TAPOLCAI ÚJSÁG
2017. MÁJUS 12.

TÉRSÉGI HETILAP

www.tapolcaiujsag.hu

III. évfolyam 16. szám

Búcsú a diákévektől
BALLAGÁS Elköszönt a város a tanulóktól, de visszavárja őket
Rövidesen vége a tanévnek, sokan végleg befejezik középiskolai tanulmányaikat. Ezúttal ők sorakoztak fel szülők, hozzátartozók, barátok jelenlétében szombaton reggel a
tapolcai városi ballagáson.
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium, valamint a
Széchenyi István Baptista
Középiskola végzős diákjait
hagyományosan ezúttal is a
város fő terén, a Szentháromság szobornál köszöntötték. Kovács Melinda bevezető szavai után Dobó
Zoltán polgármester búcsúzott az önkormányzat, illetve a város nevében a tanulóktól. Beszédében hangsúlyozta, hogy akik eddig eljutottak minden bizonnyal
részben teljesítették céljaikat, ám a továbbiakban is
számos kihívás, feladat áll
előttük. Ezekre készítették
fel őket szüleik, tanáraik az
elmúlt években, s most számot kell adni mindebből a
tudásból az érettségi, vagy

Az idén két intézmény százözvenhét végzősét búcsúztatta el Tapolca
éppen szakmai vizsga során.
Aztán később is kamatoztathatják a középiskolai, gimnáziumi évek tapasztalásait,
az ekkor megszerzett tudást.
Vélhetően majd később értékelik igazán a családi hátteret, a szülőktől, pedagógusoktól kapott támogatást,
s látják be, hogy “bizony,
apunak, anyunak tényleg

mindig igaza volt”. A polgármester búcsúztatója után
a ballagó osztályok az osztályfőnökök
vezetésével
visszasétáltak iskolájukba,
ahol folytatódott az ünnepség. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium két
osztályának
ötvennyolc
végzőse búcsúzott el pénteken. A Széchenyi István

Fotó: szj.

Szakképző Iskolából öt osztály, kilencvenkilenc végzős
diákja ballagott.
Az intézményből szakácsok,
pincérek, cukrászok, eladók,
épület- és szerkezetlakatosok, víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelők, valamint a szakközép iskolai tanulók (informatika, vendéglátás) búcsúztak.
(szj)

Soha nem
feledhető
Még nem tudják, hogy
ez a nap örökre, kitörölhetetlenül megmarad emlékezetükben.
Talán sejtik, érzik különleges jelentőségét, de pillanatnyilag
az érettségi köti le
energiáik, kapacitásuk nagyobb részét. A
drukk, az izgalom, aztán a továbbtanulás, a
folytatás iránti kíváncsi várakozás. Bizakodó, örömteli, vagy
éppen a változás
okán aggódó előretekintés, megannyi kérdés. Tudjuk, az idő
hozza majd a válaszokat. Lesz, aki
megtalálja számítását, valóra váltja álmait, s vélhetően
olyan is akad, aki élete végéig keresi önmagát. Tény, a múló
esztendők, évtizedek
sok mindent elhomályosítanak. Ám a ballagás pillanatait soha.
Azok évről évre egyre
szebben csillognak
emlékeinkben.
Szijártó János

Batsányi napok Tapolcán
Kórusmuzsikával, szavalatokkal, koszorúzással
emlékeztek Batsányi Jánosra és szellemi örökségére a hagyományos
Batsányi Emlékséta felnőtt és diák résztvevői
kedden délután. A program a Batsányi kultusz
ápolásának szép epizódja Tapolcán.

nevében Dobó Zoltán polgármester és Pass Sándor
képviselő, majd Hangodi
László főmuzeológus koszorúzott, a bejárati emléktáblánál Karsai Hajnalka vezetésével a Batsányi tagintézmény diák önkormányzata
helyezte el koszorúját. Az
emlékséta következő állomása a tóparti Panteonfalon
elhelyezett Marton László (a

Batsányi kultusz hajdani
jeles képviselője) és Keresztury Dezső író, költő, irodalomtörténész emléktáblája
volt, Dobó Zoltán, Pass
Sándor, a Tapolcai Városszépítő Egyesület nevében
pedig Kertész Károly és Süle
Zoltán helyezte el az emlékezés koszorúit. (Folyt. a 2.
oldalon „Sétával és koszorúzással...” címmel)
(tl)

Ilyen volt a Kossuth utca 1. Végre megszépül Fotó: szj. A kulturális program a múzeum udvaráról indult, ahol
Takács Péter tizedikes taAz elmúlt időszakban több nek állapota. Az omladozó polcai gimnazista A Látó cíkeresett mű Batsányi János verset
belvárosi épülethomlokzat homlokzatokra
is megújult, jelenleg a régi megoldást az önkormány- szavalta el, majd Dér KriszKeravill épületénél folyik a zat, és már több esetben si- tina vezényletével a Batsámunka és pár hete a Kossuth kerrel is zárult a kezdemé- nyi Kórus produkcióját hallutca 1-nél is megkezdték a nyezés. Korábban megújult gathatták meg az emlékea volt óra-ékszer és a Fő tér zők. A költő-forradalmár
felújítást.
Régóta problémát jelentett 12. alatti épület homlokzata múzeumfali emléktáblájá(szj) nál a város és intézményei A múzeumnál a Batsányi Kórus énekelt
Tapolcán a Fő tér épületei- is, külső forrásból.

Újabb homlokzat újul meg

Fotó: Töreky
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ELISMERTÉK
Tapolcán

Mózner
Miklós

Tapolca város önkormányzata Tapolca Városért kitüntetést adományozott
Mózner Miklós, a Tapolcai
Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
tanszakvezetője részére a
város kulturális életében
négy évtizeden át végzett
sokoldalú, színvonalas és
odaadó tevékenysége, valamint a Tapolcai Járdányi
Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában végzett
eredményes oktató-nevelő
munkája elismeréséül.
Mózner Miklós 1976-ban
diplomázott, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Zeneiskolai Tanárképző
Intézetében.
1976. augusztus 1-től dolgozik a Tapolcai Járdányi
Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában zongoratanárként, 1979. január 1től tanszakvezetőként. Iskolai munkáját a pontosság és a tudatosság jellemzi. 1989-től elindítója, és
azóta is szervezője a
Veszprém Megyei Zeneiskolai Négykezes Találkozónak. Éveken keresztül
rendszeresen részt vett a
Pedagógus Kórus munkájában, iskolai, és városi
rendezvényeken, minősítő
hangversenyeken kísérte a
város kórusait. A Nyirettyű
népzenei együttes alapító
tagja. Évtizedeken át a
Családi Iroda, majd az
Anyakönyvi Hivatal rendezvényeinek rendszeres
közreműködője, e témában országos pályázaton
díjat is nyert. Az elmúlt 40
évben, kiállítások megnyitóinak, nyugdíjas köszöntéseknek, különböző városi ünnepségeknek, rendezvényeknek állandó szereplője, a műsorok szervezésének aktív résztvevője,
magas színvonalú játékával, emelte a rendezvények rangját.
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Elismerés a diákoknak
A kiemelkedő eredményeket elérő diákoknak
és felkészítőiknek a múlt
pénteki nyilvános képviselő-testületi ülésen gratulált Dobó Zoltán polgármester az önkormányzat,
a város nevében a Tamási
Áron Művelődési Központ
emeleti tanácstermében.
Először Takács Péternek, a
Batsányi János Gimnázium
10. A osztályos tanulójának,
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudomány Karának Filozófiai Intézete által kiírt eszszépályázaton elért 1. helyezéséért (munkáját HerczegVecsei Katalin és dr. Parapatics Andrea tanárnők segítették). Utána az országos
ifjúsági katasztrófavédelmi
vetélkedőn második helyezett Kazinczy Tagintézmény
csapata tagjainak és felkészítőinek (Dér Bálint, Horváth Csaba, Illés Ádám és
Papp Bence, felkészítők:
Horváthné Dér Erzsébet pedagógus, illetve Horváth
András tűzoltó alezredes).
Majd a Szakma Kiváló Tanulója versenyen kiemelkedően szereplő diákok következtek. Víz-, csatorna – és
rendszerszerelő szakmában
Szente Kristóf első, Barcza
András második helyezést
ért el. Épület- szerkezetlakatos szakmában Barcza
Sándor ötödik lett. A Széchenyi István Baptista Középiskola diákjait felkészítőik (Csizmadia László,
Nagy László és Varga Tibor
és Szollár Gyula igazgató) is
elkísérték.
Az ülés immár hivatalos részében a polgármester és az
alpolgármesterek beszámolójának elfogadása után,

A testületi ülés elején a polgármester gratulált a szép
eredményekhez. A képen a Széchenyi István Baptista
Középiskola diákjai és felkészítőik
Fotó: Szijártó J.
foglalkoztak a 2016. évi désbiztonságának megfelelő
költségvetés végrehajtásáról szintű biztosításáért a renszóló rendelettel és a költ- dőrkapitányság az elmúlt év
ségvetési maradvány fel- szervezeti teljesítményértéhasználásával. Szó esett az kelése alapján a "kivételes"
egyes családi események le- értékelés kapta a szakmai febonyolításának szabályai- lügyeleti szervektől. A beról, valamint az azokért fize- számoló után dr. Tarcsa
tendő díjakról szóló önkor- Csaba rendőr dandártábormányzati rendelet megalko- nok, márciusban kinevezett
tásáról egy másik előterjesz- Veszprém megyei főkapitány is szót kért. Több más
tésben.
A Tapolcai Rendőrkapitány- mellett a tapolcai önkorság beszámolóját is elfogad- mányzat és a rendőrség edta a képviselő-testület, miu- digi példás együttműködétán Tapolca közbiztonságá- séről, és a hasonló folytanak helyzetéről Rausz István tásról beszélt.
rendőr alezredes, a kapi- Az ülés további részében
tányság vezetője adott rövid, módosította a testület a közaz írásos anyagot kiegészítő, terület használatáról, valaösszefoglaló tájékoztatást. mint a lakások és helyiségek
Mint kiderült, a regisztrált bérletéről szóló rendeletebűncselekmények száma 1,7 ket, alapítványi támogatást
százalékkal nőtt a 2016-ban hagytak jóvá, foglalkoztak a
az előző évhez viszonyítva. Tapolcai MikrovállalkozáEzt jellemzően a nagyszámú sok Kamattámogatási Progittas vezető kiszűrése (több ramjával, tárgyaltak a 2016.
mint 150 személy) okozta. A évi belső ellenőrzésekről kébűncselekmények összeté- szült éves összefoglaló jetelében egyébként továbbra lentésről és véleményezték a
is a vagyon elleniek domi- Batsányi János Gimnázium
nálnak. A tapolcai kapitány- és Kollégium, valamint a Taság illetékességi területén polcai Járdányi Pál Zenei
sikerült növelni a nyomo- Alapfokú Művészeti Iskola
zás-eredményesség mutató- intézményvezetői pályáza(szj)
it. A város köz- és közleke- tait.

Sétával és koszorúzással emlékeztek

(Folytatás az 1. oldalról)
Az általános iskolás, gimnazista diákokból, pedagógusokból, intézményvezetőkből, városi civil szervezetek
tagjaiból, tisztségviselőkből
Fogadóórák a városházán:
álló csoport ezután Baumberg Gabriella, majd Batsá- Rig Lajos országgyűlési
nyi János szobrához, később
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
a Batsányi szülőházhoz voközött) a Tapolcai Közös Ön- nult. Koszorúval emlékezett
kormányzati Hivatal udvari ta- Tapolca nagy szülöttjére
nácstermében tart fogadóórát
Havasi Gábor a VOKE Bat- Kozma Henrik Alajos
sányi János Művelődési
alpolgármester
Központ igazgatója, Bajner
Május 15. 14.00-16.00
Imre a Tapolcai Bárdos La- Dobó Zoltán polgármester
jos
Általános Iskola igazgaMájus 22. 14.00-16.00

A képen Bajner Imre koszorúz a szülőháznál Fotó: tl.
tója, dr. Komjátiné Nyakó szülőháznál tartott megemGyörgyi a Batsányi Tagin- lékezésen Németh Kata hatézmény vezetője és a tapol- todikos tanuló szavalatát
cai diákság képviselői. A hallhatták a jelenlévők. (tl)

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:
Dr. Németh Mária Anita 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.

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
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HÍREK

Sorban álló pályázatok
Hasonlóan más településekhez Tapolca is mindent
elkövetett azért, hogy a jelenlegi uniós pályázati
ciklusban a lehető legtöbb
támogatást megszerezze.
Az egyik legnagyobb forráscsoportot a Település
és Területfejlesztési Operatív Programban (TOP)
megjelent pályázati felhívások alkotják.

Erről Rig Lajos országgyűlési képviselő tájékoztatta
lapunkat abban a megközelítésben, hogy Tapolca tizenhárom pályázatot nyújtott
be, összességében közel 4
milliárd forint értékben, az
itteni emberek életlehetőségei javítása érdekében. Tapolca esetében eddig a szegregációval sújtott terület fejlesztéséhez kiírt pályázat
kapcsán született pozitív elbírálás, további két pályázat
még felfüggesztés alatt áll.
- Van ebben ipari park fejlesztés, belvárosi rehabilitáció, közlekedésszabályozás,
parkok építése, kialakítása,
megújulhatna a volt szülészet épülete. Nem öncélú
tervek ezek, hanem a település, és azokon keresztül a lakosság javát szolgáló beru-

KULTÚRSAROK

M

atyikó Tibor természetfestő alkotásaiból
nyílt tárlat a VOKE Batsányi
János Művelődési Központban a közelmúltban.
Matyikó Tibor a természetábrázolást évtizedekig erdészként, erdőjáró emberként, mint szenvedélyes fotós gyakorolta, csak életének egy későbbi szakaszában fordult a grafika, a festészet felé, amelyet autodidakta módon sajátított el és
csiszolt a tökélességig. Kiállított képei hazánkban élő
ritkább és kevésbé ritka madarakat ábrázolnak, de emlősöket és kiváló tájfestményeket is találunk a képek
között. - Nekem a hitelesség
nagyon fontos. 25 éven keresztül fotóztam, ma már a
fotók közül ki tudom azt választani, amelyek alkalmasak arra, hogy segítségükkel
festmény, grafika készüljön.
Azonban a fotó, mint alap
nem elég, az eredményhez
alapos anatómiai, erdészeti,
állattani és ábrázolástechni-

házások, amik javítják az itt
élők életminőségét valamint
hozzájárulnak az ide látogatók minél magasabb szintű
kiszolgálásához. Az elbírálás természetesen időigényes, megvannak az előírt
szakmai szempontok, s
ugyan a folyamatban politikusok vesznek részt, politikai alapon pluszpont adására
nincs lehetőségük. Bízom
abban, hogy nem ilyen alapon döntenek egy város sorsát befolyásoló projekt támogatásáról. Tény, hogy
bármely fejlesztési forrás eléréséhez a lobbi elengedhetetlen. Abban az értelemben
legalábbis, hogy a döntéshozók tudják, értsék a pályázó
céljait, a várható hatásokat,
annak nagyságrendjét, valamint tolmácsolják az ott élők
igényeit és a térség szükségleteit. Ami engem illet, a
Parlamentben
többször
egyeztettem az érintett miniszterrel a tapolcai elképzelésekről és azok fontosságáról. Többek között az ipari
park fejlesztése kapcsán,
amelynek igénye, lehetősége tíz évre nyúlik vissza.
Egy ilyen beruházásnak komoly gazdaságélénkítő hatása van, számos új vállalko-

zás jöhetne ide, ha lenne
megfelelő
infrastruktúra.
Sajnos a honvédségi ingatlan esetében erről nem beszélhetünk. A TOP pályázatok kapcsán fontos tudni,
hogy amit a megye nem támogat, azt a minisztérium
sem tudja. Bízom abban,
hogy a megyei közgyűlés
tagjai pártszínektől függetlenül segítik a tapolcai lakosság javát szolgáló projektek megvalósulását. Tapolcához hasonlóan a körzetemben található más települések is szakmailag jól
előkészített, valós igényeken alapuló, szükséges fejlesztéseket
szeretnének.
Úgy gondolom, az egyetlen
valódi döntési szempont a
pályázatok szakmai megalapozottsága, a kitűzött célok
indokoltsága lehet - fogalmazott a képviselő.
Rig Lajos a régióban lévő
két vadászkastély eladása
kapcsán felmerülő kérdésekről is szólt.
- Többen kerestek meg azzal, hogy a híresztelések szerint a lesencetomaji és a
nyírlaki szociális otthonokat
értékesítik és a bent lakókat
kitagolással
környékbeli
falvakban helyezik el, ki-

Rig Lajos országgyűlési
képviselő bízik a pályázatok politikamentes elbírálásában
Fotó: szj.

sebb 10-12 fős csoportokban. Van egy kormányrendelet, amely azt mondja ki,
hogy ötven főnél nagyobb
létszámmal ilyen intézmény
nem működhet 2040-től.
Ennek kivitelezésére létezik
uniós forrás is, azonban nem
minden beteget lehet integrálni a normál közösségbe.
Tapolcán van három fiatal,
akiket több évvel ezelőtt
költöztettek be Lesencetomajról, integrálásuk sikerrel
járt, azonban őket a mintegy
200 betegből választották ki,
négy év alatt. Nem tudni,
hogy a szóban forgó intézmények betegei közül hányat lehetne elhelyezni máshol úgy, hogy továbbra is
hozzájussanak a számukra
alapvetően szükséges ellátáshoz, és a lakosság életkörülményei se változzanak
meg emiatt. Csabrendeken
és Sümegprágán tartottak erről fórumot, mindkét hely-

színen nagy volt a felháborodás. A csabrendeki rendezvényen dr. Pintér Orsolya
pszichiáter főorvos kifejtette, a kitagolás az említett formában nem lehetséges, hiszen az ápoltak állandó orvosi felügyeletre szorulnak,
pszichiátriai, demens betegek, sokszor ön- és közveszélyesek. Persze lenne jó
megoldás is, a már említett
szabályzó figyelembe vételével. Van már jó példa, ha a
darvastói „Félúton" házakra
gondolok, ahol szintén állami beruházással oldották
meg a betegek ideális elhelyezését. Több ötven fős intézmény létesítésére lenne
szükség, amelyek akár ide is
kerülhetnének. A költöztetést nagyon meg kell fontolni abból a szempontból is,
hogy az ápoltak számára a
szükséges ellátás elérhető
közelségben maradjon - tette hozzá Rig Lajos.
(szj)

Élet az állatszemekben

Heti Ötlet

kai ismeretekre is szükség
van, hogy a képek élő állatot
idézzenek, azok hiteles karakterével – mondta lapunk
kérdéseire az alkotó.
- Sok van mi csodálatos, de a
„természetnél” nincs semmi
csodálatosabb!- kezdte kiállításnyitó beszédét az ókori
író, Szophoklész szavait
szándékosan átírva Árvai
Gábor. - Matyikó Tibor nem
egyszerűen látványt kínál.
Alkotásaival együttműködő
partnert keres, szellemi társat, aki nem csak nézi képeit,
hanem be is fogadja a látottakat. 1957-ben született Balatonfőkajáron, amely csodás természeti világ. Már
kisiskolás korától barátaival
kinn csatangolt a természetben, figyelte a madarakat, a
rovarokat, miközben szinte
falta Fekete István könyveit.
14 évesen már tisztában volt
vele, hogy erdész lesz, ezért
az Erdészeti Technikumban
tanult tovább Sopronban.
Hamarosan vásárolt egy
fényképezőgépet és ezzel el-

Szijártó János
újságíró

kezdődött egy nagy kaland
az életében, amely a természet és az élőlények megörökítése. Később új kifejezési
módot választ, lecseréli a
fényképezőgépet ecsetre,
ceruzára. Sok városban, országban volt már kiállítása.
Illusztrációival könyvekben, folyóiratokban is találkozhatunk.
(tl)

Havasi Gábor a VOKE
igazgatója, Árvai Gábor
(Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület
tagja) és Matyikó Tibor a
megnyitón
Fotó: tl.

Több mint egymilliárd új
belépési adattal bővült a haveibeenpwned.com (HIBP)
adatbázisa, ahol a netezők
azt ellenőrizhetik, hogy fiókjuk érintett volt-e korábban adatlopás, adatszivárgás vagy hackertámadás
során - adta hírül a 24.hu
internetes hírportál.
Az HIBP online adatbázisából kideríthető, hogy korábban érintettek voltunk-e
adatlopásban, ehhez csak
egy e-mail címünket kell
megadnunk. Kipróbáltam a
cikkben javasolt webes ellenőrzést és az egyik elektronikus címem már benne
volt abban az adatbázisban,
amelyik a lopott adatokét
tartalmazta. Nos ilyenkor
mi is teendő? Először is az
azonnali jelszóváltoztatás.
De nem csak az aktuális, az
ellenőrzésen
fennakadt
fióknál, hanem mindegyiknél, amit használunk.
Ugyanis a kiszivárogtatott,

egészség
környezet
informatika

vagy ellopott felhasználónév-jelszó párossal a hackerek megpróbálhatnak bejutni a felhasználó más fiókjaiba,
adatbázisaiba.
Nyilván tisztában vannak
azzal, hogy a könnyebb
megjegyezhetőség érdekében a nagy többség azonos
jelszóval lép be minden internetes felületére, ami a
jelszó kikerülése után egészen komoly kockázatokkal
járhat. Gondoljunk csak a
bankszámlánkra, vagy személyes adatainkra. Szóval
érdemes időnként megváltoztatni a jelszót még akkor
is, ha nem szerezték meg
azt illetéktelenek. Az új jelszó legyen legalább 8 karakter, tartalmazzon kis- és
nagybetűt, valamint számot. Arra ügyeljünk, hogy
megjegyezhető legyen az új
karaktersor, nehogy kizárjuk magunkat saját postafiókunkból, adatbázisunkból!
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Segíti a vállalkozókat
EGÉSZSÉG A helyi gazdaság erősítését szolgálta a "piac projekt”
Zárókonferenciával ért véget a minap a több mint fél
éve elindult, „Egészséges
Tapolca, Egészséges Gazdaság” projekt.
Az ünnepi eseményt a Tamási
Áron Művelődési Központban
tartották a helyi gazdaság élénkítését célzó program megvalósítói, partnerei és számos érdeklődő részvételével. A rendezvény kiemelt vendége volt
prof. dr. Csath Magdolna ismert közgazdász, aki az ország
jelenlegi gazdasági helyzetéről, kitörési lehetőségeiről tartott előadást, kiemelve a kisvállalkozói szektor jelentőségét az
ország gazdasági reformjában.
Az eseményt Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg, aki az
Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság projekt egyik
legnagyobb erényének azt nevezte, hogy különböző szervezeteket, csoportokat hozott
össze egy olyan közös munkára, amelyet aztán siker koronázott. A polgármester a város önkormányzatának köszönetét
tolmácsolta a programok megvalósítói felé, akik mint fogalmazott, munkájukkal hozzájárultak a közösségi együttműködés és kohézió erősítésé-

Csath Magdolna közgazdász professzor hazánk gazdasági,
pénzügyi helyzetét elemezte a konferencián Fotó: Töreky L.
hez. Rig Lajos országgyűlési
képviselő beszédében arra hívta fel figyelmet, hogy a Norvégiától kapott támogatások az
elkövetkező időszakban is számos lehetőséget kínálnak a hazai térségek gazdasági fejlesztéséhez. Rig Lajos szerint, az
északi országok, köztük Norvégia is példaképül szolgál az
egészséges életmód és étkezés
terén, érdemes tőlük tanulni.
Németh László az Ipartestületek Országos Szövetségének
elnöke köszöntőjében méltatta
a programot, felhívta a figyelmet annak erényeire. - A

termelő iparosokat, vállalkozókat képviselve különösen
fontosnak tartjuk, hogy a helyi
gazdaság fejlesztésén túl, a
program biztosítja, támogatja a
termékek bemutatását, piacra
kerülését, az óvodásoktól a középiskolákig megszólítja a jövő
generációkat, propagálja az
egészséges életmódot és az
egészséges termékek előállítását. A tapolcai projekt utat mutathat, példa lehet hasonló kezdeményezések megvalósításához országszerte- hangsúlyozta. Vonnák Péter a Székesfehérvári Regionális Vállalko-

Hirdetés

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági
apróhirdetés, üzleti apró,
Családi- és gyászhirdetések

zásfejlesztési Alapítvány igazgatója a Veszprém megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
együttműködéséről,
közös
munkájáról beszélt, bemutatva
tevékenységüket, eredményeiket, Tapolca számára is hasznosítható szolgáltatásaikat.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi Iparkamara részéről Szalai Péter szólt a jelenlévőkhöz.
Az előadó kiemelte, hogy vállalkozói iroda, vállalkozói központ létesült Tapolcán, amely
híd szerepet tölt be az önkormányzat, a kamara, a különböző szakmai szervezetek és
nem utolsó sorban a vállalkozások között. - A tapolcai középvállalkozások száma kilenc,
a kisvállalkozások száma 97, a
mikrovállalkozások száma pedig 1183. Ez utóbbiak profitálhatnak a legtöbbet ebből az
együttműködésből - hangsúlyozta a kamara munkatársa.
A nap legfőbb eseménye volt
prof. dr. Csath Magdolna előadása. Az ismert közgazdász hazánk gazdasági, pénzügyi helyzetét elemezte. Az előadó kifejtette, hogy Magyarország a közép-kelet európai régióban is
kiemelkedő eladósodottsága,
részben gazdasági szerkezete
és egyes régióinak alacsony bé-

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

rei és termelékenysége miatt
egyelőre hátrányban van egyes
volt szocialista országokhoz
képest is. A közgazdász véleménye szerint, a hazai és helyi
kisvállalkozások fokozott fejlesztésének kell prioritást kapnia Magyarországon, hiszen hiába adóparadicsom a külföldi
nagyvállalatok számára az ország, azok hozzájárulnak az országon belüli elvándorláshoz, a
szegényebb térségek további
lemaradásához. Okos, innovatív, a társadalom számára hasznos munkahelyekre van szükség helyben, mert ezek nagyobb értéket teremtenekhangsúlyozta. Csath Magdolna
előadását követően az Egészséges Tapolca, Egészséges
Gazdaság projekt megvalósítói, koordinátorai, partnerei
kaptak szót, köztük Sigmond
Eszter a Bakony és Balaton
Térségi Nonprofit Kft igazgatója, Májer Edit a Tapolca Kft.
szervezője, Fábián Kata a helyi
Egészségfejlesztési Iroda munkatársa és Folly Réka a Folly
Arborétum tulajdonosa beszélt
az elvégzett munkáról, szervezeteik, vállalkozásaik működéséről. A több, mint kétszáz fő
részvételével zajló esemény
közös ebéddel zárult.
(tl)
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kapcsolatok
Versmondó gyerekek Erkölcsi
T

A

napokban lezárult a
Wass Albert Könyvtár
gyermekrészlegének hagyományos versmondó versenye a „Szólj költemény”,
amelyet ezúttal április harmadika és huszonötödike
között rendeztek meg az
intézményben.
Vasáros Ferencné Márta
könyvtáros és munkatársai
Tapolca és számos környező
település óvodásait és általános iskolás diákjait hozták
be a könyvtárba a rendezvénysorozattal. A szavalók
korcsoportonként különböző napokon mérethették
meg magukat, minden esetben zsűri előtt, akik a legjobb tudásuk, szakértelmük
szerint értékelték a fiatalok
előadói teljesítményét. A
versenyen indulók között
szigligeti, monostorapáti,
nemesgulácsi, balatonedericsi, badacsonytomaji, badacsonytördemici,
nyirádi,
révfülöpi és zalahalápi gyermekek is voltak. Április harmadikán 25 ovis bájos szavalatát hallgattak meg a bírák. Első helyezést Keszthelyi Janka (Szivárvány óvoda), Puha Lara Szofi (Szivárvány) és Somogyvári
Hanna Flóra (Szigliget)
szerzett. Fülöp Ákos (Szigliget), Kundermann Ákos
(Hársfa óvoda), és Szente
Lilla Ninetta (Szivárvány) a
második helyet szerezte
meg. A harmadik hely megszerzéséért járó elismerést,
oklevelet pedig Czeglédi
Dávid (Szent Erzsébet óvoda), Horváth Bence (Ba-

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Június 23 - 29.
csütörtök – Szerda
11 - 17. csütörtök - szerda
15:00 és 18:15 1200,-Ft
Brazilok
Színes, magyar filmvígjáték
Hossz: 90 perc
...
11 - 17. csütörtök - szerda
16:30 1200,-Ft
Ricsi, a gólya
Színes, szinkronizált német
animációs kalandfilm
Hossz: 85 perc
...
11 – 17. csütörtök – szerda
20:00 1200,-Ft
A galaxis őrzői 2. 2D
Színes, szinkronizált
amerikai akció/kaland/sci-fi
Hossz: 135 perc

apolca „nagyközséget”
kezdetben a bor ágazat
tartotta szinten. Majd, a Bakonyi Bauxit Bányák vállalatai és a vezető irodák betelepítése után az értelmiségi
dolgozóiknak száma emelte
komoly városi rangra.
Hatalmas összegeket áldoztak szociális célokra és lakások építésére. Ez a bányászattól függő prosperitás
mára megszűnt. Akik létrehozták, azok a földalatti állandó életveszélyben munkálkodók egészségügyileg
rám voltak bízva, életüket
jól ismertem. Életveszélyes
helyzetekben összetartásuk,
ünnepi pillanatokban kedélyük példakép lehetett, mert
az igazgatójuk rendet tartott.
Ezt ábrázoltatta is városunk
Kossuth-díjas szobrászának,
Marton Lászlónak munkájával. Így került köztérre védőszentjük szépséges bronzszobra, Szent Borbála, és az
embert próbáló munka apo-

teózisa, a munkást ábrázoló
hófehér térrács. Ma a város,
a civilizációja, szellemi élete, művészete, mint a két
szobrászati remekmű, értelmiségének igényei, múlt,
mind a mai reminiszcenciáik
érzelmileg összetartoznak.
Ezt a logikai-érzelmi igényt
minden
városvezetésnek
tisztelnie kellene. Az elhagyott zsidó templomépületet
modern kultúrházzá, a Bauxit V. alakította ki és előtte
kiemelve áll a védőszent
méltóságos alakja. Van hely
vele szemben, hogy a térrács
érzelmileg, eszmeileg öszszefüggésében Borbála figurájával és az épület hófehérségével ott elhelyezésre
kerüljön. Bőven akad hely
kerékpároknak az épület
mögötti parkolóban. Sőt a
járda folytonossága sem sérül. Jobb helyet nem leltem.
Posta egyszerű közhivatal.

Szerelmed próbálod szerelni,
és nem a szerelmet szeretni.
Egy helyben állsz, s várod,
hogy mások (az a sok "barátod")
befedje a lelkedben tengő árkot,
mikor ők még azt sem veszik észre,
hogy ott van.
Cselekedet-képtelenséged

és nem a birtoklás fogalmának
vágyát.
Nem látod magadban a királyt és
istent,
s csak fested a falra a mű vészt.
Pedig te vagy a művész;
te döntöd el, mit festesz,
s a műved a tiéd.

Áprilisban zajlott a hagyományos versengés Fotó: tl.
rackvirág) és Szabó Vivien Eszter (Kazinczy) győzedel(Kertvárosi óvoda) vehette meskedett holtversenyben,
át. Április 10-én került sor az Lasancz Panna (Bárdos) és
első osztályos kisdiákok Mohos Emma (Kazinczy)
versenyére, ahol Domján második helyet érdemeltek
Bendegúz (Bárdos székhely- ki, Németh- Bende Szabolcs
intézmény) szavalatát érté- (Nagyboldogasszony) pedig
kelte a legjobbnak a zsűri, a a harmadik legjobb szavalamásodik helyet Kitli Jázmin tot produkálta a bírák sze(Bárdos), a harmadikat pe- rint. A „Szólj költemény”
dig Szűcs Luca Zsuzsanna versenysorozat április 25(Bárdos) szerezte meg. Áp- én, a felsősök szavalataival
rilis 11-én, az általános isko- ért véget, ahol külön csolák másodikosai mérték ösz- portban értékelték az 5-6
sze versmondó tudásukat. A osztályosok, illetve a 7-8
szavalóverseny Farkas Má- osztályos fiatalok szavalataté győzelmével zárult, Piller it. Az előbbi csoportban SzaDr. Sáry Gyula
Zsombor a második helyen bó Viktória (Kazinczy) teljevégzett, Szabó Máté a har- sítményét jutalmazta első
Saját versét mondta a diáklány
madik helyen. Ők mindhár- helyezéssel a zsűri, a másoman a Kazinczy tagintéz- dik helyet Papp Botond (Ka- Major Fanni a Kazinczy Tagintézmény nyolcadikos tamény tanulói. A harmadiko- zinczy) érdemelte ki, míg a nulója saját versét mondta el a szavalóversenyen, amellyel
soknál Nagy Nadin (Kazin- harmadik helyet Varga Li- második helyet szerzett. Íme az ifjú hölgy verse:
czy) versmondását értékelte zandra (Kazinczy) és Dom- Életművész
tengerében
fuldokolsz, úgy okolsz mindent,
kitűnőre a zsűri, őt Horváth ján Sebestyén (Bárdos) szeDávid (Bárdos) követte a rezte meg. A 7-8 osztályo- Szívedben a falra festett mű vész, és a tükörből rád meredő valaki
egy utálatos idegen
és te vagy a művész.
második helyen. A csoport- soknál Füstös Flórián A te döntésed, hogy a mű elvész-e, képében integet,
ban Csizmadia Csanád (Nagyboldogasszony isko- de tőled más nem veheti el.
majd nyom a víz alá.
Vak vagy.
(Bárdos) és Lázár Kristóf la) végzett az élen, a máso- Te vagy a királyod és istened Nem látod a fal
György (Nagyboldogasz- dik helyen Major Fanni Kí- kérdés; magadat ismered - e,
könnyedén lebontható
ezt lásd,
szony iskola) a harmadik he- ra (Kazinczy) neve szere- hogy
téglái mögött
vagy te is csak az előtted
lyet érdemelte ki verses pro- pelt. A szavalatokat értékelő magasodó falat bámulod,
azt a sok-sok örömöt.
dukciójával. A negyedike- bírák a dobogós helyezése- s ámulva álmodod,
Nem látod, hogy a szeretet
nyilvánvalója
a
tett;
lett
sek április 21-én szavalták el ken túl, számos szép pro- az élet milyen; rossz.
szereTETT.
Magadra
veszed
azt
a
rengeteg
kedvenc költeményüket. Itt dukciót és diák előadót juNem látod a szerelem csodáját;
hibát,
Merse Benedek (Művésze- talmaztak különdíjjal a ver- amiből galacsinként összeáll a azt, hogy valójában őt szereted (Töreky) világ.
tek Völgye iskola) és Szabó seny során.
létezését, boldogságát -,

Sport, szabadidő

eredményei nélkül- 3. Bakos
István (1577), 12. Nagy László
(1527), 15. Nyírő Tamás (1483),
n TÚRA - A Tapolca VSE 17. Kiss József (1412).
Természetjáró
szakosztály
szombaton a Kám-Jeli Arbo- n NŐI FOCI - Az MTD
rétum-Kám út-vonalat teszi Hungária Megyei Női felnőttmeg. Találkozó a május 13-án a ben játszó TVSE- Honvéd csatapolcai autóbusz-pályaudva- pata a tizenhetedik fordulóban
ron reggel 7.25-kor, a busz hazai pályán maradt alul 0-4
7.35-kor indul. Az utazási költ- arányban a Csetény SE csaség teljes áron a hazaúttal patával szemben. Ezen a mecsegyütt: 2600 Ft. A felnőtt belé- csen debütált a legújabb tapolpőjegy az arborétumba 1000 Ft, cai játékos, Horváth Petra. A
a nyugdíjas 700 Ft.
következő forduló döntetlent
hozott 0-0 arányban a Csabn TEKE - A Megyei Sza- rendek FC ellen is. Edző Felbadidő csapatbajnokság 2016- lenbeck Mihály.
2017, négyes döntőjét követően a Tapolca Városi Sportegyesület Teke szakosztálya tizenöt ponttal a bajnokság hetedik helyén zárt. Az egyesület
egyéni eredményei a következő www.tapolcaiujsag.hu
képpen alakultak – három forduló alapján, a négyes döntő

Online újságunk
Hírek azonnal!
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Taroltak a vívók
A Magyar Vívó Szövetség
második alkalommal rendezte meg múlt hónap végén, az Országos Sulivívó Találkozót, valamint
ezzel egybekötve első ízben került sor összevontan az Országos Diákolimpia küzdelmeire.
Hónap végén, a budapesti
Tapolcáról indult a tehetséges játékos, aki kivette a réBOK csarnokban az Sz-L
szét az idáig vezető küzdelmekből
Fotó: Archív
Bau Balaton Vívóklub tapolcai szakosztályának ifjú
kiválóságai hét arany, öt
Csapatban szerzett BL- rult. A győriek zsinórban bronzéremmel, négy egyéni
győztes címet a Tapolcá- másodszor, 2009 óta pedig döntős helyezéssel, ezen kíról indult kézilabdás lány. összesen hatodszorra indul- vül élményekkel és tapasztalatokkal tértek haza.
tak neki a BL döntőnek.
A
versenyengedéllyel nem
Hétvégén zajlott a 2016/17- A vasárnapi döntőben a HC
rendelkező
gyerekek meges női kézilabda szezon Vardar együttes elleni küzmérettetésén,
a II. Sulivívó
csúcseseménye, a TIPPMIX delem remek győri védeketalálkozó
versenyen
az alábEHF FINAL4, a Papp Lász- zést és szép támadásban kibi
eredmények
születtek
I. ló Budapest Sportarénában, vitelezett megoldásokat hoahol a Győri Audi ETO KC zott. A szoros második játék- IV. osztályosok közül első
csapatát a Tapolcáról indult rész végül döntetlennel (26- Tarsoly Borbála (NagybolHársfalvi Júlia is erősítette. 26) zárult. A hosszabbítás dogasszony Római Kat. Ált.
A szombati elődöntőt hat meghozta Győr győzelmét Iskola), harmadik Bicsérdi
góllal nyerték a győriek a 31-30 arányú végeredmény- Csongor (Kazinczy TaginBuducnost ellen (26-20), nyel, ezzel megszerezték a tézmény). A tudáspróbán 30
(me) maximális pontot szerzett
melyhez Julcsi is hozzájá- bajnoki címet.

Julcsi BL-győztes lett

Molnár Martin, valamint
Süketes Miklós (Csontváry
Ált. Iskola Zalahaláp).
Diákolimpia I. korcsoport
leányok közül első Konczek
Lina Melodi (Batsányi Tagintézmény). Fiú harmadik
Bodor Gergely (Tatay Ált.
Isk. Badacsonytomaj). II.
korcsoport leány egyéni első
Szalma Sára (Bárdos Székhelyintézmény), harmadik
Konkoly Evelin (Csontváry
Ált. Iskola Zalahaláp), hatodik Cséri Sára (Bárdos
Székhelyintézmény), hetedik Simon Júlia (Bozzay Pál
Ált. Isk. Zánka), nyolcadik
Czeiner Flóra (Kazinczy
Tagintézmény).
Csapatban első helyezett a
Szalma Sára, Cséri Sára,
Czeiner Flóra, Cserép Dorina alkotta tapolcai együttes
(Batsányi Tagintézmény).
III. korcsoport leány egyéniben ötödik Sulyok Melani
(Kazinczy Tagintézmény).
Csapatban első helyezett a
Sulyok Melani, Kovács
Bianka, Szalma Sára, Cséri

Sára alkotta tapolcai gárda
(Batsányi Tagintézmény).
IV. korcsoportos fiúknál első a Kovács Dániel, Kovács
Benedek, Árvai Zsombor alkotta csapat (Batsányi-, Bárdos-, Kazinczy Tagintézmény). V. korcsoportos leányoknál csapatban harmadik a Frankó Alexandra,
Tóth Adrienn, Szabó Kitti
alkotta együttes (Batsányi
János Gimnázium és Kollégium Tapolca). V. korcsoportos fiú egyéni hatodik
helyezett Cséri Soma (Vajda
János Gimnázium Keszthely). Csapatban első helyen
végzett Cséri Soma, Cséri
Bence, Gárdos Tamás (keszthelyi klubtag- Vajda János
Gimnázium Keszthely). VI.
korcsoportos leány egyéni
harmadik helyezett Balogh
Zsófia (Batsányi János Gimnázium és Kollégium Tapolca).
Edző Szalay Gyöngyi, Borosné Eitner Kinga, munkájukat segítette Szkalla Ilona
szakedző.
(me)

Testvérvárosok futottak
A Testvérvárosok Világnapja jegyében, kilencedik alkalommal szervezték meg a Sümeg-Tapolca váltó futóversenyt. A
sportprogramot útnak indítók célja a két város közötti kapcsolat ápolása,
valamint a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek körében a mozgás népszerűsítése volt.

osztálya alkotta csapata. Középiskolai lány kategóriában
első a tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium 10. A, B, valamint 11. A,
B osztálya alkotta-, második
a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola csapata.
Középiskolás fiú kategóriában első a tapolcai csapat,
második a helyi gimnázium
egyes számú, harmadik pedig a kettesszámú csapata.
Az eredményhirdetésen Dobó Zoltán, tapolcai polgármester beszédében kiemelte
a sportbarátság fontosságát
és annak ápolását. A díjakat
a két testvérváros polgármestere, valamint Farkas
Béla települési képviselő
adta át.
(me)

Kezdetben a két település
közötti „erdei" úton futottak
váltóban a résztvevők, utoljára öt évvel ezelőtt. Mára a
városok középpontjába tevődött át a futóverseny. A
program szervezését évrőlévre felváltva látja el a két
város, idén Sümeg volt a
soros. Végh László, sümegi
polgármester köszöntőjét,
majd a közös bemelegítést
követően az általános és
középiskolás diákok a két
város közötti távnak nagyjából megfelelő utat teljesítették a vár tövében. Általános iskola lány, mellette
pedig fiú kategóriában is első a helyi Ramassetter Vince
Testnevelési Általános Isko- A rajt pillanata Sümegen
la, második a Tapolcai Bár- a kilencedik testvérvárosi
dos Lajos Általános Iskola futáson
Székhelyintézmény 8. Z
Fotó: Májer Edit

Szép teljesítmény! Minden érmes a közös képen

Fotó: Sz-L Bau Balaton Vívóklub

Péksütemény és tea a bringásoknak
A kerékpározást és környezettudatosságot népszerűsítendő bringás reggeli várta az érdeklődőket
múlt héten csütörtökön, a
Köztársaság téren.
Kora reggeltől többféle friss
péksüteményt és forró teát
osztottak a munkába, iskolába kerékpárral igyekvőknek. Szervezett csoport érkezett a Szent Erzsébet Óvodából, valamint a Szász
Márton Általános Iskolából.
Egészséges életmód tanácsadással és annak jegyében
müzli szeletet osztogatva kitelepült a tapolcai Egészség- Visszatérő vendégek a Szász Márton Általános Iskola
fejlesztési Iroda is.
(me) tanulói és kísérőik
Fotó: Májer Edit
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A népi író
gondolatai
Személyes és irodalmi
pályafutásának kapcsolódási pontjairól, művei
megszületésének körülményeiről osztotta meg
gondolatait közönségével
dr. Bartalis Imre nyugalmazott állatorvos, író a
Wass Albert Könyvtárban
a napokban.

MOZAIK
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Az első önálló tárlat
KIÁLLÍTÁS Különleges technikával készíti képeit Szita Szabolcs

Újszerű, különleges, úgynevezett airbrush technikával készíti képeinek
nagy részét Szita Szabolcs, akinek kiállítására
sokan voltak kíváncsiak a
Tamási Áron Művelődési
Az író a helyi Városszépítő Központban hétfőn.
Egyesület Nőklubja meghívásának tett eleget és öröm- A 41 éves, városi képzőműmel avatta be az érdeklődő- vész kör tag Szita Szabolcs,
ket életének, irodalmi pálya- 8-9 év alatt, a nulláról indulfutásának részleteibe, abba a va jutott el arra a szintre,
világba, amely őt az írás hogy bátran megrendezhesszenvedélye felé sodorta és a se első önálló kiállítását. Timai napig is ott tartja. A ven- hanyiné Bálint Zsuzsanna, a
déget Varga Károlyné Edit a képzőművészkör vezetője
szerint, mindenki úgy születik, hogy a létező összes tehetség csíráját birtokolja,
ám, hogy ebből a csírából
miként lesz megvalósult
csoda, az már egy nehezebb Sokan voltak kíváncsiak Szita Szabolcs első önálló kiállítására Fotó: Töreky László
kérdés. – Szabolcs szorga- Szita Szabolcs az elmúlt internet segítségével ismer- koztatásán túl, szélesebb
Dr. Bartalis Imre Fotó: tl. lommal, kitartással, lelkese- években elsajátította az air- kedett meg behatóbban ez- körben is megismertetni. A
nőklub vezetője köszöntöt- déssel átlagon felüli kreati- brush, egyszerűbb kifejezés- zel a modern „műfajjal”, kiállításnyitó hangulatát a
te. Bartalis Imréről szólva vitással képes volt kihozni sel, a “fújós” technikát. La- amely jelenleg a legfőbb tavaly nagy sikerrel bemutaelmondta, hogy ő a népi iro- magából a csodát- adott vá- punk érdeklődésére elmond- szabadidős tevékenységet tott Kokárdák és Koszorúk
dalom kiváló gyakorlója, a laszt a „nehéz” kérdésre és ta, hogy ezt a módszert ere- jelenti számára. Az alkotó a produkcióból jól ismert tanéplélek ismerője, aki szá- méltatta az alkotó közel egy detileg autók-, motorok-, re- későbbiekben szeretne to- polcai Új Idők zenekar
mára a nemzeti elkötelezett- évtizedes tevékenységét a pülőgépek-, reklámtáblák vábbfejlődni, munkáit ön- akusztikus zenei előadása
ség, az egyéni és közösségi művészeti vezető.
(tl)
dekorálására találták ki. Ő az maga és barátai szóra- emelte.
lelkiismeret elválaszthatatlan, aki az írást szolgálatként
Piaci információk
Heti SÜTI
értelmezi.
Az író archív filmfelvételek
bejátszásával bizonyította, A világon talán mi vagyunk a legjobban, de legalábbis a Kétszínű kifli
Árak a tapolcai piacról:
hogy könyvei, írásai elnyer- legsűrűbben kitáblázott ország. Táblák, táblák hátán,
Tojás: 40 - 45 - 50 Ft/db
ték Bánffy György Kossuth- amelyek figyelmeztetnek, útba igazítanak, veszélyt jelezBurgonya: 200 Ft/kg
díjas színművész, Szuhay nek, köteleznek, tiltanak, vagy éppen megengednek valaSárgarépa: 220 Ft/kg
Balázs színművész, Kósa mit. Megtanultunk együtt élni velük, megszoktuk őket,
Zeller: 380 Ft/kg
Csaba hajdani MÚOSZ el- hallgatunk rájuk, merthogy általános vélekedés szerint,
Vöröshagyma: 160 Ft/kg
Hozzávalók: 70 dkg liszt, 3 evőkanök és Für Lajos politikus jelenlétük a garancia a biztonságra. Ritkább, de sajnos a nál
cukor, 2 dl étolaj, 1 csg élesztő, Paprika: 680-690 Ft/kg
tetszését is. A felülről jövő táblarengeteg miatt egyre inkább előforduló jelenség, 3,5 - 4 dl tej, 1-2 evőkanál kakaó- Paradicsom: 499 Ft/kg
elismeréseket, méltatásokat hogy a tábla nem veszélyt jelez, hanem az a veszély ma- por, 1 csipet só, kenéshez egy ke- Uborka: 399 Ft/kg
Bartalis Imre humorral ol- ga. Merthogy kitakar egy részletet a gyalogos, vagy gép- vés olaj
Jégsaláta: 280 Ft/kg
dotta, s kérte a közönséget, jármű forgalomból, vagy éppen olyan forgalmi, parkolá- Tetejére: 4-5 kiskanál cukor, 1 dl Alma: 250 Ft/kg
víz,
hogy senki ne dicsérje a jö- si szituációt engedélyez, ami önmagában is balesetve- Ízesítéshez: kr.cukor, fahéj
Körte: 640 Ft/kg
vőben a jelenlévők közül szélyes. Ez utóbbira példa a Kisfaludy utca- Ady Endre Elkészítés: Az élesztőt langyos Földieper: 1790 Ft/kg
sem őt, se műveit, mert akik utca kereszteződése, ahol a kirándulóbuszok számára tejben a cukorral felfuttatjuk. A Sárgadinnye: 680 Ft/kg
ezt előttük megtették, már fenntartott parkolóhelyeken álló magas járművek miatt, lisztet beletesszük egy mély tálba, Görögdinnye: 480 Ft/kg
meg egy csipet sót. Beleöntjük az
mind halottak. Dr. Bartalis gyakorlatilag beláthatatlanná válik a kereszteződés. Egy élesztős
tejet, az olajat, jól kidol- Sárgabarack: 990 Ft/kg
Imre járási főállatorvosként tapolcai úr, viszont a Bem utca, Juhász Gyula utca ke- gozzuk. Meleg helyen a duplájára Mák: 1400 Ft/kg
fordulhatott, immár alkotó- reszteződésére hívta fel a figyelmünket, ahol a zebra mel- kelesztjük. Mikor megkelt, kétfelé Narancs: 480 Ft/kg
ként az irodalom felé. Ekkor letti kiépített terelőszigeten áll egy nagyjából fél ember- vesszük, az egyik felébe kakaót Citrom: 380 Ft/kg
született meg a „Paraszti magasságú KRESZ tábla. (Jelenlegi elhajlott állapota a teszünk és összegyúrjuk. 6 cipót Citrom: 480 Ft/kg
formálunk, egymásra tesszük, egy
huncutságok” címet viselő meglehetősen szűk keresztmetszetű forgalmi helyzet fehér, egy barna, így sodorjuk ki Banán: 399 Ft/kg
első saját könyve, novellás- meglétének látványos bizonyítéka.) Ez a tábla maga ké- kör alakúra. Cikkekre vágjuk, egy
kötete, amelyet aztán sorban pes arra, hogy bizonyos magasságból és helyről szemlél- kicsit megkenjük olajjal, feltekerkövettek további művei. A ve, észrevétlenné tegyen közlekedőket. Például kitakarja jük kifli formára. A tepsiben még Online újságunk:
pihentetjük egy keveset, majd 180
nyugalmazott állatorvos, író a Zalahaláp irányából érkező és az Y- házak irányába le- fokra
előmelegített
sütőben
élményszerű stílusban muwww.tapolcaiujsag.hu
fordulni szándékozó autós megsütjük.
tatta be azt a világot, amely
A cukrot és a vizet mikróban
számára az alulról, szem- megmelegítjük,
jól elkeverjük,
később meghatározta írói láHírek azonnal,
ből érkezőket - tapasztalta hogy a cukor elolvadjon. A megsült
tásmódját, világlátását, nyolc
olvasónk. Érdemes lenne kifliket még melegen megkenjük
kötetnyi irodalmi munkásbiztonságosabbá tenni ezt cukorsziruppal. Utána pedig
ságának témáit, mondanivafahéjas kr.cukorba forgatjuk.
a helyet!
(tl)
lóját.
(tl)
és környékéről!
Kovács Pálné, Hegymagas
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