meg. A ta- maratonon, napsütéses idő- tornát.
valyi évben, az összefo- ben, közel háromezer neve- Múlt szombaton kilencedik
gáshoz csatlakozó futóver- zővel együtt teljesítették a alkalommal gyűlt össze
senyeken megmaradt aján- távot.
(me) nyolc rendőrök alkotta csa-

Ők télen is futnak

pon a legfiatalabb tagok vehettek részt a programon. A
gyermek rapid sakkverseny
folytatódott az év utolsó hetében, két napon, két különböző korosztályt megcélozva.
A két ünnep között a szakosztály további programjai
közül válogathattak az érdeklődők, mint például a
Sakk feladvány verseny, a
Flúgos Futam, vagy a Sakk
Gála. A programoknak a
Csermák József Rendezvénycsarnok adott otthont.
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Rövid hírek
n SAKK - A TVSE
Sakk szakosztályának
tehetséges fiatalja a tavalyi év végén, Újvidéken
megrendezett
korcsoportos rapid sakk
Európa –bajnokságon
az U10-es korosztályban a legjobbnak bizonyult. Gaál Zsóka folytatta sikersorozatát, hiszen a zömében nála
idősebbek között is magabiztosan, 8 ponttal
végzett a mezőny élén
1,5 ponttal megelőzve a
második helyezettet.
Ezzel kiérdemelte az
aranyérmet, vele együtt
az Európa-bajnoki címet.
(me)
n TEKE - A Megyei
Szabadidő Csapatbajnokság második fordulójában, Pétfürdőn a Tapolca VSE tekézői ezerkilencszázhetvennégy
ponttal végeztek. Ezzel
az eredménnyel a tabella ötödik helyén állnak,
kilenc ponttal.
n TOLLASLABDA
- Negyedik alkalommal
szervezi meg az egyre
nagyobb népszerűségnek örvendő Tapolcai
RHODIUS amatőr felnőtt tollaslabda versenyt a Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület, február harmadik szombatján a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.
Nevezni nemenkénti
egyéni, illetve páros,
vegyes páros, valamint
senior 40+ kategóriában
lehet. A versenyen érvényes felnőtt versenyzői
igazolással nem rendelkező, illetve „D” kategóriás igazolással bíró
amatőr játékosok vehetnek részt. Jelentkezés
kizárólag előnevezéssel, február 15-ig lehetséges.
(me)

Kollégájukra emlékeztek Online újságunk
pat a Csermák József Rendezvénycsarnokban. A helyi
Old Boys, illetve a rendőrkapitányság mellett részt vett
még Sümeg, Balatonalmádi,
és Veszprém rendőrök alkotta csapat is.
Első helyezett lett Ajka, második Várpalota, harmadik
pedig Keszthely.
(me)

www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

06/87/412-289
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Rendőrségi hírek
n JÉG - A badacsonytomaji rendőrök a hétvégén ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását.
A Tapolcai Rendőrkapitányság Badacsonytomaji Rendőrőrsének egyenruhásai
január 21 és 22-én a badacsonytomaji strandon ellenőrizték, hogy a jégen tartózkodók betartják-e a szabályokat és a befagyott szabadvízi balesetek megelőzése érdekében tanácsokkal
látták el a jégen sportolókat
és a horgászokat. Legtöbbször az emberek felelőtlen
viselkedése eredményezi a
jég-beszakadásos baleseteket, melyek sok esetben tragikus kimenetelűek. A hirtelen hőmérsékletváltozások nagymértékben befolyásolják a jégtakaró vastagságát, így az könnyen veszélyes lehet. A biztonságos jégen történő sportoláshoz
mintegy 18 cm vastagságú
jég ajánlott - tájékoztatta
lapunkat Nagy Judit, a Tapolcai Rendőrkapitányság
megelőzési főelőadója.

Házasságkötés
2016.12.16.
Zseleznik István és
Oláh Flóra Anna
2017. 01.06.
Kandikó Gergely
és Hercz Beatrix
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Nem könnyű fotózni
MADÁRLESEN A védett bölömbika itt költ és át is telel nálunk
Nem minden madárnak
szép a füttye. Különösen
igaz állítás ez a bölömbikára, amely nevét is a
párzáskor
kibocsátott
mély, torokból feltörő,
vastag, bömbölő szerelmi
hívóhangja után kapta.
Ha környező nádasból ilyesmit hallunk, az nem lehet
másé, csak a levegőt nyelő,
majd azt „felböfögtető"
bölömbikáé. Pálinkás Gábor természetfotós a napokban megörökített egy télre
itthon maradt példányt a
Lesence pataknál. Eszerint
nem költöző madár a bölömbika? De igen - mondta el
lapunknak a fotós, aki
ugyanakkor megfigyelte, ha
melegebb vizek közelében,
táplálék szerzésre alkalmas
élőhelyet talál a közel holló
méretű madár, akkor kisebb
csoportokban, vagy magányosan áttelel. A kemény tél
persze nem engedi meg,
hogy lustálkodjon, a kevesebb táplálék megszerzése
több munkával és idővel jár

Egy télre itthon maradt bölömbika a Lesence pataknál
térségünkben
a bölömbika számára is - fi- Elmondta,
gyelte meg a természetfotós. költ, át is telel, illetve északÁrvai Gábor az Országos ról eleve ide jön , hogy átvéMadártani Egyesület helyi szelje a fagyos hónapokat.
vezetője szerint, a bölömbi- Védett madár, eszmei értéke
ka néha a madarászok, a ter- Magyarországon százezer
mészetfotósok szeme elé forint, állománya hazánkban
kerül a nappali órákban is. nagyjából 1000 pár közül

SZEM - PONT

Fotó: Pálinkás Gábor

van. Viszonylagos gyakorisága ellenére, igazi sikerélményt nyújt, ha jó minőségben sikerül lencsevégre
kapnia a fotósnak egy-egy
példányát ennek a gémfélének - tudtuk meg a szakembertől.
(tl)

Heti SÜTI
Almás napsugárkoszorú

Megjött a válasz...

A Tapolcai Újság január 13-i számában megjelent
Szempont rovatunkban arról kérdeztük olvasóinkat,
hogy tudják-e, mit jelent a sárga útburkolati jel a
„nagyposta", illetve a Casco ház előtt, a Deák Ferenc
utca felületén!?
Online újságunk facebook oldalán reagáló olvasóink
közül azok jártak közel a megoldáshoz, akik valamiféle
tűzoltósági felvonulási területnek vélték a sárga felfestést. Közben a város önkormányzatától megkaptuk a
hivatalos megfejtést, amelyből kiderült, hogy az útburkolati jel felfestésénél hibázott a kivitelező. Íme, a pontos
megfogalmazás, amelyet Dobó Zoltán polgármester
megbízásából, Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető juttatott el szerkesztőségünkbe. „ Tapolcán, a
Deák Ferenc utcában, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének felhívása alapján, tűzoltási felvonulási
terület került felfestésre a Casco ház mellett, a megadott
helyszínen. A sárga felfestés, a különösen veszélyes
helyre hívja fel a gépjárművezetők figyelmét. A kivitelező
vállalkozás, tévesen, szaggatott vonal helyett, folyamatos sárga vonallal végezte el a burkolatfestést. A hibát jeleztük a kivitelező felé, de a szabványos burkolatjel festési munkákat csak akkor tudják elvégezni, ha az időjárás kedvezőbb lesz, + 5 fok felett. Megértő türelmet kérünk mindenkitől!"!
(tl)

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dkg
élesztő, 2,5 dl tej, 3 ek cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 1 egész tojás, 5
dkg margarin, 1 ek méz, 0,5 kk só
Töltelékhez: 6 nagyobb alma, 1 tasak vaníliás cukor, 2 ek cukor, 1
púpos tk fahéj, 3 púpos ek búzadara
Tetejére: 1 tojás sárgája, 1 tk tej
Az élesztőt elmorzsoljuk a meleg,
de nem forró tejben, megszórjuk 1
ek cukorral és hagyjuk felfutni. A
lisztet egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a sót, a maradék cukrot, a
vaníliás cukrot, a tojást, a margarint, a mézet és a felfutott élesztőt. Alaposan kidagasztjuk. Meleg
helyen, letakarva kb. 1 óra alatt a
duplájára kelesztjük.
A megkelt tésztát 8 egyenlő részre
vágjuk. Csinos kis bucikat formázunk, amit úgy végzünk, hogy egy
adag tésztát a tenyerünkbe veszünk
és a széleit a közepe felé húzzuk,
majd fejjel lefelé letesszük. Konyharuhával letakarva 10 percet
hagyjuk kelni.
Addig elkészítjük a tölteléket. Az
almát meghámozzuk, lereszeljük
és kicsavarjuk. A levére nem lesz
szükségünk. A reszelt almát ízesítjük a cukorral, vaníliás cukorral,
fahéjjal, hozzáadjuk a mogyorót.
Jól összekeverjük.

Egy golyót kb. 2 mm vastag téglalapra nyújtunk, ennek a mérete
kb. 30x16 cm. A tésztalap szélesebbik oldalához teszünk kb. 1,5
ek almás tölteléket, de a tészta szélétől legalább 2-3 cm-re, mert akkor nem fog összeragadni a tészta.
A töltelékre fordítjuk a tésztát,
majd az ujjunkkal kicsit lenyomkodjuk a szélét. Egy éles késsel 1
cm szélességben bevagdossuk a
maradék tésztát. Ennek a résznek
minimum 6 centiméternek kell
lennie, mert akkor nem fogja jól
befedni a töltelékes részt és nem
kerül alulra a csíkok vége. A töltelékes részt szépen átsodorjuk a
bevagdalt részen úgy, hogy csíkok
végei alulra kerüljenek. A kalács
két végét összedugjuk. A biztonság
kedvéért én fejre fordítottam és a
csíkok végét a tészta széléhez csíptem. Sütőpapírral bélelt tepsibe
fektetjük egymástól kicsit távolabb
és hagyjuk még 30 percet kelni.
Lekenjük 1 tojás sárgája és 1 tk tej
keverékével. Előmelegített sütőben 180 fokon hőlégkeveréssel 25
perc alatt szép barnára sütjük. Porcukorral meghintve kínáljuk.

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu

Németh Tiborné, Tapolca

