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Nem feledi az utókor
BATSÁNYI EMLÉKE „Mint az égő fáklya, mely setétben lángol...”
Batsányi János a magyar
felvilágosodás korának
költője 1763. május 9-én
látta meg a napvilágot Tapolcán, ahol már jó ideje,
minden év májusában
méltó módon emlékeznek
a város nagy szülöttére.
A Tapolcai Városszépítő
Egyesület Batsányi Emlékbizottsága, a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ, a Batsányi
János nevét viselő intézmények és a város önkormányzata idén is megrendezte a
Batsányi Emléknapokat.
A rendezvénysorozatban az
idén is kiemelt figyelmet kapott az emmlékséta, amely
lehetőséget ad a résztvevőknek koszorúk elhelyezésére, tisztelgésre a Batsányi
emlékhelyeknél. A folytatásban múlt csütörtökön a
Batsányi Gála következett,
majd pénteken a VOKE
Batsányi János Művelődési
és Oktatási Központban koszorúzták meg a költő mellszobrát. Innen a régi temetőbe vonultak át az emlékezők

A költőházaspár sírjánál dr. Komjátiné Nyakó Györgyi tagintézményvezető mondott emlékező beszédet. Mellette a Batsányi Kórus tagjai
Fotó: Szijártó János
Batsányi János és Baumberg
Gabriella sírjához, ahol a
Batsányi Kórus énekelt Dér
Krisztina vezénylete mellett, illetve Barbalics Edina,
a Batsányi gimnázium tanulója szavalt. Az emlékező
beszédet dr. Komjátiné Nyakó Györgyitől hallhatták a
megjelentek. A Batsányi János Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Tagintézmény
vezetője felidézte a költő hányattatott életének főbb fordulópontjait és szólt versei-

nek hatásáról, amelyeket
nem igazán értettek meg saját korában. Batsányi korán
kivált tehetségével kortársai
közül. Keszthelyen, Veszprémben, Sopronban és a pesti piaristáknál végezte iskoláit. Huszonkét évesen már
egyetemi diplomával rendelkezett. Ekkor négy nyelven verselt magyarul, latinul, németül és franciául.
1805-ben vette feleségül Baumberg Gabriellát, az ünnepelt osztrák költőnőt. A fran-

cia forradalom eszméi iránti
lelkesedése miatt politika üldözötté vált. Súlyos börtönévek vártak rá, külföldön,
Linzben halt meg száműzetésben 1845-ben. Emlékét
ma is ápolják szülővárosában.
A költő nevét viselő általános iskola idén is több
programmal járult hozzá az
emléknapokhoz, koszorúzást, kulturális bemutatót,
tanulmányi versenyeket rendeztek.
(szj)

Szó helyett
üzengetés
Azt mondják, az intelligencia nem tanulható, születési adottság,
amit a környezeti hatások módosíthatnak
némileg. Egyes munkakörök, feladatok ellátásához viszont elengedhetetlen. „X” (legyen ez a neve most)
kért tőlem valamit.
Tartozik a mai napig.
Több alkalommal hívtam telefonon, nem
vette fel. A titkárával
hívatott vissza, azt
üzenve, hogy elfoglalt. Általa érdeklődött, miért keresem?
Nem fogadja hívásom,
de például e-mailt küldött, meg sms-t is,
nagy elfoglaltsága közepette, s üzente, ha
valamit akarok tőle,
akkor írjak neki. „X”
közösségben elfoglalt
helyét tekintve ez a
módi megdöbbentő.
Kár, hogy nem tudja,
viselkedése nem csak
rá, de az általa képviselt szervezetre is sötét árnyékot vet.
Szijártó János

Együtt az unokákkal, tagtársakkal
Idén is megrendezte a
Nagyszülők-Unokák Napját a Tapolca és Környéke
Kistérség
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete, amely
kiváló szórakozást, vidám
programot jelent a tagok
és hozzátartozóik életében évről évre.

Bőséges füstöltáru választék várja a vásárlókat a megújult piaccsarnokban
Fotó:szj

Újabb üzlet nyílt a piacon
Újabb üzlet nyílt a megszépült tapolcai piaccsarnokban. Néhány héttel ezelőtt
zöldségboltot avattak, most
pénteken Buzás László vállalkozó füstöláru üzlete nyi-

tott meg, s állt termékeivel a
vásárlók szolgálatába. Az
üzletvezetőnek a város nevében Lévai József alpolgármester gratulált, s kívánt sok
sikert a helyszínen.
(szj)

találják a közös hangot, ahol egyesület munkáját, miszelehetőség van megköszönni rint túl a hetvenen is harmoaz idősektől kapott tudást és nikus élet vár, és ez csak rajgondoskodást. Az eseményt tunk múlik. - Fontos, hogy
Nyakas László klubvezető hasznos legyen a nyugdíjas
nyitotta meg, aki megemlé- élet és hogy az jó közösségkezett Kismihók Hajnalká- ben zajlódjon - hangsúlyozról, az egyesület közelmúlt- ta, majd felvázolta az egyeban elhunyt vezetőjéről. sület tevékenységét, a már
Kismihók Hajnalka örökül lezajlott és a jövőben terhagyott felfogása szerint vezett programokat, kirán(tl)
Az esemény helyszíne ezút- kell folytatni a jövőben is az dulásokat.
tal a gyulakeszi Bak vendéglő volt szombaton, ahol elsőként a térség országgyűlési
képviselője, Rig Lajos köszöntötte a négy környékbeli
településről (Gyulakeszi,
Hegymagas, Tapolca, Lesenceistvánd) érkezett vendégeket. A politikus hangsúlyozta, hogy nagy szükség
van olyan ünnepekre, alkalmakra, amikor a korosztá- Unoka, szülő és nagyszülő közös programon a nyugdílyok egy asztal mellett meg- jasok egyesületének rendezvényén
Fotó: tl.
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Tíz évre is bérelhető üzletek
Tapolcán

ELISMERTÉK
Nemes Hajnalka
Tapolca város önkormányzata Tapolcai Közművelődésért kitüntetést adományozott Nemes Hajnalka
könyvtáros részére a városi könyvtárban hosszú
ideje végzett lelkiismeretes, odaadó, precíz és kreatív tevékenysége, hasznos és sokoldalú munkája
elismeréséül.
Nemes Hajnalka Tapolcán
született, helyben végezte
általános és középiskolai
tanulmányait. Az érettségi
megszerzése után - rövid
városházi kitérővel - elhelyezkedett
a
Városi
Könyvtárban, ahol azóta is
dolgozik. A munka mellett
folyamatosan képzi magát. 1992-ben „Alapfokú
könyvtárosi vizsgát" tett,
2006-ban pedig „könyvtáros asszisztens" bizonyítványt szerzett. Ugyanebben az évben diplomázott
kiváló minősítéssel szociálpedagógusként a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karán.
2009-ben rendszerinformatikus
szakképesítést
szerzett. Dolgozott az olvasószolgálatban,
volt
adatrögzítő és könyvtári
informatikus is. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az országban az
elsők között került Tapolcán bevezetésre a TextLib elnevezésű Integrált
Könyvtári Rendszer az
1990-es évek második felében. Közel két évtizede
ebben a rendszerben vannak nyilvántartva a könyvtár olvasói és olvasmányai.
Nincs olyan pályázat - legyen az helyi, önkormányzati vagy EU-s finanszírozású - amelynek előkészítésében, lebonyolításában
és elszámolásában ne lenne szerepe. 2008-tól munkaköri feladatai mellett ellátta az igazgatóhelyettesi
teendőket is, nagyban segítve a korábbi és a jelenlegi
intézményvezető
munkáját.

Az utolsó képek egyike a még árusító, ám most már nem létező piaci falatozó épületéről. A csarnokban nyit meg újra
Fotó: Töreky László
Bizonyos feltételek mel- szerkezetkészek, tehát teljes csolatos legutóbbi történés,
lett, mostantól öt év he- értékű üzemeltetésük még hogy a tulajdonos vasárnap
belsőépítészeti elbontotta és a helyszínről
lyett, akár tíz évre is bérbe jelentős
munkát,
anyagi
befektetést elszállíttatta a „hurkás épüvehetők a tapolcai vásárigényel
a
bérlő
részéről, letet”, ugyanis a piac procsarnokban kialakított üzamely
több
százezres,
he- jekt terveinek megfelelően,
letek- döntött legutóbbi
lyenként
több
milliós
ki- élelmiszerárusítás kizárólag
ülésén a város képviselőa csarnok épületében történadást
is
jelent.
A
módosítás
testülete.
elfogadásával a megbízható, het. A népszerű falatozó perRédli Károly, a piacot üze- hosszútávon tervező keres- sze nem költözik messzire,
meltető Tapolca Kft. ügy- kedőknek kíván kedvezni a hiszen alig néhány méterrel
önkormányzata. odébb üzemel majd.
vezető igazgatója lapunknak város
Ugyanakkor
Rédli Károly Amint azt Róth László piacelmondta, a város által is támegtudtuk,
arra
is
felhívta
a figyelmet, felügyelőtől
mogatott, a
bérleti idő
jelentős meghosszabbításá- hogy minden esetben egyéni várhatóan néhány hétig,
ra vonatkozó kérés keres- elbírálás, mérlegelés alá esik amíg az új falatozó kialakedői oldalról érkezett. Hát- a tíz éves bérlet lehetősége, kítása megtörténik, biztosan
tere, hogy a bérleti viszony- tehát az nem minden igény- nélkülözniük kell a látogaban átadott, illetve a bérlő ál- lőnek jár majd automatiku- tóknak a már megszokott
(tl)
tal átvett üzlethelyiségek san. A városi piaccal kap- ízeket.

Közlekedik EB bronzérmes bocsások
A tapolcai Havasi Gábor, a versenyekről, és ez a sorozat
a család
Magyar Speciális Olimpiai idén sem szakadt meg. Egy

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága 5.
esztendeje szervezi meg a
Közlekedik a család vetélkedősorozatot, amelynek a fődíja egy Skoda személygépkocsi.
A Veszprém megyei döntőre
május 27-én és május 28-án
9 órától 14 óráig kerül sor a
veszprémi Tesco parkolójában. A versennyel párhuzamosan rendezik a Veszprémi
Autókiállítást is.
Nincs különösebb feltétel a
részvételhez, csak a család
Fogadóórák a városházán:
egy tagjának B kategóriás
- Rig Lajos országgyűlési
jogosítvánnyal kell rendelképviselő minden hónap első
keznie,egy gyermeknek pecsütörtökén (15.00-16.00 óra
dig külön kerékpároznia
között) a Tapolcai Közös Önkell.
A résztvevő gyermek
kormányzati Hivatal udvari tanem
töltheti
be a 18. életénácstermében tart fogadóórát
vét. Mind a megyei, mind az
országos megmérettetésen
- Dobó Zoltán polgármester
Május 22. 14.00-16.00
autós ügyességi feladatokra,
KRESZ tesztre, egészségü- Lévai József alpolgármester gyi, ügyességi feladatokra
Május 29. 14.00-16.00
kell számítani.

Szövetség Bocsa szakágvezetője felkészítésével a Lettországi Kuldigában, a Bocsa
Európa Bajnokságon, a darvastói Szöllősi Gyöngyi, a
szigetvári Mihálovics Erzsébet, Körző László valamint
Sárics Krisztián alkotta
együttes, tizenegy csapat
közül, a második divízióban
a harmadik helyen végzett.
A tapolcai felkészítő büszke
a csapatra, hiszen az elmúlt
években is mindig éremmel
tértek haza a nemzetközi

kis pihenés után megkezdődik a versenyszezon, idén öt
seregszemlét tartanak a
sportágban, majd közel két
év múlva kerül sor a Speciális Olimpia Nyári Világjátékaira, amelyet szakág vezetőként is izgatottan vár.
Nap, mint nap azon dolgoznak az edzőkkel, hogy az ország minél több részén megismertessék, megkedveltessék a bocsát, és ehhez kapcsolódóan a versenyek számát is növelni tudják. (me)

Havasi Gábor (balra)
szakágvezető,
felkészítő
büszke a csapatra
Fotó: Helyszíni
felvétel

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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Nyílt napot tartottak
A gyerekek megtudták, hogy a hulladék, nem egyenlő a szeméttel
„Kukakultúra” elnevezéssel nyílt napot tartottak az
NHSZ zalahalápi telephelyén a közelmúltban, hogy
a fiatalok megértsék, a
hulladék nem feltétlenül
egyenlő a szeméttel.
A Tapolcáról és a környező
településekről érkező iskolás csoportok mindegyikét
Ficsor Elza, a hulladékgazdálkodással foglalkozó cég
ügyvezetője fogadta. A
szakember bemutatta a fiataloknak a háztartások által
kibocsátott hulladék útját,
amelyet a korszerű hulladékgazdálkodás elvei és
gyakorlata alapján, beszállítanak a telephelyre, majd
egy összetett munkafolyamat során kinyerik belőle a
gazdaság számára még
hasznosítható anyagokat. A
gyerekek és kísérőik nem
csak a szavak és az üzem által kínált nem mindennapi
látvány szintjén ismerkedhettek meg a hulladék szelektálás szerepével és módjával, hanem maguk is részt

Balról, Ficsor Elza ügyvezető az üzemben zajló munka lényegét teszi érthetővé a
diákok számára a nyílt nap keretében
Fotó: Töreky László
vehettek játékos formában a
kézi válogatásban. A cél,
egyfajta szemléletformálás
volt, hogy a jövő generációknak már ne is legyen kérdés, hogy miért fontos korán, már a háztartásokban

megkezdeni a szelektív szemétgyűjtést, amely ma a
hulladék gazdaságos nagyüzemi begyűjtésének és újrafeldolgozásának egyik alapja. Ficsor Elza lapunk kérdésére elmondta, büszkék rá,

hogy a nyílt nap és a környező iskolákban tartott felvilágosító munkájuk révén
több száz tanulót érhettek el
és nyújthattak betekintést
számukra a hulladékgazdálkodás világába .
(tl)

Rövid hírek
n OVIOLIMPIA - A
Tapolcai
Kertvárosi
Óvoda, illetve annak
Barackvirág, Hársfa,
valamint Szivárvány
Tagintézménye, továbbá a Szent Erzsébet
Óvoda nagycsoportosai
versengtek a XIV. Oviolimpia – játékos sportvetélkedőn a Csermák
József
Rendezvénycsarnokban. A közös
bemelegítést követően
a csapatok ügyességi
sor-és váltóversenyeken remekeltek, kísérő
társaik pedig a lelátókon hangos tapssal és
„hajrával" buzdították a
különböző színekbe öltözött résztvevőket. (m.)
n BIKE - Balatonfüreden szervezték meg a
szezonnyitó II. Balaton
mountain bike maratont
május 1-én. Tapolcáról
Férfi Master 2 kategóriában Tóth Péter a 85.
(abszolútban 212.) helyen végzett, Férfi Master 3 kategóriában Gerald Trümper (Mazsola
KSE) pedig a 11. (abszolútban 146.) helyezett lett.
(me)

Tapolcai Hősök Napja, Honvédelmi és Rendvédelmi Nap 2017. május 27-28.
PROGRAMOK:
Állandó programok (statikus)
Május 27. 9:00-18:00 - Kézműves vásár, military börze
Csobánc Váráért Alapítvány Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium: Középkori török hódoltság magyar katonáinak fegyverei és felszerelései
Magyar Tartalékos Szövetség
Katonai Hagyományőrző Tagozata: Tüzérségi eszközök bemutatója (Monarchia, Horthykorszak, néphadsereg)
Honvéd Páncélos Egyesület:
Válogatás a néphadsereg és a
honvédség haditechnikáiból
HM Zrínyi Térképészeti és
Kommunikációs Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság bemutatója (repülőgép szimulátor,
fénypuska, könyvvásár)
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Tapolcai Rendőrkapitányság: Rendőrségi
technikai eszközök, felszerelések bemutatója, bűnmegelőzési
tájékoztató
Rádió távirányítású modellek
bemutatója (harcjármű, gépjármű, drón)
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: A lakos-

Tüzérségi bemutatót is láthatnak az érdeklődők Tapolcán
ság szolgálatában, polgári védelmi és tűzoltó eszközök bemutatója
Wass Albert Könyvtár és Múzeum: Válogatás a Városi Múzeum hadtörténeti relikviáiból.
Honvédségi bemutató (toborzás, haditechnikai bemutató)
Balaton-felvidéki
Radetzky
Huszár Egyesület kiállítása
Gadácsi Autóház Kft. autó kiállítás, tesztvezetés
Május 28. 9:00-18:00 Kézműves vásár, military börze
Honvéd Páncélos Egyesület:
Válogatás a néphadsereg és a
honvédség haditechnikáiból
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Tapolcai Ren-

dőrkapitányság: Rendőrségi
technikai eszközök, felszerelések bemutatója, bűnmegelőzési tájékoztató
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: A lakosság szolgálatában, polgári védelmi és tűzoltó eszközök bemutatója
Wass Albert Könyvtár és Múzeum: Válogatás a Városi Múzeum hadtörténeti relikviáiból
Honvédségi bemutató (toborzás, haditechnikai bemutató)
Rádió távirányítású modellek
bemutatója (harcjármű, gépjármű, drón)
Gadácsi Autóház Kft. autó kiállítás, tesztvezetés

Bemutatók (dinamikus)
Május 27. (szombat)
13:00 Kositzky Attila altábornagy előadása, „Egyedül a
végtelen égbolton” címmel.
(Tamási Áron M. K.)
14:00 Csobánc Váráért Alapítvány - Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium bemutatója (Kisfaludy és Ady u.)
15:00 Magyar Tartalékos
Szövetség Katonai Hagyományőrző Tagozatának tüzérségi bemutatója első és második világháborús ágyúkkal, aknavetővel
16:00 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti
Igazgatóság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató
Alosztály bemutatója, autós üldözés, közelharc bemutató
17:00 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
bemutatója, tűzoltói beavatkozás, szimulált lakástűz eloltása
Május 28. (Vasárnap)
14:00 Kassai Lovas Íjász Iskola Németh Törzs bemutatója:
íjászat a honfoglalás korában
15:00 Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Egyesület lovas
alaki bemutatója
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Ig. bemutatója

Hősök Napi Megemlékezés
Május 28. (Vasárnap)
9:00 Hősök Napi megemlékezés hagyományőrző katonai
tiszteletadással az amerikai, német, orosz, magyar emlékműveket magába foglaló II. Világháborús Katonai Emlékparkban és az I. Világháborús
Katonai Parcellánál
10:30 Tábori mise a Hősök
Napja tiszteletére. A misét celebrálja főtisztelendő Földi István esperes plébános, tábori
lelkész. Nagyboldogasszony
Római Katolikus Templom
12:00 Emléktábla avatása a
Városháza falán. A tábla az
1937-ben Tapolcára települt
első állandó katonai szervezet a
m.kir. 3. honvéd nehézbombázó ezred emlékét örökíti meg. A
táblát felavatja: Gangler László
ezredes a Magyar Honvédség
Pápa Bázisrepülőtér parancsnoka. Az ezred történetét összefoglalja Hangodi László a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum
főmuzeológusa
A rendezvény programjai a közszolgálatúság jegyében ingyenesek! Főszervezők: Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület és
Tapolca Város Önkormányzata
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. önerőből 2,6
millió euró értékben fejlesztett kékkúti telephelyén:
az új üzemcsarnok és a kapcsolódó fejlesztések ünnepélyes átadására hazánk történelmi múltú ásványvízének, a Theodorának 110
éves születésnapján került
sor. A beruházás keretében
Magyarország egyik legmodernebb, környezettudatos szirupkeverő technológiája került telepítésre. Az
esemény apropóján a Szentkirályi-Kékkúti újabb öt évvel hosszabbította meg stratégiai együttműködését a
Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkkal, és közösen átadták
a felújított Theodora tanösvényt is. Az évforduló alkalmából megrendezett ünnepségen a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. a régió
környezeti kincseinek védelme iránti elkötelezettségét is megerősítette. A vállalat. Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága.

KITEKINTŐ
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Pincéket látogattak
ZALAHALÁP Hegy, napfény, borok, dalok és szép kézimunkák
Színes kulturális összeállítás, többek között kórusmuzsika és a helyi kézimunkakör kiállítása
előzte meg a legutóbbi
boros, hegyjáró programot, amelyet szombaton
délután rendeztek meg
Zalahalápon.
A sorrendben kilencedik
Haláp-hegyi Borút résztvevői ezúttal nem panaszkodhattak az időjárásra, hiszen a
kellemes napsütés és az éppen ideális hőmérséklet remek körülményeket biztosított a hegyjáráshoz, illetve a
borkínálat kóstolásához. Ennek megfelelően kellően
nagy számban érkeztek a település kultúrházába a borkedvelők, ahol aztán megválthatták gravírozott poharaikat. A számozott talpas
pohár nyolc pincénél jogosított kóstolásra, programzáró közös étkezésre és végül a
tombolán való részvételre.
Mielőtt azonban elindult
volna a csoport, a település
hagyományainak megfele-

lően egy tartalmas műsort,
illetve kiállítást is szerveztek a vendégeknek a helyiek. A közösségi ház színpadáról a település kultúrosa,
művelődésszervezője, Somogyi Kinga köszöntötte a
szép számú megjelentet,
majd felkonferálta a közelmúltban megalakult és azóta
aktívan és egyre magasabb
színvonalon teljesítő Zalahalápi Kamarakórust. A művészeti csoport az elmaradhatatlan népdalokon, vidám
bordalokon kívül , ezúttal az
Oscar-díjat nyert, Mindenki

Tartalmas műsorral, kiállítással lepték meg a zalahalápi boros, hegyjáró
program résztvevőit a hácímű hazai kisfilm betétda- zigazdák
Fotók: Töreky L.
lát is előadta, melyért nagy
tapsot kapott. A műsor után a kat, a helyi kulturális, művézalahalápi Hobby Kézimun- szeti élet aktív szereplőit, a
kakör kiállítása bizonyította tárlat alkotásait.
be, hogy a településen a jó A szombati, nyolc pincét úthangú, zeneileg képzett asz- ba ejtő, több, mint húsz küszonyok mellett, sok tehet- lönböző nedűt bemutató,
séges, kreatív, művészi ér- több órás halápi borút, hazékkel, ügyes kézzel megál- gyományosan az alkalomra
dott hölgy is él, akik számos borköpővé alakított orosztechnikával, műfajban képe- lánfejes kútból folyó fehérsek gyönyörű alkotásokat bor kóstolásával, illetve filétrehozni. A tárlatot Bedő nom hagymás-zsíros kenyér
Lajos polgármester nyitotta kínálásával indult a közösmeg, aki a megbecsülés ségi háztól, majd oda is tért
hangján méltatta az alkotó- vissza.
(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
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Mezítlábas sétapályát avattak
ÖSSZEFOGÁS Egészséges "talpalávalót" kaptak iskolájuktól
Mezítlábas sétapályát adtak át a Batsányi általános
iskolai tagintézményben.
A nem mindennapi ötlet
az iskolát támogató alapítvány, a szülők és a város önkormányzatának
összefogásból valósulhatott meg. Átadását a Batsányi napokra időzítette
az oktatási intézmény.

delhetnek a gyerekek. A mezítlábas sétapálya lényege,
hogy egészséges szórakozást kínál, felfrissít, erősíti a
lábizomzatot, kizökkent az
egyhangúságból. – Alsó tagozatosainknak szántuk ezt
az ajándékot a Batsányi hét
alkalmából. Összefogásból
született, hiszen megépítésének mintegy 150 ezer forintnyi anyagi fedezetét a
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány, Tapolca
önkormányzata és nem utolsó sorban szülők, vállalkozók biztosították – mondta el
lapunknak dr. Komjátiné
Nyakó Györgyi a tagintézmény vezetője. Az ötletes és
esztétikusan kialakított szabadidős létesítményt Bajner
Imre igazgató és dr. Décsey
Sándor képviselő adta át a
fiataloknak, és már az átadási ceremónia után közvetlenül kipróbálhatták azt a tanulók, igaz, ezúttal csak
zokniban. A valódi mezítláA tanulók jelenlétében dr. Décsey Sándor képviselő és bas séta - érthető okokbólinkább a melegebb napok
Bajner Imre igazgató vágta át a szalagot
Fotó: Batsányi Tagintézmény „sportja” lesz.
(tl)

azért, amiért megkönnyebbülés levenni a cipőt egy fárasztó nap után. Az iskola
szépen parkosított udvarában kialakítottak egy útvonalat, ahol hét különböző
természetes
járófelületen
dolgoztathatják meg talpizmaikat a kisdiákok. Egy szakaszon változó méretű és
alakú kövek jelentenek kihívást, majd süppedős homokMiért éppen mezítláb? Talán ban, faháncs felületen lép-

Várostörténeti EXTRÁK

N

em lehet elégszer beszélni és írni arról a
fontos várostörténeti tényről, hogy a középkori Tapolca két településrésszel és két
szép templommal büszkélkedő mezővárosa volt a korabeli Zala vármegyének. A
tavunk feletti, akkoriban
még meredek és sziklás peremű dombon a plébániaegyház, körötte a földesúri
városrész épülethalmazával,
illetve a tavon túli városrész,
nagyjából a mai Szent István, a Fazekas és a Széchenyi István utcákkal határolt
területen. Itt is épült még az
Árpád-kor folyamán egy
templom, amely centrális
alaprajzi elrendezésű rotunda volt, és amelynek patrónusául Szent Miklós püspököt választotta a ma már ismeretlen templomalapító.
Ennek ma már csak csekély
alapfalmaradványai léteznek és azok is közel 1 méteres mélységben a föld alatt,
de pontosan tudjuk, hogy hol
állt a Keszthelyi út és a Damjanich János utca kereszteződésében. Mint minden középkori templomot úgy ezt a
körtemplomot is temető vet-

-

Trombita ajándékba
Egy új trombitát kapott
ajándékba a Járdányi Pál
Zeneiskola Fenyvesi Zoltántól múlt csütörtökön.
Amint azt a helyszínen elmondta, nagy hatást gyakorolt rá a fúvószenekar idei
hangversenye, ám ezzel
együtt iskolaigazgatóként
azt is tudja, hogy milyen nehéz előteremteni az oktatáshoz szükséges eszközöket.
Ezért döntött úgy néhány ba-

rátjával, hogy meglepik a tapolcai zeneiskolát egy új
trombitával. Péni Bélát valóban meglepetésként érte a
látogatás, és a szép gesztus.
Utoljára talán tíz éve vásároltak trombitát. Fenyvesi
Zoltán azt is hangsúlyozta,
hogy fontos a testmozgás, a
sport, de legalább ennyire lényeges a lélek nevelése, csiszolása is amely a zeneiskola igazi küldetése is egyben.
(szj)

Tapolca és környéke

A tavon túli Tapolca temploma
te körül, amelynek réges-régi elhunytjai a mai úttest, a
járda, a környező házak, udvarok és kertek felszíne alatt
porladnak. De időről-időre
megnyílnak e távoli múlt
mélységei. Mint például
most néhány nappal ezelőtt,
amikor vezetékárok ásásába
kezdtek alig karnyújtásnyi
távolságra attól a ponttól,
ahol a Szent Miklós egyház
maradék falomladékai rejtőznek. A munkaárok nem
érte el a falakat, de elért
mást. Mintegy fél méteres
mélységből egyre gyakrabban bukkantak elő a középkori Szent Miklós temető
már korábban megbolygatott sírjainak csontjai, köztük felnőttek és gyermekek
végtagcsont- és koponyatöredékeivel. A korábbi évtizedekben többszörösen átforgatott talajban XVIII–XIX.
századi kerámiatöredékek is
mutatkoztak. A megkezdett
munkálatokról és az előkerülő maradványokról Ángyán Tibor úr figyelme és telefonos tájékoztatása jóvoltából a városi múzeum rövid

Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke Péni Béla igazgatónak adta át a szép hangszert,
amelyet nem politikusként, hanem magánemberként
hozott Tapolcára
Fotó: szj.

időn belül értesült, így sikerült a leletanyag helyszíni
begyűjtése, illetve a múzeumba történő beszállítása.
Köszönet neki a helyi múzeumügy iránti őszinte elkötelezettségéért! Nem lehet tehát eleget beszélni és írni arról, hogy már a középkorban
volt két szép templomunk, s
ha a Szent Miklós rotunda

ma már a múlté is, de fölötte
járunk-kelünk nap-nap után,
így hát emlékezzünk róla.
Mert a régi Tapolca és a régi
tapolcaiak bizonyos időnként hallatnak magukról, s
csak ismerve érthetjük meg
eme üzenetek jelentőségét. Május 15-én megnyitotta
Tisztelet templomemelő ele- kapuit Tapolcán a tavaly
inknek!
átadott városi strand.

Megnyitott
a strand

Hangodi László
Hivatalosan 2016. szeptemtörténész-főmuzeológus ber 22-én adták át a tapolcai
strandot. A használatbavételi engedély birtokában, már
egy rövid nyári próbaüzem
is volt, illetve szeptember első napjaiban a fürdőzők is
kipróbálhatták a létesítményt.
Egy felnőtt napi jegye 1700
forintba kerül, tapolcainak
1400 Ft. Nyugdíjas és diák
esetében 1100 Ft, illetve 900
Ft a belépő lakhely szerint. A
4-14 éves korú gyerekek 800
Ft, valamint 600 Ft ellenéében léphetnek be. Terméészetesen van családi jegy,
különböző kedvezményes,
Az egykori templomnak ma már csak csekély alapfal- csoportos belépésre jogosító
maradványai léteznek és azok is közel 1 méteres mély- lehetőség, illetve az elő- és
ségben a föld alatt, de ismeretes, hogy hol állt a Keszt- utószezonbeli árak is alahelyi út és a Damjanich János utca kereszteződésében csonyabbak a fent említett
Fotó: Hangodi László főszezenos áraknál.
(szj)

6

Olvasóink írták...
Egyik kedves olvasónk többek nevében írt, „utasbarát”
helyi járat közlekedést szeretnének Tapolcán. Többek
között azt kérik, hogy a csatlakozási lehetőségeket vizsgálják meg az illetékesek,
hogy a reggel munkába, iskolába járók elérjék a vonatot, vagy távolsági autóbuszt. A nyári idegenforgalmi szezonban különösen sokan járnak dolgozni a partra,
a 6.45-kor induló keszthelyi
vonatot is többen igénybe
veszik. Régebben a Volán által üzemeltetett 2-es helyi járat a vasútra is közlekedett.
Ma úgy juthatnak el az Y-házaktól a vasútra, hogy előbb
a Dobó lakótelepet is érinti a
járat. A vasútállomásról viszont először Diszelbe megy
a busz. Mindkét esetben jelentősen megnövekedett az
utazási idő. Lapunk Lévai

József alpolgármester kereste meg a témával kapcsolatban, amint választ kapunk, közöljük.
Egy másik olvasónk azt írta,
hogy aggódnak a piacon már
régóta jelenlévő mozgóárus
(húsos) jövője miatt, mert
úgy tudják, hogy a vásárcsarnok megújítása után már
nem engedélyezik számukra
a kereskedelmi tevékenységet ezen a helyszínen, ebben
a formában. Olvasónk felvetését Rédli Károlynak, a piaccsarnokot működtető Tapolca Kft. ügyvezető igazgatójának továbbítottuk. Azt
a választ kaptuk, hogy nem
szüntetik meg a kedvelt
mozgóárus itteni tevékenységét, így a vásárlók továbbra is megtalálják a húsos
autót, és kedvelt termékeit a
szokott időben, a szokott
helyen.

TÁJÉKOZTATÁS

mely megtekinthető Tapolca
Város honlapján.
A kivitelező Falcon Hungary Kft. az elkészült tanulmányban foglalt helyszíneken megkezdte a galambmentesítést, melynek befejezési határideje 2017. november.
Falcon Hungary Kft.
Dobó Zoltán
polgármester s.k.

Tapolca város
galambmentesítéséről

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Május 18 - 24.
csütörtök – szerda
18 - 19. csütörtök–péntek,
22 - 24. hétfő-szerda 16:30
1200,-Ft
GEMENC - Az árterek
világa
Színes, magyar
természetfilm
Hossz: 60 perc
...
20 - 21. szombat - vasárnap
16:00 1200,-Ft
A szépség és a szörnyeteg
2D
Színes, szinkronizált
amerikai fantasy
Hossz: 123 perc
...
18 - 19. csütörtök – péntek
18:00 1200,-Ft
20 - 21. szombat - vasárnap
18:15
1945
Fekete-fehér magyar film
Hossz: 91 perc

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!
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- TAPOLCAI ÚJSÁG

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a galambmentesítési program során
beérkezett kérdőívek értékelése után elkészült a Tapolcai
galambmentesítő
program első hónap tapasztalatairól szóló tanulmány,

FELHÍVÁS
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a
Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
17. § (4) bekezdés szerint „a
földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását
belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a körzeti földhivatali osztály a megadott határnap elteltével folyamatosan
ellenőrzi. A védekezés elmaradása esetén az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben.
Az a földhasználó, aki e kötelezettségének nem tesz

eleget a fertőzött terület
nagysága, illetve az ingatlan
belterületen, vagy külterületen való elhelyezkedése
függvényében 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjedő öszszegű növényvédelmi bírság
megfizetésére kötelezhető,
mely ismételten kiszabható.
A FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának szakvéleménye szerint a javasolt
kaszálási időpontok 2017ben a következők:
1. kaszálás: május 15-19.
2. kaszálás: június 19-23.
3. kaszálás: július 10-14.
4. kaszálás: augusztus 7-11.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat,
hogy parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni
védekezési kötelezettségüknek önként tegyenek eleget
az általános környezet-higiénés állapot javítása érdekében.
Dr. Németh Mária Anita
jegyző sk.

„Folytatom”- Jósló, meghívó cím
¨ OLVASÓNKTÓL - A
fenti bíztató címmel kaptam Szita Szabolcs képzőművészeti kör-tagtól az első
önálló kiállítására meghívót.
Merész ígéret, és mint beigazolódott látogatásom után,
teljesítményének okán ezt el
is kell várni tőle!
A biztos kézzel vezetett kör
kiállításait figyelve, a teljesítmények állandóan nőnek,
de kiugró szintű is akadt. De
most ezen elámultam.
A rajzolás pontosságát polgári foglalkozása megmagyarázza. De a képfelületek
kidolgozásának finoman lenyűgöző
bársonyossága
többször visszacsalt. A jól
porlasztott folyékony festékek ráfúvással való felvitele
iparilag már megtörtént.
Azonban művészi alkalmazása artisztikusan, újszerű. A
legfinomabb vidra vagy
nyestszőr ecsettel sem lehet
ezt a légárammal való színfelrakást utánozni. Vízfestést lehet tisztán aquarellként, lazúrosan áttetsző színekkel, gouache aquarellként ami fedőfesték és lazúros vízfestés kombinálása, valamint tiszta gouache
technikát gyakorolni, ami
Hirdetés

csak fedőfesték használatát
jelenti.
Angol klímaviszonyok, főleg a nedves köd, az ottani
aquarellek színhatásai a tájat
egymásba omló tónusok
lágy szövedékévé alakítják.
Erre jött rá az első valódi atmoszféra festőjük, W.W.
Turner. A friss, tiszta aquarell, átterjedt szinte minden
kontinensre, így hozzánk is.
/Barabás, Markó, Lotz,
Edvi-Illés, Zichy, Dürer/
Igényes, intellektuális, szubtilis művészet. De kemény is
tud lenni, sőt nagyon igényes is. Helytelen nézet,
hogy csak kezdőknek való!
Szita Szabolcs a hátulsó sorokban e technika durvább
alkalmazásával
portrékat
karikírozott, a kör szereplőiről. Ezt csak említem.
Meggyőződésem, amit produkált, itt nálunk csúcs. Gratulálok, de tessék meghaladni, ami nehéz lesz, de érdemes.
Dr. Sáry Gyula
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Nagy megmérettetés
KARATE Szép eredmények a Seibukai gyakorló kata versenyen
A Magyar Kyokushin Karate Seibukai Szervezet a
Batsányi János Gimnáziumban rendezte meg az
I. Seibukai Gyakorló Kata
Versenyt, amelynek helyi
megszervezését és lebonyolítását a Tapolca
Városi
Sportegyesület
Karate Szakosztálya vállalta.
A verseny kizárólag a Seibukai szervezet klubjaiba járó karatékák részére adott lehetőséget a megmérettetésre, melyre az ország több
pontjáról is érkeztek versenyzők és bírók. Hat korcsoport került meghatározásra, melyben a helyi karate
szakosztály jelentős eredményeket ért el. Gyermek I.
korcsoport első Süketes Miklós (Tapolca), második Egyed
Tamara (Tapolca), harmadik
Szennyai Csanád (Tapolca).
Gyermek II. korcsoport első
Gobányi Kata Lina (Dombóvár), második Szilágyi

Szép számmal vettek részt az első alkalommal megrendezett Seibukai gyakorló
kata versenyen
Fotó: Kalmár György
Dominik (Tapolca), harmadik Szokoli Bianka (Tapolca). Serdülő korcsoportban
első Németh Laura (Tapolca), második Nagy Domonkos (Tapolca), harmadik
Vajda László (Tapolca). If-

júsági kategóriában első Gobányi Máté (Dombóvár),
második Pontyos Fanni (Tapolca), harmadik Sipos Ákos
(Tapolca). Felnőtt női kategóriában első Németh Veronika (Tapolca), második Kiss

Szilvia (Tapolca), harmadik
Jánosi Zita (Tapolca). Felnőtt férfi kategóriában első
Tóth Tibor (Dombóvár), második Szabó Tamás (Tapolca), harmadik Virág Mihály
(Sárbogárd).
(me)
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Rövid hírek
n VÍVÁS - A hétvégén Párizsban szervezett Világkupa versenyen a férfi párbajtőrcsapat tagjaként a Tapolcáról indult Siklósi
Gergely, valamint Rédli
András, Berta Dániellel
és Somfai Péterrel karöltve, a hetedik helyen
zárt.
(me)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
Természetjáró
szakosztály szombat túrája a kb. 20 km távú
Várpalota, Alumínium
kohó bejárati út- Hidegvölgy - Burok-völgyKirályszállás útvonalon
vezet. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron május 20-án
reggel 6.15-kor, a busz
6.20-kor indul. Az utazási költség teljes áron a
hazaúttal együtt 3040
Ft. Bárki csatlakozhat
hozzájuk.
(me)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Megyei atlétika verseny

A tapolcai focista lány hosszú utat tett meg a bajnoki
címig (jobbról a második)
Fotó: Kovács Gábor

Zsófi NB I-es csapatbajnok
Ugyan hátravan még az utolsó forduló, de az már nem
befolyásolja a végeredményt, hogy a Tapolcáról indult Tell Zsófia, a Hajdúböszörményi TE I. csapat
tagjaként a 2016/2017 Női
Futsal NB I bajnoka lesz.
A mindent eldöntő 9. forduló
szombaton zajlott a Hajdúböszörményi Városi Sport –
és Rendezvényközpontban,
ahol a helyi csapat 4:3-ra
verte az Agenta Girls Szekszárd csapatát- ebből egy
gólt Zsófi lőtt- ezzel pedig
kiérdemelték a „bajnokcsapat" címet. Zsófi még a siker
mámorában úszva lapunknak így nyilatkozott: - Na-

gyon boldog vagyok. Az idei
évben szoros volt a mezőny,
több azonos erősségű csapat
van, így nem volt könnyű
megnyerni a bajnokságot.
Ez a siker minden társamnak
nagy szó épp úgy, mint a városnak, mert ezzel az eredménnyel történelmi sikert
értünk el Hajdúböszörményben. Nagyon sokat köszönhetek a családomnak, hiszen
végig mellettem voltak, támogattak, a barátaimnak, a
szurkolóknak, akik nem
csak a hazai meccsen biztattak minket. És nem mehetünk el szó nélkül támogatóink, klubunk és a város vezetősége mellett sem. (me)

A Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei Sportegyesülete tavasszal rendezte meg a
Városi Sport- és Szabadidő
Centrumban az I-II. korcsoportos Szabadidős Atlétikai 3 tusa versenyt a megyei
intézményekben tanuló tanulásban akadályozott diákok számára.
60 méteres síkfutásban I.
korcsoportos fiúk közül első
Kolompár Péter (Pápa) 10,9,
második Riba Erik (Várpalota) 11,0, harmadik Molnár
Bence (Pápa) 12,8. A lányoknál első Bíró Nóra
(Várpalota) 14,6, második
Bálint Barbara (Pápa) 14,8,
harmadik Éll Tamara (Várpalota) 15,0. Távolugrásban
fiúk között első Kolompár
Péter (Pápa) 317 cm, második Riba Erik (Várpalota)
292 cm, harmadik Molnár
Bence (Pápa) 248 cm. Lányoknál első Bálint Barbara
(Pápa) 197 cm, második Éll
Tamara (Várpalota) 172 cm,
harmadik Bíró Nóra (Várpalota) 146 cm. Kislabda dobás kategóriában fiúknál első Kolompár Péter (Pápa) 28
m, második Riba Erik (Vár-

palota) 21 m, harmadik Molnár Bence (Pápa) 17 m. Lányoknál első Éll Tamara
(Várpalota) 15,5 m, második
Bálint Barbara (Pápa) 12,5 m,
harmadik Bíró Nóra (Várpalota) 11 m.
II. korcsoportban 60 méter
síkfutásban első Nagy Norbert (Várpalota) 10,3, második Pente Kevin (Pápa) 10,4,
harmadik Pödör Márk (Pápa) 10,7. Lányoknál első Orsós Veronika (Tapolca) 11,5,
második Horváth Tamara
(Várpalota) 11,6, harmadik
Tóth Ivett (Tapolca) 11,6.
Távolugrásban fiúknál első
Nagy Norbert (Várpalota)

339 cm, második Pente Kevin (Pápa) 295 cm, harmadik
Kolompár József (Pápa) 292
cm. Lányok közül első Horváth Tamara (Várpalota) 243
cm, második Tóth Ivett (Tapolca) 241cm, harmadik Balazatics Szófia (Pápa) 194
cm. Kislabda dobásban fiúknál első Kolompár József
(Pápa) 30 m, második Pente
Kevin (Pápa) 30 m, harmadik Pödör Márk (Pápa) 20 m.
Lányok közül első Balazatics Szófia (Pápa) 18 m,
második Horváth Tamara
(Várpalota) 18 m, harmadik
Orsós Veronika (Tapolca) 11
m.
(me)

Nagyfényes, tavaszi időben versengtek a tanulásban
akadályozott diákok
Fotó: Helyszíni felvétel
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Rendőrségi hírek
n NÉGY ÓRÁN BELÜL
megtalálták az ismeretlen
helyre távozó lesencefalui
nőt. A rendőrségre 2017.
május 11-én 12 óra 49 perckor érkezett bejelentés arról,
hogy egy térben és időben
korlátozottan tájékozódó nő
a reggeli órákban ismeretlen
helyre távozott lesencefalui
otthonából. Az eltűnt személy felkutatását 19 rendőr
és 15 polgárőr kezdte meg a
Kulcsár Kutató Mentőkutyás Szolgálat közreműködésével. A környékbeli településeket és erdőket két
szolgálati kutya segítségével ellenőrizték. Az eltűnt
személy kutatása során 17
óra 30 perc körüli időben
Nagy Zoltán rendőr törzszászlós Lesencefalu határában az erdőbe vezető úton a
növényzet zörgésére lett figyelmes. Lemászott a sűrű
aljnövényzetű árokba, ahol
az 57 éves asszony magatehetetlenül feküdt. Ezt követően a rendőrök mentőt hívtak és a megtalált személyt
az ajkai kórházba szállították - írta lapunknak Nagy
Judit a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
n ITTAS VEZETÉS Három ittas járművezetés
miatt indult nyomozást fejezett be a Tapolcai Rendőrkapitányság bíróság elé állítási javaslattal. április 7-én
Balatonrendes belterületén
egy személygépkocsival közlekedő kővágóőrsi lakossal
szemben intézkedtek a rendőrök. Április 20-án a szigligeti Ciframajornál igazoltattak egy ittas autóst, másnap a Sümeg és Tapolca közti útszakaszon kaptak el egy
italos sofőrt.

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 45 - 50 Ft/db
Burgonya: 220-240 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
Vöröshagyma: 160 Ft/kg
Paprika: 589 Ft/kg
Paradicsom: 489 Ft/kg
Uborka: 380 Ft/kg
Alma: 200-380 Ft/kg
Körte: 680 Ft/kg
Brokkoli: 640 Ft/kg
Cukkini: 440 Ft/kg
Narancs: 480 Ft/kg
Citrom: 680 Ft/kg
Banán: 440 Ft/kg

MOZAIK
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Csokrok, koszorúk
KIÁLLÍTÁS Frissen végzett virágkötők bizonyítványt érő munkái
Odafigyeléssel, szépérzékkel és nem utolsó sorban frissen megszerzett
szakmai tudás birtokában
elkészített
gyönyörű
csokrait, koszorúit mutatta be a Pápai Szakképzési Centrum most végzett
virágkötő csoportja a Tamási Áron Művelődési
Központ emeleti aulájában a minap.
A szemet gyönyörködtető
kiállítás „tárgyai” ezúttal
színpompás növények, virágkötészeti munkák voltak,
amelyeket a 16 fős virágkötő
tanulócsoport és vezetőik állítottak össze. A virágkötészeti munkák bemutatóját a
három hónapos intenzív
szakmai tanulmányait lezáró csoport vezetője, Horváthné Dér Erzsébet ajánlotta a látogatók figyelmébe
a zeneiskolás tanulók szép
fúvószenei produkcióját követően. A pedagógus előrebocsátotta, hogy a kiállított
csokrok készítői mind megfeleltek a vizsgákon, tehát

Színpompás növényeket, virágkötészeti munkákat láthattak az érdeklődők Fotó: tl.
bizonyítvánnyal rendelkező fontosságát hangsúlyozta gek mellett, munkahelyeiszakmunkások, majd lírai beszédében. Kiemelte, hogy ken is helytállva vállalták a
hangulatú köszöntőjében Magyarországon jelenleg képzést. Az iparostársadaméltatta a virágkötő foglal- szinte minden területen hi- lom nagy örömmel várja
kozás szépségeit. A kiállítást ány van szakemberekből. Az önöket akár önálló vállalkoVörös Béla az Ipartestületek alelnök a frissen végzett vi- zóként, vagy munkavállalóOrszágos Szövetsége alel- rágkötőknek is köszönetet ként- hangsúlyozta az iparnöke nyitotta meg, aki a mondott, hiszen sokan ma- testületi tisztségviselő a renszakmák
elsajátításának gánéleti és egyéb nehézsé- dezvény szónokaként. (tl)

SZEM - PONT
Tapolcai hölgy olvasónk nem akart hinni a szemének,
amikor egy állítólag 2006 óta kifizetetlen, mintegy 41
ezer forintnyi tartozást és nagyjából hatezer forint egyéb
költséget kért rajta számon egy behajtó cég a közelmúltban. Ha záros határidőn belül nem fizet -állt a magát
nemes egyszerűséggel „ behajtás szakértőként” aposztrofáló cég felszólító levelében- úgy a tartozás még súlyos
ezrekkel gyarapodhat. A követelt összeg, továbbá a hitelező pénzintézet neve ennyi idő távlatából is ismerős volt
a címzett számára. Amit viszont kizártnak tartott olvasónk , hogy azt ne fizette volna vissza akkor, amikor kellett. A hajdani adóst ezúttal a hivatalos dokumentumok
iránt tanúsított ösztönös pedantériája mentette meg a
„szívinfarktustól”, hiszen nem dobta ki a régi csekkszelvényt, pedig tíz év után - azt hisszük - senki sem róhatta volna meg érte. Egyik fiókja mélyéről sikerült
előhalásznia a mára már kissé megfakult, de a hajdani
befizetést minden kétséget kizáróan igazoló csekket. Számos kérdés, gyanú megfogalmazódik az emberben, ha
ilyen történetet hall. Csak egy kérdés a sok közül, hogy
vajon jogos-e, etikus-e, hogy tíznél több évig nem értesítik az adóst, majd váratlanul, hosszú-hosszú évek múlva pénzt követelnek tőle?
Tanulság, hogy ne dőljünk be egy pénzügyi felszólításnak, különösen, ha bármi kétségünk felmerül afelől,
hogy az nem jogos. Befizetéseink igazolásait pedig lehetőleg halálig őrizzük, ki tudja mikor lesz szükség rá!? Viszont az is tanulság, hogyha régről mégis tartoznánk egy
pénzintézetnek és azt hisszük, hogy megúsztuk, néha tévedünk. Előbb vagy utóbb, de valaki megpróbálja „benyújtani a számlát” !
(Töreky)

Heti SÜTI
Sajtos muffin
Hozzávalók 12 db - hoz: A tésztához : 2 dl tej 7 g szárított élesztő 1
teáskanál porcukor 47 dkg finomliszt 1 teáskanál só 1 dl étolaj 1 db
tojás (L - es)
A töltelékhez: 8 dkg puha margarin 8 dkg félkemény sajt
A tetejére: 1 db tojás ízlés szerint
szezámmag
Elkészítés: Mérjük ki a tészta hozzávalóit. Az élesztőt keverjük el a
langyos porcukros tejben, a tetejére szórjunk egy evőkanál lisztet,
és 10 perc alatt futtassuk fel. A lisztet szitáljuk egy tálba, keverjük el
benne a sót, üssük bele a tojást, öntsük hozzá az olajat, és a felfutott
élesztővel gyúrjuk össze. Dagaszszuk egy szép sima tésztává és formáljunk belőle egy gömböt. Takarjuk le egy tiszta konyharuhával,
és hagyjuk 15 percet pihenni. Közben előkészítjük a töltelék hozzávalóit. A margarint egy fakanállal
kikeverjük, a sajtot lereszeljük.
Láthatóan duplájára emelkedett a
tésztánk. Lisztmentes munkafelületre borítjuk és 12 db egyenlő
részre osztjuk, majd kis gombócokat csinálunk belőlük. Minden

Házasságkötés

egyes kis gombócot kinyújtunk kb.
12×18 cm - es közel téglalap formára. A felső részén kb. feléig egy
derelyevágóval 6-7 bevágást ejtünk. A szabadon maradt részre kenünk a kikevert margarinból, megszórjuk egy kevés reszelt sajttal.
Majd feltekerjük, úgy, hogy a vágások vége az aljára kerüljön. Egy
picike csigát hajtunk belőle.
Minden kis gombóccal így járunk
el. A csigát, behelyezzük a muffin
formába. (esetleg nagyon vékonyan kikenhetjük margarinnal, de
elegendő az a mennyiség, ami a kenése során bele kerül, igaz el nem
fogja rontani). Tetejét letakarjuk a
konyharuhával és 15 percet így pihentetjük. Közben a sütőt előmelegítjük 180 C fokra. 15 perc után lekenjük a muffinok tetejét a gyengén felvert tojással, majd megszórjuk szezámmaggal. Az előmelegített sütőben 20 - 25 perc alatt készre sülnek. Egy belül foszlós, kívül
roppanós finomság lesz a végeredmény.
Fehér Sándorné, Tapolca

2017. 05.06. - Bodó Viktor és
Kordik Gabriella
2017. 05.05. - Östör Sándor 2017. 05.06. - Kovács Tamás
és Furján Viktória
Máté és Benczik Éva Ivett

