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Túra a felszín alatt
BARLANG Különleges természeti szépségeket rejt a mélység
A tapolcai barlangokról
szólt a vasárnap és a hétfő, a piaci fejlesztéshez
kapcsolt rendezvénysorozat részeként.
Vasárnap Szilaj Rezső, a Tapolcai Plecotus Barlangkutató csoport vezetője tartott
előadást a Tamási Áron Művelődési Központban, míg
hétfőn az érdeklődők izgalmas túrán vehettek részt a
város alatt húzó Kincsesgödör-barlangban. A város felszíne alatt lévő különleges
világról tartott előadás többek kedvét meghozta ahhoz,
hogy a valóságban is megtekintse annak egyik kevéssé
ismert, ám kutatott, és további lehetőségeket rejtő részét. Közel húszan vállalkoztak arra, hogy leereszkedjenek a föld alá, természetesen a barlangászok által
biztosított felügyelet és
szakmai segítség birtokában, biztonságban. Miután a
résztvevők létrán lemásztak
a Kincsesgödör-barlang bejáratához, Szilaj Rezső rövid
tájékoztatót tartott a látható,

Különleges élményben volt részük a Kincsesgödör-barlang látogatóinak Fotó: szj.
illetve a feltárt részekről, termekről. Mint elhangzott, az
eredeti barlangot vélhetően
a mélyből feltörő vizek oldották ki, úgy mint a Tavasbarlangnál. Az állandó 17
Celsius fok körüli hőmérséklet arra utal, hogy alatta a
Tapolcán ismeretes 18-20
fokos víz áramlik, ami fűti.

Télen például az aknafedél
felnyitásakor mindig gőz
áramlik a szabadba. - Sajnos
kijáratot nem találtunk belőle, de termeket sikerült feltárnunk – tette hozzá. Az
említett termeket, s a hozzájuk vezető utakat (járatokat)
a látogatókat kísérő két barlangász Nemes Attila és

Végh Attila mutatta be, számos fontos információ megosztása mellett. Ebben volt
geológia, és a speciális közlekedéshez (helyenként kúszáshoz, mászáshoz) való
lényeges tudnivaló.
(Folytatás az 5. oldalon
„Rejt még titkokat a barlang” címmel)
(szj)

Újabb nagy
dobás készül
Tapolca ismét beújított, legalábbis, ami a
programkínálatot illeti. Azt gondolom, hogy
a városban eddig is
rengeteg színvonalas
rendezvény várta az
érdeklődőket, akár a
helyieket, vagy éppen
a környékről, illetve
távolabbról érkezőket. Több országosan
ismert, kedvelt tapolcai program írta be
magát mélyen a köztudatba. Ezrek vesznek részt a télűzőn,
az ünnepi napokon, a
pisztrángfesztiválon,
az évet záró adventi
programokon, különösen a szilveszteri
csobbanáson. A Tapolca Kft. ezúttal a
gazdasági élet szereplőit célozta meg
egy jó bemutatkozás
lehetőségével, a lakosságot, a nagyközönséget pedig egy
újabb nívós programmal, a Tapolca Expoval. Péntektől vasárnap estig várnak minden érdeklődőt.
Szijártó János

Piaci kavalkád, versennyel
Pénteken megkezdődtek
az Egészséges Tapolca,
Egészséges Gazdaság”
projekt keretében megújuló Piac és Vásárcsarnokba hirdetett rendezvények.

tési Iroda közreműködésével ingyenes tanácsadáson,
szűréseken, és egy kvízjátékon is részt vehettek az érdeklődők. A piacnap leglátványosabb eleme az iskolai
tréningprogram gyakorlati

megvalósulásának csúcspontja, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium
nyolc csapatának kreatív
kézműves vására volt.
(Folyt. a 2. oldalon „Helyi
termékek...” címmel) (me)

A Bárdos 1. z osztálya adott műsort Fotó: Kovács Melinda

Emlékezés, gyerekek műsorával
Márciusban is összeült a
Páneurópai Unió tapolcai
szervezete a Tamási Áron
Művelődési Központban. A
téma a tavasz köszöntésén
túl az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezés volt. Az
összejövetelen kedves műsort adtak a Bárdos Lajos Általános Iskola 1. z. osztályos
tanulói. A megjelent tagságot Molnár Erika elnök
köszöntötte,s egyúttal fel is

konferálta az iskolásokat,
akik tanítójuk, Szijártóné
Lovász Gabriella irányításával zenés, irodalmi műsorral
mutatkoztak be. Az ülés további részében Jávori Lászlóné nyugalmazott pedagógus beszélt a forradalom jelentőségéről, Belényesi Csaba pedig saját érzéseit osztotta meg a megjelentekkel,
néhány versidézettel együtt.
A következő, áprilisi összejövetel témája a zene lesz. (s)

A szervezők több korosztályt, és érdeklődési kört
megcélozva készültek a Tavasz-nyitó közösségi piacnapra. A külső nyitott rész
adott otthont az I. Tapolcai
Mag – és Palántabörzének,
ahol az érdeklődők elhozhatták felesleges vetőmagvaikat, palántáikat, azokat
pedig költségmentesen elcserélhették másokkal. Az
idősebb korosztályra gondolva Nyugdíjas egészségnap egészítette ki a rendez- „A jövő alkotói” a Keszthelyi ChocArt Csokizó segítFotó: Májer Edit
vényt. Az Egészségfejlesz- ségét kérték
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Tapolcai Közös
Lévai József
alpolgármester
2017-es terveim, elképzeléseim

Februárban elfogadtuk a város költségvetését, amely a korábbi időszakhoz hasonló struktúrát mutat, stabil alapot
biztosít a 2017. évi gazdálkodáshoz. Sajnos mindezidáig a
beadott pályázataik egy kivételével nem kerültek elbírálásra. Lassan 1 éves késésben vannak. Eddig egy nyertes
pályázatról tudok beszámolni, amely a szegregált területek
felzárkóztatását célozza meg. Ez jellemzően humán oldali
tevékenységet takar, és akkor lenne igazán hatékony, ha
egy másik, kapcsolódó elképzelésünk is támogatásban részesülne. Ugyanis ez már bizonyos beruházásokra is lehetőséget biztosítana. Természetesen várjuk a többi beadott pályázatunk bírálatát, amelyek összességében meghaladják a négymilliárd forintot. Felhasználva a sajtó nyilvánosságát szeretném megköszönni kollégáimnak a munkájukat és külön Rig Lajos országgyűlési képviselő úrnak a
hathatós segítségét.
Ezzel együtt meg kell állapítanunk, hogy az előttünk tornyosuló feladatok meghaladják a rendelkezésünkre álló
forrásokat, így óhatatlanul prioritásokat kell meghatározni, s aszerint dolgozni. Kiemelten kezeljük az idegenforgalmat, itt is várjuk az aktuális pályázat elbírálását,
amely döntő hatást gyakorolna Tapolca életére. Tavaly elkezdtünk kialakítani egy kedvezményrendszert a városba
érkező látogatók számára, s ezt idén szeretnénk bővíteni,
fejleszteni. Ebbe a körbe sorolnám a belvárosi épülethomlokzatok megújulását is, az idén a Főtér 21. szépül meg, de
a Kossuth utca 1. is és a Keszthelyi út 3. is sorra kerül még.
Azt tapasztalom, hogy egyfajta pozitív várakozás is megjelenik a várossal szemben, és a vállalkozói oldal is bizakodóbb, több fantáziát lát a tapolcai jelenlétben.
Fontosnak tartom azt is, hogy a tavaly átadott strand első
üzeméve lesz idén, amely a lakosság egy régi igényét hivatott kielégíteni. Tény, hogy a város költségvetésének ez
terhet jelent, de bízom abban, hogy sok más területre
viszont pozitív hatást gyakorol. Látványos beruházás a hónap végén átadandó piaccsarnok, amely várakozásaink
szerint jelentősen javítja a hely látogatottságát és komoly
színvonalbeli előrelépést is jelent. Nagyobb kínálat, megújult létesítmény, több piaci nap várja majd itt a vásárlókat.
A jövő hónapban adjuk át a vállalkozói támogatói irodát a
kamarával együtt, a norvég alapos pályázat segítségével.
Itt a piacfejlesztés, a piacra jutás támogatása kap elsődleges szerepet. Nagy előrelépésnek tartom azt a döntést,
amely a parkfenntartást saját irányítás alá vonja. Meg kell
még említenem, hogy lényeges célnak tekintem a város térségi központi szerepének erősítését, amelynek megvalósításához konzorciumban pályázatot is benyújtottunk.
Fogadóórák a városházán:

Helyreigazítás

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Április 3. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Április 10. 14.00-16.00

Technikai okok miatt kimaradt
az egyik felkészítő tanár neve
múlt heti tudósításunkból. A
bekezdés helyesen: Az ünnep
előtt egy nappal mutatta be
1848-as műsorát a Szász
Márton Általános Iskola a Tamási Áron Művelődési Központban. Felkészítők: Maurer
Àgnes és Doroszi Nikolett.
A hibáért elnézés kérünk!

Online újságunk

06/87/412-289 www.tapolcaiujsag.hu
tapolcai7nap@gmail.com
Hírek azonnal!

A fotón (balról jobbra) alsó sorban Herczeg- Vecsei Katalin
tanár, tolmács, a norvég partnerszervezet képviselői, Elin
Elin Nes Hjelle, Irene Thorsplass, valamint Per Eriksson,
Tóth Gabriella tanár, tolmács. Középső sorban a győztes
csapat Kocsor Péter Ernő, Horváth Orsolya, Rádi Stella, és
Nimsz Vivien, valamint Dr. Kovács Zoltán. Hátsó sorban
Dobó Zoltán polgármester
Fotó: Májer Edit

(Folytatás az 1. oldalról)
A hónapok óta zajló program során a diákok egy termelőhöz, mentorhoz csatlakoztak, akik segítségével
minden kreativitásukat latba
vetve kellett saját termékötleteiket fizikálisan is megvalósítani. Mindezt pedig ezen
a piaci napon saját arculatukra formált standjaikon
„élesben” értékesíthették.
Hatalmas népszerűségnek
örvendtek a diákok, és termékeik, melyek legtöbbje a
gasztronómiai vonalat követte. Voltak, akik sajtválogatást, vagy bort árultak,
mások töltött sajtot készítettek. Olyan csapat is volt,
aki töltött mézes puszedlit,
különböző ízesítésű és formájú csokoládét, vagy zöldségchipset alkotott. Megtalálható volt a termelői gyümölcsből, zöldségből előállított egészségkoktél, valamint a levendula illatával a
látogatót már messziről odacsalogató saját készítésű
„fürdőbomba” is. A projektpartnerek kijelölt képviselői
egy előre meghatározott
szempontrendszer alapján a
diákok előzetesen leadott
írásos anyagait pontozták. A
helyszínen pedig egy tágabb
körű zsűri értékelte a látottakat és kóstoltakat, illetve a diákok által készített
kisfilmeket, melyet kivetítőn bárki megtekinthetett. A
versenyről, a tapasztalatokról és a diákoknak szóló jó
tanácsokról Konok Edit, a
Grants Europe Consulting
Ltd. munkatársa beszélt.
Elin Elin Nes Hjelle a norvég delegáció tagja kifejtette, hogy ő már számos innovációs táborban részt vett,
de a tapolcaiak büszkék lehetnek magukra, mert első
alkalommal is szépen helyt
álltak, mindezt pedig a szabadidejükben vitték véghez.

Dobó Zoltán polgármester
köszöntötte a diákokat, és
hirdette ki a nyertes csapatot. A Horváth Orsolya, Kocsor Péter Ernő, Nimsz Vivien és Rádi Stella 11. a osztályos tanulók alkotta, “A jövő
nemzedéke” csapat nyerte a
versenyt, Egészségkoktél
termékükkel, mentoruk az
ukki Bébic Szociális Szövetkezet volt. A győztes
jutalma pedig, a polgármester által felajánlott százezer
forint volt, és egy díszoklevél, a csapatok pedig részt
vehetnek egy ajándék kiránduláson. A Pannon Egyetem
képviseletében dr. Kovács
Zoltán a Gazdaságtudományi Kar dékánja névre szóló
oklevéllel készült a diákoknak, mellyel tanúsíthatják
részvételüket a versenyen. A
szervezők köszönetüket fejezték ki Varga Tibornénak,
a gimnázium igazgatójának,
és az idei sikereken felbuzdulva jelezték a programra
vonatkozó folytatási szándékukat. A nyertes csapat
nem várt ekkora sikert, hiszen első próbálkozásuk és
termékötletük a paradicsomsűrítménnyel kudarcba
fulladt, de nem adták fel, így
tovább haladva az úton jutottak el ehhez az ötlethez.
Ha folytatódik a verseny,
mindenképp szeretnének újra indulni, és nagyon örültek, hogy ötleteikkel a mentorukat is segíthették, aki
gondolkozik annak továbbfejlesztésén. Leadott munkájukban külön köszönetüket fejezték ki Komendánt
Irénnek, Dániel Zoltánnak,
illetve dr. Parapatics Andreának. A program és a nap
zárásaként a Tapolcai Diákés Közétkeztető Kft. jóvoltából a szervezők egy helyi
termékekből összeállított
ebéddel lepték meg a résztvevőket.
(me)

Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
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Lomtalanítási menetrend
2017. április 6-12. között és május 8-án reggel 7 óra és este 18 óra között

Régi idők néprajzi hagyományait kívánják visszaidézni tapolcai civil szervezetek és az önkormányzat. Erről a szervezők nevében Boczkó Gyula tájékoztatta lapunkat.

Rövidesen kezdődik a
szokásos tavaszi lomtalanítás a városban. Itt a
részletes menetrend a
gyűjtőpontokkal együtt.
2017. április 6-án Dobó városrész, nyugati városrész
Konténer kihelyezési pontok: Klapka u. és Billege utca kereszteződés, Lesence
u.7 sz. előtt, Viszló utca 5.
sz. előtt, Stadion utca elején,
Május 1. u. 19. (parkoló részen), Sportcsarnok sarka,
Gimnázium alatti parkoló,
Sümegi út garázssor és a Sümegi út 22. sz. között, Május
1 u. Mol kút felett, Keszthelyi út volt leánykollégium
udvara. Ezen a napon a
Dobó városrész, Keszthelyi
út, Strand út, Sümegi út Liszt
F. u, közötti városrész kerül
lomtanításra.

A jövő héttől kezdődik a lomtalanítás Tapolcán

közepe, Víztorony u. és Bartók. u. sarok, Munkácsy M.
u. és Véndeki u. sarok. Ezen
a napon a Sümegi út, Ady
2017. április 7-én dél-nyu- Endre u., Halápi úttól északra lévő városrész kerül lomgati városrész
Konténer kihelyezési pon- talanításra.
tok: Vasút u. és a Bacsó B. u.
között, Nyár u. vége, Ősz u. 2017. április 11-én keleti és
közepe, Fazekas u. és Ár- déli városrész
pád. u. sarka, Mozi előtt, Konténer kihelyezési ponZrínyi u., Martinovics Cso- tok:Halápi út. és a Móricz
bánc kereszteződés, Bartók Zs. u. sarka, Kossuth L. u. és
Béla u. Ady E. keresztező- a Vörösmarty u. sarka, Juhász Gy. u. és Bólyai u.
dés, Köztársaság tér 7m3.
Ezen a napon a Keszthelyi sarka, Bem A. u. és a Juhász
út, Déli elkerülő út, Batsányi Gy. u. sarka, Juhász Gy. u.
János utca, Fő tér, Iskola 43-45. között, Bem A. u. és
utca, Köztársaság tér, Ady Vörösmarty. u. . sarka, KosEndre utca, Honvéd utca kö- suth .u. Móricz Zs u. sarka,
zötti városrész és Téglagyár Csányi u. Csobánc u. sarka,
és Paptelep kerül lomtalaní- Kiss J. u. Kinizsi u. kereszteződés, Szt. György u. 41.
tásra.
előtt. Ezen a napon a Juhász
2017. április 10-én kertvá- Gy. u., Berzsenyi D. u.,
Sallay Misi u., Déli elkerülő
rosi városrész
Konténer kihelyezési pon- út, Martinovics I. u., Batsátok: Véndeki u. és Fenyves nyi tér, Arany J. u. Kossuth
u. sarok, Erkel F. u. és József L. u. Kisfaludy utca, Bem
A. u. sarok, Géza fejedelem Apó u., Vörösmarty M. u.
u..közepe, Bajcsy Zs. u. par- Halápi út közötti városrész
koló, Erkel F. u. és Béke u. kerül lomtalanításra.
sarok, József A. u.Haraszt u.
sarok, Bartók u. Vajda u sa- 2017. április 12-én keleti
rok, Munkácsy u. és Sem- városrész
melweis u. sarok, Pacsirta u. Konténer kihelyezési pon-

TÁJÉKOZTATÁS
A helyi menetrend szerinti
közösségi közlekedés menetrendi változásról.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. április
18-tól a jelenleg hatályos
menetrend módosításra kerül. A módosított menetrend
Tapolca Város honlapján,

Tojásfa
a Fő téren

illetve az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedés Központ Zrt. honlapján is elérhető.
A menetrend módosítást követően óránként fognak közlekedni az autóbuszjáratok
délelőtt 9 órától 12 óráig, illetve délután 15 órától 20
óráig, továbbá ismét érinti a
helyijárat útvonal a Strand

tok: Egry u. 60. előtt, 15-17es Y hátsó parkolója, 11-13es Y között, 7-9. Y között, 35. Y között, Berzsenyi u. 13
és az iskola között, Radnóti
u. 14-15. előtt, Radnóti u. és
a Bányász u. sarka, Sütő A.
u. és a Márai u. sarka, Madách I. u. közepe, Csokonai
u. közepe. Ezen a napon az
Egry u., Barackvirág u.,
Berzsenyi D. u. Kossuth L.
u. Radnóti M. u Veszprémi
út közötti városrész és Barackos városrész kerül lomtanításra.
2017. május 8-án Diszel
városrész
Konténer kihelyezési pontok: Tapolca-Diszel Szabó
E. u. és a Babits M. u. sarka,
Rózsadomb u. és Gyulaffy
L. u. sarka, Miklós u. közepe, Templom előtt. Ezen a
napon Diszel városrész kerül lomtalanításra.

Illusztráció: szj.

és hiánytalan háztartási kisés nagygépek, távközlési berendezések, számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések, világítótestek, akkumulátorok, elemek.
Nem számít lomtalanítási
hulladéknak: a vegyes települési hulladék, az elkülönítetten (szelektíven) gyűjthető hulladék, amely a rendszeres gyűjtés során elszállított kukákban és a szelektív
gyűjtőszigeteken elhelyezhető, továbbá nem kerül elszállításra a zöldhulladék,
veszélyes hulladék, inert
hulladék (építési törmelék,
bontásból származó anyagok) és a tehergépjármű és
munkagép gumiabroncsok.
Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége maximum
az egy háztarásban egy év
alatt keletkezett mennyiség
lehet. A lomtalanítási hulladékot közterületre kihelyezni tilos. Aki közterületre helyezi ki a hulladékát köztisztasági szabálysértést követ
el.

A gyűjtőponton leadható
hulladékok: bútorok, szőnyegek, ruhaneműk, műanyag bútorok, játékok, lakberendezési tárgyak, személygépkocsi, kerékpár és
motorkerékpár gumiabron- Tapolca Város Önkormányzata
csok, továbbá sérülésmentes NHSZ Tapolca Kft.
utcát. A vasútállomásra tartó
utasoknak a Dobó téri megállónál nem kell új jegyet
váltaniuk, a már megváltott
jegyekkel folytathatják az
utazást a vasútállomásig.
A változás nem érinti a közlekedési viteldíjakat és bérletárakat.
További információkért kérjük keressék fel a Tapolcai

autóbusz állomás forgalmi
irodáját!
Elérhetőségek:
Telefonszám: 87/ 510-255
Cím: Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
8300 Tapolca, Hősök tere 1.
Dobó Zoltán
polgármester

A Városért Egyesület a Városszépítő Egyesület Nőklubja a Nyugdíjas Klub és a
Tapolca Kft. az idén tavasszal tojásfát állít a Fő téren. A feldíszítés április 3-án
10 órakor kezdődik (esőnap
esetén április 4. 10 óra). Az
említett szervezetek tagjaik
által elkészített húsvéti tojásaikat helyezik el. Természetesen szívesen látják a lakosság, vagy óvodák és iskolák által készített tojásokat az ünnep végéig. A díszítés, majd a bontás napján
(április 18. 16 óra) várhatóan
gyerekek húsvétot köszöntő
énekeit, verseit, illetve néptáncosok előadását láthatják
az érdeklődők.
(szj)

Pénzügyi
ismeretek
A pénzzel és annak használatával
kapcsolatos
alapműveltség megszerzését érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni.
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola éppen ezért csatlakozott a címével is sokatmondó, Pénz7 elnevezésű országos programhoz, amelynek
keretében legutóbb egy banki szakember bevonásával
szerezhettek naprakész ismereteket a tanintézmény
diákjai. -Tavaly két alsó tagozatos osztályban már tartottunk pénzügyes órát, iskolánk ugyanis regisztrált a
Pénz7-re, ahonnan a speciális órákhoz szükséges tananyagot is megkaptuk- mondta el lapunknak Varga Zsolt
pedagógus. Az iskolai előadást a tapolcai Bognár Róbert, aki egy ismert hazai
bank szenior vállalati ügyfélkapcsolatokért
felelős
menedzsere, önkéntesként,
egy Budapesten tartott felkészítő képzést követően
vállalta. Téma a bankszámla, a bankkártya használata
volt.
(tl)
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KITEKINTŐ

A Víz Világnapján
KÉKKÚT
Számos kisdiáknak és
pedagógusnak jelentett
élménydús napot a
Szentkirályi- Kékkúti Ásványvíz Kft. Víz Világnapja alkalmából rendezett nyílt napja szerdán a
kékkúti üzemegységben.
2015-ben a Szentkirályi Ásványvizet tulajdonló CEMW
Holding tulajdonába került a
Kékkúti Ásványvíz Zrt. A
két ismert és népszerű minőségi ásványvízgyártó cég
2016-ban egyesült, ezzel
Magyarország piacvezető és
részben magyar tulajdonú
ásványvíz- és üdítőipari társaságává vált. Megtudtuk, a
vállalat életében, szellemiségében mindig jelen volt az
a gondolat és gyakorlat,
hogy a vízzel felelősen kell
gazdálkodni, illetve azt valódi természeti kincsként
kell kezelni. A Víz Világnapján, Szentkirályon és Kékkúton is nyílt napot tartottak,
ez utóbbin dr. Szabó Balázs,

Szabó Balázs Felsőörs polgármestere, a palackos ásványvíz előállításáról beszélt a
gyerekek számára is szórakoztató módon
Fotó: Töreky László
a cég vállalati kapcsolato- osztotta meg ismereteit a ta- tek, amely az egészség megkért felelős igazgatója látta nulókkal. Az üzembejárás őrzésében játszik fontos szeel információkkal a sajtó érintette a híres kútházat, az repet.
idén 110 éves Theodora pa- A nyílt nap szervezői a jelenmunkatársait.
A környék falvaiból érkezett lackok kiállítását, a látvá- lévő újságíróknak azt a leáltalános iskolás csoportok- nyos palackozót és a Theo- hetőséget is megadták, hogy
kal ugyanabban az időben, dora Ivókutat is. A gyerekek a vízzel, az ásványvíziparral
Felsőörs polgármestere, a megismerhették a szigorú kapcsolatos kérdéseiket felhajdani kékkúti munkatárs higiénia feltételek mellett tegyék. Dr. Szabó Balázst
Szabó Balázs (névazonos- zajló termelési folyamatot, arról kérdeztük, vajon a haság!) foglalkozott, aki az ás- közben játékos feladatokat gyományos, újrafelhasználványvíz keletkezéséről, sze- oldhattak meg, és nem mel- ható üveges, illetve a morepéről, jelentőségéről, piaci lékesen a hidratáció fontos- dernebb és elterjedtebb PET
előállításának folyamatáról ságával is megismerkedhet- palackos csomagolás jelent

Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

kisebb terhelést a természeti
környezetre. A szakember
elmondta, hogy az üvegpalackok végső soron nagyobb
energia befektetéssel állíthatók elő, nagyobb súlyuk
miatt, több üzemanyag felhasználással szállíthatók,
ahogy mosásuk is fokozott
vegyszerfelhasználással jár.
A PET palack mellett ma
több érv szól, például előállításuk viszonylagos olcsósága, és egyre vékonyabb falának köszönhetően, valóban pillekönnyű súlya. Hátránya leginkább összegyűjtésének és újrahasznosításának ma még nem teljes mértékben megoldott jellegében
van. A szakember cáfolta azt
a vélekedést is, hogy a polietilén palack, illetve az abban
tárolt víz egészségre káros
lenne. A szigorú előírások, a
minőségellenőrzés, és a fejlett technológia az egészségügyi kockázatokat minimálisra csökkenti.
(tl)

Hirdetés

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

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)

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289
A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Óvodai nyílt napok, beiratkozás
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a
Szeretet Leányai Társulata,
mint fenntartók, a 2017/
2018-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás és
az azt megelőző „nyílt napok” időpontjait az alábbiakban határozzák meg:
Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
„nyílt napjai”:
Tapolcai Kertváros Óvoda
Barackvirág Tagintézménye: 2017. április 05-én 9 11 óráig
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye: 2017. április 06-án 9
- 11 óráig
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye:
2017. április 07-én 9 - 11
óráig
Tapolcai Kertvárosi Óvoda (székhelyintézmény):
2017. április 10-én 9 - 11
óráig
Szeretet Leányai Társulata
fenntartásában
működő
Szent Erzsébet Óvoda
„nyílt napjai”: Nyitott kapuk
– nyílt hét 2017. április 3- 7ig a teljes nyitvatartási
időben, nyílt nap április 21én 8. 30 - 10.30 óráig.

(szerda) 9.00-16.00 óráig és
2017. április 27-én (csütörtök) 9.00-16.00 óráig.
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Barackvirág Tagintézménye:
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2., Tapolcai Kertvárosi Óvoda (székhelyintézmény): 8300 Tapolca,
Darányi u. 4., Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány
Tagintézmény: 8300 Tapolca, Dobó tér 5., Tapolcai
Kertvárosi Óvoda Hársfa
Tagintézménye: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

Szent Erzsébet Óvoda beiratkozási időpontjai és helye: 2017. április 26-án
(szerda) 9.00-16.00 óráig,
2017. április 27-én (csütörtök) 9.00-16.00 óráig.
Szent Erzsébet Óvoda:
8300 Tapolca, Templom
domb 2.
Felvételi körzetek:
A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és tagintézményei: Tapolca város és Raposka község
közigazgatási területe.
A Szent Erzsébet Óvoda:
Nem rendelkezik körzethatárokkal
Az óvodai beiratkozáskor be
kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
Tapolcai Kertvárosi Óvo- hatósági igazolványt (lakda beiratkozási időpontjai címkártyát), születési anyaés helye: 2017. április 26-án könyvi kivonatot, TAJ kár-

tyát, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha rendelkeznek vele), sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői véleményt.
A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és tagintézményei fogadják az integráltan nevelhető
sajátos nevelési igényű
gyermekeket. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott
döntés közlésének határnapja a beiratkozásra kiírt utolsó
határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodákat bemutató tájékoztató kiadvány megtalálható az óvodákban, bölcsődében, a gyermekorvosi rendelőkben és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
portáján.
További
felvilágosításért
forduljanak bizalommal az
Önkormányzati és Igazgatási Iroda munkatársaihoz,
valamint az óvodák vezetőihez.

06/87/412-289

Rejt még titkokat a barlang
(Folytatás az 1. oldalról)
Érdekesség, hogy a mélyebben fekvő terem alján van
egy víznyelő, vagy legalábbis annak látszó képződmény, amelyet még nem
tártak fel a szakemberek, így
azt a túra résztvevői nem kö-

Tisztelettel:
Dobó Zoltán
Tapolca Város Polgármestere

Kiss Mariann Kornélia
Szeretet Leányai Társulata

zelíthették meg. Viszont
akik még tovább szeretettek
volna mászni, megnézhették
a bejárattól legtávolabb fekvő Szent István termet, némi
kúszás ellenében. A mintegy
húsz résztvevő szép élménynyel gazdagodott.
(szj)

Nyugdíjasok köszöntése
A diszeli városrész nyugdíjasait látták vendégül a
napokban a Csobánc Művelődési Házban.

Tapolca, 2017. március 14.

Hirdetés

Online újságunk: www.tapolcaiujsag.hu

Víznyelő? Vagy csak annak látszik? Az egyértelmű válaszhoz további kutatások szükségesek a Kincsesgödörbarlangban
Fotó: szj.

A szép számmal megjelent
vendégeket először Bakos
György a településrész önkormányzati képviselője köszöntötte. Úgy vélte, az idősek megbecsülése okán
szükség van a közös programokra, amelynek Diszelben régi hagyományai vannak. majd Kozma Henrik alpolgármester szólította meg
a résztvevőket. - Ez a pillanat alkalmas arra, hogy
visszatekintsenek az eltelt
évtizedekre, az életben megvívott nagy csatáikra. Lehet,
hogy fiatalon sokszor pazarlón bántak lehetőségeikkel,
azonban az eltelt évtizedekben szerzett tapasztalatok
idővel bölcsességgé nemesedtek. Ma már tudják, mindennek rendelt ideje van.
Kívánom az idős korúaknak,
hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék életük
minden egyes pillanatát,
mert hatalmas ajándék az
élet. Az év minden napján

érezzék a családjuk és a társadalom
megbecsülését,
érezzék, hogy szükség van
önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vagy amit csak önök
tudnak. Azt a hatalmas tudást, amit évtizedek alatt
megszereztek, át kell adniuk
gyermekeiknek, unokáiknak. Át kell adni az ünnepek
fontosságát, a vasárnapi
húsleves titkát, amit csak a
nagymama tud olyan finomra elkészíteni, s tovább kell
adni a nagypapa saját gyümölcséből készült pálinka
főzésének tudományát - fogalmazott beszédében az alpolgármester. A színpadon
elsőként a Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola
diákjai mutattak be vidám
koreográfiát Szóvári Adél
igazgató vezetésével, majd a
Szent Erzsébet Óvoda Margaréta csoportja lépett fel. A
műsor részeként Benczik Sarolta szavalt, Benczik Boglárka fuvolázott, a Csobánc
Népdalkör pedig az alkalomhoz illő összeállítással
örvendeztette meg a lelkes
közönséget.
(szj)

Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések
Az idősebb korosztály képviselőit köszöntötték Fotó: szj.
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SZOLGÁLTATÁS

Támogatták az óvodát
¨

OLVASÓNKTÓL
A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézményének Szülői Munkaközössége az idei évben mosdófelújítás támogatása céljából
hirdette meg jótékonysági
bálját.
Március 11-én, szombaton a
tapolcai Hotel Pelion adott
otthont az intézmény III.
jótékonysági báljának. A
szülői kezdeményezés eredményeként létrejött rendezvény az évek során egyre
népszerűbbé vált. A bált Páhyné Hegedűs Katalin intézményvezető és Keszthelyi
Eníd SZM elnök beszédét
követően Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere nyitotta
meg. Az est fényét emelte a
Batsányi Táncegyüttes nyitótánca. A szórakozni vágyókat büféasztalos vacsora
és pezsgő várta. A hajnalig
tartó fergeteges hangulatról

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
március 30 - ápr. 5.
csütörtök –Szerda
március 30 – április 5.
csütörtök - szerda 18:00
1200,-Ft
A szépség és a szörnyeteg
3D
Színes, szinkronizált
amerikai fantasy
Hossz: 123 perc
...
március 30 – április 5.
csütörtök - szerda 20:15
1000,-Ft
Élet
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi thriller

A bál nyitótánca a Batsányitól Fotó: Helyszíni felvétel
a Silver Band zenekar gon- dójának felújítására fordít a
doskodott. Az estét tombola- munkaközösség. E nemes
sorsolás is színesítette, ahol cél megvalósulásához Tarengeteg értékes ajándék ta- polca Város Önkormányzata
lált gazdára, köztük a fődíj, és a Rockwool Hungary Kft.
egy wellness hétvége a sü- is egyaránt 100.000 Ft felmegi Hotel Kapitány jóvol- ajánlással járult hozzá. Kötából. Éjfélkor a bál sztár- szönet jár mindenkinek, aki
vendége, Postás Józsi hívta önzetlen munkájával, támogatásával, tombola felajántáncba a megjelenteket.
A rendezvény sikerességét lásával és részvételével a jó
igazolta a szép bevétel, ame- ügy mellé állt.
Szülői Munkaközösség
lyet a Pillangó csoport mos-

A gereblye...
Egy tapolcai gazdaboltban vásároltam gereblyét esztergált
fa nyéllel, emlékeim szerint
2960.-Frt-ért. Két húzás után
(a temetőben, a garázsom mellett van föld) összecsuklott,
enyhe „V” alakot vett fel,mint
a „darvak”az égen.
Visszavittem. Közölték; ez
van, már mint az, hogy a 14 fogú kézi szerszám, eszköz, a gereblye, lemezből van készítve.
Talán kivágva? Közölték,
hogy „nem rendeltetésszerű
volt a használat”. Na ez szép!
Talán a fokával, vagy a nyelével kellett volna gereblyéznem?! Kértem vasgereblyét,
inkább ráfizetek. Nincs,már
mint vasgereblye nyéllel, de
anélkül sincs.
Egy hét múlva visszamentem.
Akkor sem volt kovácsolt vasból gereblye. Kértem a kártérítést, megtagadták. Kértem,

hogy jegyzőkönyvezzük.Nem
ért rá a kiszolgáló pénztáros
hölgy! A Fogyasztóvédelmi
törvényre hivatkozott, a 10
ezer Ft-os értékhatárra. Ha ő
mondja biztos van ilyen! Megköszönték,a vásárlásomat. Azt
is közölték, hogy szívesen vennék, ha elkerülném boltjukat.
Biztos igazuk van, ez a boltosok, a jó kereskedők helyes viselkedése. 3 nap múlva vettem
egy násik tapolcai gazdaboltban, egy igazibb vasgereblyét,
nyéllel 2.200 Ft-ért. Ez most
jó, nem adom el! Máskor is oda
fogok menni vásárolni.
Tanulság: örülnöm kellene,
hogy kiszolgáltak, kaptam a
pénzemért egy használhatatlan
eszközt. Így értéktelenedik el a
pénzünk, a fáradságos, értékteremtő munka után kapott
jövedelmünk.
B.Csaba, Tapolca

Hirdetés

Online újságunk: www.tapolcaiujsag.hu
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Elhunyt Dr. Óray Győző
Sok más tapolcaihoz, környékbelihez hasonlóan már
apró gyermekként megismertem dr. Órai Győzőt. Első találkozásunk alkalmával
úgy éreztem, hogy lecsavarja a fülemet, meg rettenesen
fájt, amikor az eszközeivel
matatott benne, de néhány
nap múltán rendbe jöttem.
Aztán középiskolásként, illetve ifjú felnőttként is többször találkoztam vele. Pél- Dr. Óray Győző fül-orrdául amikor a mandulámat gégész szakorvos Tapolca
távolította el. Borzasztó ér- kitüntettje, a tavalyi vázés volt, de elég gyorsan rosnapi ünnepségen
meggyógyultam. A fájdalom elmúlt, de az iránta érzett hála
megmaradt. Hivatásához híven segített, biztonságot nyújtott, és emberként is megállta a helyét, megbecsült tagja
volt a társadalomnak. Nyugdíjasként is dolgozott, tavaly tavasszal és az ősszel is jártam nála egy kis „torokfényesítő” ért, ahogy ő nevezte a rekedtségre javasolt, kipróbált folyadékot. Nos, immár többé nem írja fel. Nem vizsgál, nem
gyógyít gyulladt torkú gyereket, sajgó fülű felnőttet, nem
jön velünk szembe az utcán, nem kérdez, nem beszélget jó
kedéllyel, vidáman, ahogy szokott. Szinte élete utolsó napjáig aktív volt, dolgozott. Most megpihent, immár örökre.
Szijártó János
Dr. Óray Győző 1941.03.08-án született. Általános Iskolai és
középiskolai tanulmányait is Kőszegen végezte. Diplomáját a
budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte.
Első munkahelye Szombathelyen volt, 1965-1970-ig dolgozott
a vasi megyeszékhely kórházában. Ezután egyéves kitérő következett a sárvári kórházban. 1971 novemberétől egészen
2006. január 10-ig a tapolcai kórház volt a második otthona. Hamar megkedvelték az itt lakók, és a fül-orr-gégész-audiológus
főorvos jó hírét messzire vitték. Óvatos becslések szerint is pályafutása 41 éve alatt legalább 30 ezer műtétet végzett el. Úgynevezett műtétes napon a kórházban 10-15 beteget operált.
Mindemellett a szakrendelésen is fogadta a betegeket. 1968-ban
kötött házasságot, két fia született. Tapolcán otthonra talált. Személyisége, odaadó gyógyító munkája kitűnő szakemberré,
emellett pedig Emberré tette, aki odaadóan és szívesen segített
embertársain a kisgyermekektől, az idősekig. Nyugdíjazása
után is aktív maradt, és 2006 márciusától az Amplifon Magyarország kft. fül-orr-gégész, audiológus főorvosaként hallássérült betegek gyógyítását, gondozását végezte. 2016-ban Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért kitüntetést vehetett át. 2017. április 1-jén 14 órakor kísérik végső nyughelyére, a
szigligeti temetőbe. Előtte 12 órától engesztelő szentmisén
imádkoznak lelki üdvéért a tapolcai Nagyboldogasszony Római
Katolikus Templomban. Végakarata szerint arra kérnek mindenkit, hogy a koszorúra szánt összeget a templomnál és a temetőben elhelyezett urnákba helyezzék el. Az összegyűlt adományokat a család a Tapolcai Kórházért Alapítvány javára ajánlja
fel. A szigligeti temetőben egy szál virággal köszönnek el tőle
szerettei, barátai, tisztelői, ismerősei.
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Szőlő, bor és sport
FUTBALL Második hely a Szőlő és Bor Nemzetközi Városában
A Szőlő és Bor Nemzetközi éve alkalmából az
U13-as
korosztálynak
szervezett meghívásos
labdarúgó tornát a Badacsonytomaji Sportegyesület, az elmúlt évtől
Pintér Károly nevét viselő
helyi sportpályán, ahol a
Tapolcai Iac VSE csapata
képviselte Tapolcát.
A sportprogram szorosan
összefonódott az azt ihlető
kerek évfordulóval. Jeck Tibor, a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend alapítója, első és örökös tiszteletbeli nagymestere lapunknak elmondta, hogy
1986-ban a Párizsban székelő OIV a következő évet a
Szőlő és a Bor Nemzetközi
évének hirdette ki. 1987-ben
Rómában tartották az első
Szőlészeti és Borászati Világkongresszust, ahol egy tizennyolc tagú magyar küldöttség, köztük Jeck Tibor is
részt vett. Miután visszatért
Magyarországra, megalapította a borlovagrendet, és
még abban az évben elnyerte
Badacsony a Szőlő és Bor

Tapolca U13-as csapatának a második helyet sikerült megszereznie Fotó: Májer Edit
Nemzetközi Városa címet.
Az idei évben a programokat
a harminc éves évforduló
köré építik. A torna folytatását júniusban már nemzetközi szinten tervezik a felnőtt csapatok bevonásával.
Az ünnepi labdarúgó tornán
Tapolca és a helyi csapaton
kívül még Somlóvásárhely
és Sümeg csapatai mérték

össze tudásukat. Az alábbi
eredmények születtek, Somlóvásárhely – Badacsonytomaj 3:0, Sümeg – Tapolca
2:2, de büntetőkkel a Tapolcai gyerekek jutottak tovább. A harmadik helyért
Sümeget Tomaj csapata 3:0ra, míg Somlóvásárhely a
Tapolcai fiatalokat győzte le
2:0-ra az aranyéremért foly-

tatott csatában. A dobogó
második fokán végzett tapolcai csapat edzője Blaskovics Gábor elmondta,
hogy ez egy jó felkészülési
lehetőség volt, de a somlóvásárhelyi csapat idősebb
kora miatt erősebbnek bizonyult, és ezt maximálisan
ki is használták a mérkőzések alatt.
(me)

A legjobbak között
Február utolsó szombatján, Pápán rendezte meg
a Magyar Tollaslabda
Szövetség és a Kilián Diáksport Egyesület az I- VI.
Korcsoportos Tollaslabda
„B" kategória NyugatMagyarországi Területi
döntőt,
Vas, Veszprém,
Tapolca vezeti a megyei bajnokságot Fotó: TVSE KSZ
valamint
Győr-MosonSopron megye diákjai
részére.
Február utolsó vasárnap- zésen az erős védekezés
ját dupla győzelemmel rengeteg labdaszerzést ered- A januári, tapolcai megyei
zárta a Tapolca VSE Ko- ményezett, melyet szép csa- döntőn első négy helyen
patösszjáték és egyéni pont- végzettek jutottak tovább a
sárlabda Szakosztálya.
szerzés zárt. Fűzfői AK - Pápai fordulóra.
A Megyei Gyermek (U12) Tapolca VSE/Tigrisek 16:77 A Tapolcai Bárdos Lajos
Bajnokság III. fordulójában (2:14,0:26,+4:+5,10:8,2:24) Általános Iskola diákjai szép
a várpalotai Nepomuki végeredménnyel zártak.
eredményekkel tértek haza.
Szent József Általános Is- A második mérkőzésen is ta- Az I. korcsoportban a fiúk
kolában remekeltek a fia- roltak, hatalmas pontkü- közül első Molnár Csaba,
talok. Molnár Lajos edző lönbséggel szorították ma- második Pontyos Balázs,
úgy véli, az öt csapat rész- guk mögé az ellenfelet, harmadik Süle Gergely, nevételével zajló bajnokság- Balatonfüred - Tapolca gyedik Varga Gergő. Leában az együttes a több éves VSE/ Tigrisek 6:85.
nyoknál harmadik Kovács
megalapozott szakmai mun- Az U12-es csapat hat nagy- Vivien, negyedik Orbán
kának köszönhetően rendkí- arányú győzelmével torony- Csenge. A IV. korcsoportos
vül kimagaslik kosárlabda magasan vezeti a Megyei lányok közül negyedik Pető
tudásával. Mindkét mérkő- Gyermek Bajnokságot. (me) Mónika.

Győzelem a hó végén

Hétvégén, Kiskunfélegyházán három diák képviselte
Tapolcát, Pontyos Balázs
(második osztály), Molnár
Csaba (második osztály)
először, Pető Mónika (nyolcadik osztály) pedig másodszor, mindhárman a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai. Az őket kísérő
pedagógus,
Gyarmatiné
Gabriella kiemelte, hogy az
országos döntőn mindenki
hat mérkőzést játszott, és nagyon sok tapasztalatot gyűjtött.
(me)

7

Rövid hírek
n VÍVÁS - Öt kategória, négy sportág képviselőit díjazták előző
hónap végén a Boscolo
Budapest Hotelben rendezett 2016 legsikeresebb utánpótlás-sportolóit méltató Héraklész-gálán. A fiúk versenyében a harmadik
helyet a tavalyi évben
még az Sz-L Bau Balaton Vívóklub színeiben futó Siklósi Gergelynek, kétszeres Ebelső párbajtőrözőnek
ítélték oda. A fiú kiscsapatok versenyében a
világbajnoki második,
Eb-első párbajtőr-válogatott, Bányai Zsombor, Bakos Bálint, Esztergályos Patrik, Siklósi Gergely összeállítású
csapat végzett az első
helyen.
(me)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombaton
a kb. 20 km távú Szépkilátó- Sipos-torok- Vékony-cser- Köves-tetőSzent Miklós-forrásHosszú-berek- Lesencetomaj útvonalon hirdet túrát. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron április elsején
reggel 7.55-kor, a busz
8.05-kor indul. Az utazási költség teljes áron a
hazaúttal együtt 620 Ft.
n KÉZILABDA - A
Magyar Kézilabda Szövetség Kisiskolás Bajnokság Tóth László Régióban február harmadik szombatján bravúroztak a tapolcai fiúk.
Pápán, az U7 korosztályban az első mérkőzés Telekom Veszprém
II. Tapolca – Kilián
DSE Pápa 7:2-es győzelmet hozott a tapolcaiaknak. Ezt az iramot
tartották a következő
meccs alatt is, és 11:9-re
verték az Éles KISE II.
csapatát. Edzőjük Somogyiné Szakonyi Judit.
(me)

06/87/412-289
A második osztályos Molnár Csaba (balra) és Pontyos Balázs az országos
döntőn
Fotó: Gyarmati Zoltánné

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Rendőrségi hírek
n HALOTT AZ ERDŐBEN - Sokak rémálmát élte
át egy futó Tapolcán múlt
csütörtökön reggel. Kocogás közben halottba botlott
kilenc óra körül a Barackos
lakópark közelében. A tapolcai férfi sok más sportos
helybelihez hasonlóan a keleti városrész peremén, Diszel irányába, az új temető
közelében rótta az utat. A neve elhallgatását kérő futó lapunknak elmondta, hogy a
lakott területtől alig 200 méternyire, az erdős rész szélén
találta meg a halottat. - Egy
fának dőlve feküdt, furcsa
testhelyzetben, tulajdonképpen már messziről láttam,
hogy meghalt. A nagyon
szürke bőrszín is erről árulkodott. Közelebbről már a
mellette lévő gyógyszeres
dobozokat, illetve egy üres
italos üveget, meg egy félig
lévő másik alkoholos palackot is észrevettem. Arra gondoltam, talán öngyilkos lett
a fiatalember. Gyorsan haza
futottam, hívtam a mentőket, de mint megtudtam, már
közben más is értesítette
őket. Borzasztó élmény volt,
nem kívánom senkinek mondta el érdeklődésünkre a
férfi. Az egyik közösségi
portálon található bejegyzések alapján az áldozat egy
tapolcai születésű férfi, aki
lakhelyként Budapestet jelölte meg profilján. Jelenleg
úgy tűnik, önkezével vetett
véget életének.
(szj)

MOZAIK
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Beindultak a futók
TRAPPOLÓK Hatalmas hajrával kezdték meg az idei tavaszt
A Tapolcai Honvéd SE
–Tapolcai Trappolók futói
hatalmas lendülettel vetették bele magukat a tavaszba.
Több versenyen is megfordultak az elmúlt hónapban.
Február utolsó vasárnapján
31 km, 770 méteres szintkülönbség és rengeteg dagonyázás várta nem mindennapi körülmények között, a
Szekszárdon megrendezett
Bodri Trail terepfutó-verseny résztvevőit. A tapolcai
Földesi József, Komjáti Sándor, Nagy Miklós és Szalkai
Zsolt sikeresen teljesítette a
távot.
Aznap az Őrségben Keresztes Anikó, Németh Gyula,
Szám Lajos és Szűcs Hajnalka trappoló futotta le gyönyörű, de saras terepen a Sáfár-hegyi
terepfutó-versenyt.
Március első vasárnapján a
dörgicsei Nyitnikék tavaszköszöntő csajos futóversenyen a 10,5 km-t, 180 méteres szintkülönbséggel, a jó-

A dörgicsei Nyitnikék tavaszköszöntő csajos futóversenyt sikeresen teljesítette
(balról jobbra) Réffi Tünde, Gubián Judit, Tölgyesné Barka Anasztázia és
Enyinginé Tóth Andrea
Fotó: Tapolcai Trappolók
kedvüket végig megtartva Szalkai Zsolt aznap a Göcsej vita Ultrafutó bajnokság 50
teljesítette a tapolcaiak kö- Galopp 53 km-es, 930 méter km-es távján 4:19:20-as időzül Enyinginé Tóth Andrea, szintkülönbséggel nehezí- vel a tizenkettedik helyen
Gubián Judit, Réffi Tünde, tett pályáján második helye- végzett. Földesi József az
illetve Tölgyesné Barka zést ért el, míg a következő ultrafutó bajnokság 100 km(me)
hétvégén az országos Opti- es távján indult.
Anasztázia.

Négy hangverseny az
idei Zenei Napokon

Növendékek színvonalas órától Szilágyi Gyula orgokoncertje vezette fel a naművész mutatkozik be a
n VASÚTÁLLOMÁSON jövő héten, április 3-án Nagyboldogasszony római
kezdődő a Zenei Napok katolikus templomban, pén2017 programjait Tapol- teken pedig a Járdányi Pál
cán a Járdányi Pál Zene- Zeneiskola növendékeinek
iskola hangversenyter- hangversenyét tekinthetik
találta meg a körzeti megbí- mében hétfőn.
meg az érdeklődők szintén a
zott az eltűnt tapolcai férfit.
zeneiskolában 17 órától.
A rendőrségre 2017. márci- A mostani növendékkoncert A programok április 11-én
us 24-én az esti órákban ér- egyfajta ráhangolódás volt kedden folytatódnak. Ezen a
kezett bejelentés arról, hogy az április 3-ától kezdődő Ze- napon 17 órától Járdányi
egy 70 éves tapolcai férfi la- nei Napok négy hangverse- tanárai adnak hangversenyt
kásáról ismeretlen helyre nyére. A volt növendékek az intézményben, és ekkor
távozott. A bejelentést köve- április 3-án 17 órától lépnek hirdetik ki a 2017. évi zenei
tően azonnal megindult a fel a Járdányi Pál Zeneis- olvasópályázat eredményeit
térben és időben korlátozot- kolában. Csütörtökön 18 is.
(szj)
tan tájékozódó idős férfi keresésének megszervezése. A
Tapolcai Rendőrkapitányság körzeti megbízottja március 25-én 0 óra 50 perckor a
balatonrendesi vasútállomás
peronján találta meg az eltűnt férfit, akit biztonsági intézkedés keretében a kórházba szállított tájékoztatta
lapunkat Nagy Judit a Tapolcai Rendőrkapitányság
A hétfői növendékkoncerten: Nesic Tamara szaxofonmegelőzési főelőadója.
nal, zongorán kísér Lúdmány János Fotó: Török Zsolt

Heti SÜTI
Gyors öntött fánk
Hozzávalók
Tészta: 22 dkg szitált finomliszt, 3
db tojás, 2 ek vaníliás cukor, 1 ek
rum (vagy 1 ek vanília aroma), 1.5
dl langyos tej, 1 csipet só, 3 dkg
porcukor (csak a szóráshoz, de ízlés függő), sütőzsiradék, 5 dl napraforgó olaj (ez kb. 4 főre elegendő).
Elkészítés
Tészta: A tojásokat válasszuk szét.
A fehérjét a sóval verjük kemény
habbá és tegyük félre. A tojások
sárgáját a vaníliás cukorral keverjük ki, majd dolgozzuk bele a rumot /vanília aromát, majd felváltva
keverjük hozzá egy kézi habverővel a langyos tejet, és a szitált
lisztet. Csomómentes legyen a
tészta masszánk. Végül óvatosan

dolgozzuk bele a kemény tojáshabot is. Egy lábasban az olajat
forrósítsuk fel annyira, hogyha beledobunk egy csipet kenyérbelet,
azonnal feljöjjön a tetejére. Ez közepes lángon kb. 15 perc. A tészta
masszát kanalazzuk bele, vagy egy
habzsákba, de még egyszerűbb, ha
egy alaposan kimosott ketchupos
flakonnal dolgozunk, elkezdjük
bele nyomni a forró olajba. Amilyen nagyságban szeretnénk. Érdekes alakzatokat produkál sütés
közben. Mindkét oldalát aranybarnára sütjük, papírtörlőn lecsepegtetjük, majd porcukorral hintve
szervírozzuk.
Fehér Sándorné, Tapolca

Iskolai családi nap Piaci információk
Családi napra várják a leendő első osztályosokat és szüleiket a Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményébe április 1-én szombaton 9 és 12 óra között. A
programban lesz sport, játszóházi foglalkozás, közös
éneklés, daltanulás, tánc,
népi gyermekjáték.

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 38 - 40 - 45/db
Burgonya: 220-400 Ft/kg
Sárgarépa: 200-250 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
V.hagyma: 160-200 Ft/kg
Paprika: 150 Ft/db
Paradicsom: 880 Ft/kg
Uborka: 650 Ft/kg
Alma: 250-280 Ft/kg

