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Adventi várakozás
Kigyúlt az első gyertya - Karácsonyi hangulat a belvárosban
ÜNNEP - Advent első vasárnapján az első gyertya
meggyújtásával elkezdődött a hagyományos, vízkeresztig tartó, Adventi
várakozás néven ismert
tapolcai rendezvénysorozat. Természetesen bekapcsolták a város díszkivilágítását is és megnyitották a szabadtéri Betlehemet.

Az érdeklődőket Dobó Zoltán köszöntötte a város impozáns karácsonyfája alatt a
Szentháromság téren. A polgármester az adventi négy
gyertya kapcsán négy olyan
fogalomról szólt, amelyek
nagyon szorosan kapcsolódnak az ünnepkörhöz, szerinte mégis “hiánycikk”
mindegyik napjainkban. A
hit, a remény, az öröm, a szeretet, amelyekre a ma emberének is nagy szüksége van,
s amit oly sokan keresnek hiába. Hozzátette, bízik abban,
hogy tudnak majd egymásnak adni ezekből a hiánycikkekből mindazok, akik
megértik advent üzenetét.

Advent első vasárnapján a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének négy tanulója állhatott a városi karácsonyfa melletti színpadra Fotó: szj.
Az ünnepi hangulatú estén a
történelmi egyházak köszöntője mellett a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános
Iskola
Székhelyintézményének négy tanulója, a Batsányi Táncegyüttes, valamint Dávid Roland adott
műsort. Az Adventi várakozás programjai szombaton

adventi utcabállal folytatódnak. Hangulatfelelős a
Lucky&Tamara Parti Band,
valamint Márió a harmonikás. A következő napon, advent második vasárnapján
(december 10-én) 14 órától
családi játékok kezdődnek a
Fanyűvő játékparkkal, illetve ekkor indul a IX. Tapolcai

forralt bor főző verseny is.
Ezen a délutánon a Kazinczy Tagintézmény diákjai lucáznak, majd az Életlehetőség Szociális Nappali
Intézmény fiataljai adnak
műsort.
(Írásunk folytatását a 2. oldalon Karácsonyvárás címmel olvashatják)
(szj)

Pejoratív
és relatív
Magam is elkövetem
néha azt a hibát, hogy
általánosítok
olyan
esetben, amikor nem
konkrét személyről
van szó, hanem egy
ismeretlenről. Például, a mentők foglaltságával kapcsolatban
gyakran elhangzik,
hogy éppen egy ittas
valakit szállított, ezért
nem ért időben máshova. Ahogy az alkoholistákról, a kábítószer fogyasztókról is
többnyire általánosságban szólunk, kellő
módon jól elítélve az
„ismeretlen” valakit.
Egészen addig, amíg
egy ismerős, barát,
rokon, hozzátartozó,
családtag nem esik
az említett körbe. Onnantól minden megváltozik, hiszen az „ittas ember” a mentőben lehet akár egy 14
éves, első buliján
részt vett gyerek. Akit
ugyanúgy hazavár a
családja, mint bárki
mást.
Szijártó János

Mézkóstoló a méhésszel
A méz, a mézfogyasztás
országos népszerűsítéséért az Országos Méhészeti Egyesület sokat tett
az elmúlt években. Legutóbb Tapolca három általános iskolai intézménye
csatlakozott ismeretterjesztő programjukhoz.

A Mikulással személyesen találkozni feledhetetlen élmény a gyerekek számára
Fotó: tl.

Tapolcára is megérkezett
December második napjának délutánján, a Csermák
József
Rendezvénycsarnokba érkezett a város Mikulása, hogy jelenlétével,
ajándékcsomagjaival
és
bölcs gondolataival örömet
szerezzen a tapolcai gyere-

keknek. A szervezők, a
csarnok munkatársai ugyanakkor ingyenes óriás játékokkal, számos gyermekfoglalkoztató programmal is
kedveskedtek a nap folyamán a kisgyermekeknek, a
helyi családoknak.
(tl)

A Tapolcai Báros Lajos Általános Iskola Batsányi Tagintézményében
harmincöten, a Bárdos székhelyintézményben kétszázan, a
Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskolában mintegy száz diák
hallgatta meg az előadásokat, illetve kóstolta meg a finomabbnál-finomabb mézfajtákat, amelyekhez szomjoltóként mézes teát is fogyasztottak a gyerekek. A di-

ákok egy kisfilmet is megtekintettek a méhek életéről,
a méz jótékony hatásairól. A
programot a Tapolca és
Környéke Méhészek Egyesülete szervezte és a kóstoláshoz szükséges mézet is ők

biztosították. A főszervező,
Pimper László méhészmester, az egyesület helyi elnöke
volt, aki a tanulók számos
felmerült kérdését is megválaszolta a rendhagyó tanórákon.
(tl)

Pimper László méhészmester, a környék méhészeit tömörítő egyesület elnöke fontosnak tartja, hogy a fiatalok megértsék, a méz mértékletes fogyasztása hozzájárul az egészség megőrzéséhez
Fotó: Helyszíni felv.
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Összefogás a kábítószer ellen
EGYÜTT- Megalakult a
tapolcai Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) a
Tamási Áron Művelődési
Központban csütörtökön.

Amint az az alakuló ülésen
elhangzott, a KEF létrejöttét
a tapolcai önkormányzat és
az „ÉN-KÉP-TÉR” Szociális és Mentálhigiénés Alapítvány munkatársai kezdeményezték. Dobó Zoltán polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy a kezdeményezéssel szeretnék öszszefogni a város, illetve a
kistérség olyan intézményeit, szervezeteit amelyek a
helyi drogprobléma kezelésében szerepet vállalhatnak.
A drogfogyasztás, ahogy országosan, úgy Tapolcán is
komoly problémát jelent,
így szükségesnek érzik a
lokális megoldás keresését.
A polgármester az új, jelen
pillanatban még törvényileg
nem szabályozott szerek
kapcsán kifejtette, hogy az
ausztrál példát lenne jó átültetni a magyar gyakorlatba
is. Azaz, nem a tiltólistát
kellene állandóan bővíteni,
változtatni, hanem az engedélyezetteket meghatározni,
s ami ezen kívül megtalálható a piacon, az minősülne
tiltott szernek. Ez megszüntetné azt az állandó lépéshátrányt is, amely a bűnül-

Karácsonyvárás
(Folytatás az 1. oldalról)
15.30-kor kihirdetik az
Ünnepi díszbe öltözött Tapolca mozgalom eredményeit, utána a Boglya népzenei együttes szórakoztatja
az érdeklődőket. A forralt
bor főzőverseny díjazottjait
16.30-kor ismertetik a szervezők, utána a Tördemic
Néptáncegyüttes ad táncházat. December 17-én, advent
harmadik vasárnapján rendezik a hagyományos Mindenki karácsonyát, mivel
idén a negyedik vasárnapra
esik szenteste. A Fő téren január 6-ig vár mindenkit a
szabadtéri Betlehem, az állatsimogató, valamint a faházak kínálata, forralt bor,
puncs, tea, sült gesztenye,
langalló és lángos. A gyerekeknek december 8-án, 15én és 22-én tartanak kézműves foglalkozást, szombatonként pedig zenés estet a
felnőtteknek.
(szj)

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

Dobó Zoltán polgármester az új, törvényileg még nem szabályozott szerek kapcsán úgy vélte, nem a tiltólistát kellene állandóan bővíteni, hanem az engedélyezetteket meghatározni, s ami ezen kívüli, az minősüljön tiltott szernek Fotó: szj.
dözés, valamint a jogalkotás
terén látható, a szinte követhetetlen tempóban utcára
kerülő újabb és újabb szerek
okán.
Rig Lajos országgyűlési
képviselő ezzel kapcsolatban kifejtette, szívén viseli
az ügyet, s azt a parlamentben is képviseli, a jelenlegi törvény módosításának szándékával. Az alakuló ülésen az „ÉN-KÉPTÉR” Alapítvány munkatársai ismertették a KEF-ben
rejlő lehetőségeket, annak
jelentőségét. Magvas Zoltán
szakvizsgázott szociálpedagógus,
egészségfejlesztő
mentálhigiénés szakember

Felhívás
Felhívom a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy az ingatlanjaikhoz tartozó járdákat tisztítsák meg a hótól és síkosság
mentesítsék a gyalogos balesetek elkerülése érdekében. Kérjük minden magánház, társasház, üzlethelyiség tulajdonosát, bérlőjét, használóját, valamint az intézményvezetőket,
hogy intézkedjenek arra vonatkozóan, hogy a saját ingatlanjaik előtti járdaszakasz legalább 1 méter széles sávban hóés jégmentes legyen.
A hó- és síkosság-mentesítés
elmulasztásából eredő balesetekért a takarítást elmulasztó
ingatlantulajdonos, bérlő, vagy
használó tartozik teljes felelősséggel.
Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X. 9.)
rendelete az alábbiakat írja elő:
9. § (1) bekezdés szerint
„Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az az
ingatlantulajdonos, illetve az

úgy vélte, Tapolcán a város
vezetése jó érzékkel tapintott rá a problémára, amelylyel közösségi szinten érdemes, és szükséges foglalkozni. Ehhez pedig a lehető
legszélesebb körű összefogás kell. A KEF hosszabb
távú célja koordinálni a szervezetek együttműködését a
drogproblémára való reflektálásban. Labovszky Tamara
közösségfejlesztő szociális
munkás több más mellett arról is szólt, hogy a mai fiatal
generáció számára újabb típusú drogprevenciós program kell, az egy évtizeddel
ezelőtti gyakorlat ma már
nem alkalmazható eredmé-

nyesen. Pilter Balázs szociális szakember a jövő évi
pályázatok ismertetésén túl
vázolta a KEF 2018-as munkatervét is, amely egyebek
között városi helyzetelemzés készítését, drogellenes
stratégia és cselekvési terv
kidolgozását is előirányozza.
A program további részében
a megjelent szervezetek
együttműködési nyilatkozatot írtak alá, illetve megalakították a munkacsoportokat, amelyek a közösség és
együttműködés, a prevenció, valamint a kínálatcsökkentés területén végzik vállalt feladatukat.
(szj)

ingatlan bérlője, aki nem gondoskodik
b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről.”
9. § (2) bekezdés szerint
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari
egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, illetve tulajdonosa, aki nem gondoskodik
az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a hó- és síkosságmentesítéséről, a zárás előtt a
szemét összetakarításáról.
2. § (1) bekezdés szerint
Aki az e rendeletben meghatározott módon a közösségi
együttélés alapvető szabályait
megsérti, természetes személy
esetében ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig ötezer forinttól kétmillió
forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására a
jegyző jogosult.
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.)

Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése alapján:
Belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe
vett terület (úttest) kivételével a síkosság-mentesítésre olyan
anyag használható, amely a
közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás
szárú növény egészségét nem
veszélyezteti.
A síkosság-mentesítő anyag és
a hó eltakarítását az olyan szakaszokon, ahol a járda mellett
füves, fás, virágosított zöldfelület található fokozott figyelemmel kérjük elvégezni a
zöldkár elkerülése érdekében!
Kérjük szíves együttműködésüket és a vonatkozó előírások
betartását!
Köszönettel:
dr. Németh Mária Anita
jegyző sk.
Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési
képviselő minden hónap első
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) tart fogadóórát
Kozma Henrik alpolgármester
December 11. 14.00-16.00

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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2017. DECEMBER 8.

TAPOLCAI ÚJSÁG - 3

HÍREK

Diákok a könyvtárban
Fontos tudni, hogy a gyerekek fogékonyak a nehéz témákra is
Dóka Péter a Móra kiadó
szerkesztő munkatársa, A
kékhajú lány című könyvét mutatta be a Wass Albert Könyvtár gyermekrészlegében kedden. A
könyv tabutémákat feszeget, megmutatja, mi mindennel szembesül egy
gyógyíthatatlan beteg kisgyermek a kórházban.

Dóka Péter interaktív, játékos előadása olyan nehéz,
aktuális, mégis elhallgatott
témákról gondolkoztatta el a
felsős általános iskolásokat,
mint a gyermekeket sem kímélő gyógyíthatatlan betegségek, a problémás gyermekek világa, a korosztályt
érintő személyiség és a viselkedészavar.
„Mindig
vámpírokat rajzol, fekete a
körme, és kerekes székben
ül. Ő Mira, a kék hajú lány,
aki éppen várja a csodát.
Mert csodára néha szükség
van. Főleg egy kórházban.
De nem a csoda érkezik, hanem a tizenhárom éves Olivér. A fiúnak nincsenek ba-

KULTÚRSAROK
J. K. Rowling Harry Potter
regényeit és a belőlük készült filmek szinkronjait
Tóth Tamás Boldizsár fordításában ismeri a magyar közönség, ahogy a Star Wars
sorozat három részének magyar változata is az ő tolla
alatt született. A műfordító a
városi könyvtár gyermekrészlegének vendége volt a
közelmúltban. A tapolcai fiatalok nem voltak szégyenlősek, okos kérdések sokaságával bombázták a neves

Dóka Péter A kékhajú lány című könyvet mutatta be
rátai, a plüsspatkányával alszik, és szeret felmászni a
magasba. Kórházba is azért
került, mert leesett egy fáról.
A gyerekosztály a rejtélyes
és furcsa álmok helye, Olivér itt barátokra talál, és sokkal jobban érzi magát, mint
odahaza. Mindenkin megpróbál segíteni, aki beteg,
vagy boldogtalan. De leginkább egyvalakit szeretne
megmenteni: a félelmei elől
álomvilágba menekülő kék

hajú lányt." Vasáros Ferencné Márta gyermekkönyvtáros lapunknak elmondta,
hogy a szerző könyve ugyan
2013-ban jelent meg, ám aktualitásából máig mit sem
vesztett. Többek között ezért
is tartották fontosnak, hogy a
tapolcai fiatalok megismerjék a művet, a legavatottabb ismerőjétől, a szerzőtől. - Fejleszti a gyermekek etikai érzékét, a könyvben, mint a népmesékben, a

A Harry Potter fordítója
vendéget, aki közvetlen személyiségével hamar megnyerte magának a gyerekeket. Tóth Tamás Boldizsár
elmondta, hogy eredetileg
nyelvtanárnak készült, nem
pedig műfordítónak, szerencsés véletlen révén került
egy filmforgalmazó látókörébe, ahol megszerette a
szakmát. – Egész jól érzem
magam, amikor csak ülök és
egyik nyelvről a másikra átültetem a történeteket – fogalmazott, majd hozzátette,

hogy azt is a véletlenek közé
sorolja, hogy Harry Potter
regények fordításának feladatát ő kapta. - Szerencsés
találkozás volt ez, hiszen nagyon tetszik J.K. Rowling
írónő stílusa. Nagyon bejön
nekem, kifejezetten élvezetet okoz az ő szövegeinek
fordítása. Az első három
Harry Potter kötetet még
mint “nemsürgős” feladatot
kaptam, de a negyediktől
hirtelen minden nagyon sürgős lett és rohamtempóban
kellett fordítanom. Volt
olyan, hogy egy hónapig
szinte ki sem léptem a lakásból, reggeltől estig dolgoztam - árulta el a 48 éves
műfordító. Tóth Tamás Boldizsár a gyerekek kérdéseire
válaszolva, sok más mellett
beszélt a Harry Potter regények fordításának specialitásairól, az angol dialektusok magyarra ültetésének
kihívásairól, a műfordítás
szakmai fortélyairól, kreatív
oldaláról és érdekességeiről
Tóth Tamás Boldizsár műfordító gyorsan megtalálta
(me)
az összhangot a gyerekekkel
Fotó: tl. is.

Fotó: Töreky L.

jó tettek, jó következményekkel járnak, miközben a
nehéz témák gyakran humoros, szórakoztató a gyerekek
számára érthető, átérezhető,
átélhető köntösben jelennek
meg - fogalmazott a tapolcai
könyvtáros, aki szerint Dóka
Péter könyvének üzenete az,
hogy a gyerekek fogéko06/87/412-289
nyak a nehezebb témákra is,
egyáltalán nem szabad, nem Online újságunk
lehet elhallgatni előlük azokat.
(tl) www.tapolcaiujsag.hu
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, (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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Óvatosan az utakon!
A hideg évszakban más szempontokat kell figyelembe venni
TÉL - A téli időjárás számos veszélyforrást tartogat a közúti közlekedés
résztvevői számára. Az
utakon közlekedők fokozott körültekintésére és
türelmére van szükség,
valamint a járművek indulásra való felkészítésére is érdemes több időt
szánni.

Erről Nagy Judit, a Tapolcai
Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója adott tájékoztatást lapunknak.

Megváltozak
a külső
körülmények
A rendőrségi ajánlásból kiderül, hogy a gépkocsik időjárásnak megfelelő általános
felülvizsgálatán túl ajánlott
minden elindulás előtt ellenőrizni a gumiabroncsok álHirdetés

Fokozott figyelmet, műszakilag kifogástalan járművet igényel a tél Illusztráció: szj.
lapotát, a fagyálló folyadék
szintjét, valamint a fékrendszer, a világító berendezések, az ablaktörlők és a fűtő,
párátlanító
berendezések
működését. Érdemes a reggeli készülődésre kicsivel
több időt szánni. Mielőtt útnak indulnánk, a szélvédőt

és valamennyi ablakot párátlanítani, valamint a hajnali
deret és rárakódott jeget eltávolítani.
Csapadékos időjárási viszonyok esetén számolni kell az
utak csúszósságával, éppen
ezért kiemelten fontos, hogy
körültekintően és türelme-

sen vezessenek!
Kérjük, hogy minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően
közlekedjenek, a sebesség
megválasztásánál a forgalmat is vegyék figyelembe.
Tartsák szem előtt, hogy
nem csupán a hó, hanem a

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

lecsapódó pára miatt is csúszóssá válhatnak az utak, a
köd miatt csökkenhet a látótávolság, a megerősödő
szél pedig ronthatja a járművek menetstabilitását! Vezetés közben vegyék figyelembe, hogy a száraz és nedves útfelületek váltakozása
miatt a gumiabroncsok tapadása is változik, valamint a
felüljárók és hidak útburkolata ilyenkor gyakrabban jegesedik, ami fokozott veszélyhelyzetet teremt. A borongós időben tompábbak
lehetnek a reflexek, ezért
fontos a nagyobb követési
távolság betartása is.
Amennyiben mégis megcsúsznának járművükkel,
kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat, illetve az intenzív fékezést! Ilyen esetben ajánlott a sebességet
gázelvétellel és motorfékkel
csökkenteni.
Nagy Judit
megelőzési főelőadó
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Nagy sikert aratott a tánc
Öt alkalommal hirdetett
szeptembertől ingyenes, intenzív latin- amerikai táncnapokat a helyi Egészségfejlesztési Iroda.
A Salsa Vagabundo tánciskola, illetve Markóth Bálint
vezető oktató jóvoltából
szombatonként bachata és
kubai salsa, az Egészség - és
Aerobik napon pedig salsa
és merengue várta az érdeklődőket. Fábián Kata, az
iroda munkatársa szerint
nagyon népszerűek voltak
az őszi kurzusok, eddig több
mint 200 embert sikerült
táncra csábítaniuk.

Már új helyén
a bányász
szoborcsoport
Új helyén, a Tamási Áron
Művelődési Központ előtt
avatják fel Marton László
szobrászművész figurális
rácskompozícióját
december 8-án pénteken 17
órakor.

A bányászok Borbála-napi
ünnepségén előbb Orbán Tibor a Tapolca és Környéke
Bányászati Hagyományápoló Egyesület elnöke köszönti
a résztvevőket, utána Dobó
Zoltán polgármester mond
beszédet.
A folytatásban a bányászoknál megszokott szalamander
felvonulás indul el a Kisfaludy utcából, majd a visszaérkezés után a Borbála-szobornál Podányi Tibor az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Tapolcai Szervezetének elnöke osztja meg gondolatait
a résztvevőkkel. A program
az idei évben is szakestéllyel
zárul.
(szj)

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

Hirdetés

5

Keresik a megye legszebb hölgyét
December 16-án 13 órától
rendezik meg a „Miss Alpok
Adria - Veszprém Megye
Szépe” versengést, amely
egyben válogató az országos, sőt akár a nemzetközi
megmérettetésre is. A castingot a Hotel Pelionban
tartják, ahova várják a 14 és
27 év közötti hölgyeket. Az
Hirdetés

Markóth Bálint vezető táncoktató az egészségnapon is
megmozgatta a résztvevőket
Fotó: Májer Edit
Az utolsó alkalommal szin- 9-én, 09.00-13.00 óráig a
tén a bachatat próbálhatják Tamási Áron Művelődési
(x)
ki az érdeklődők, december Központban.

TAPOLCAI ÚJSÁG -

érdeklődők a jelentkezést
a veszpremmegyeszepe@gmail.com
címre küldhetik, rövid bemutatkozással és egy egész
alakos fotóval együtt. Feltétel a Veszprém megyei lakhely, munkahely (iskola). A
rendezvény
fővédnöke
Fenyvesi Zoltán, a megyei
közgyűlés alelnöke.

6
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Oroszlán a Szent György-hegyről

Az emberek is fontosak!

E

A nagy belpolitikai csatározások teljesen háttérbe szorították
a november második felében
Göteborgban történteket. Mi is
történt a svéd városban ekkor?
Az Európai Unió államainak a
vezetői aláírták az európai szociális pillér elnevezésű dokumentumot, mely az esélyegyenlőség és munkavállalás, a
tisztességes munkafeltételek,
illetve a szociális védelem és
társadalmi befogadás területén
biztosít jogokat az uniós állampolgárok számára. Eddig ezek a
jogok nemzeti hatáskörbe tartoztak. Azonban megváltozott a
világ, megváltozott Európa is.
Gondoljunk arra, hogy a határok zártsága megszűnt, az uniós
polgárok bárhol szabadon élhetnek és dolgozhatnak, tanulhatnak, viszont a szociális és a
jövedelmi különbségek felrobbanható aknaként fenyegetik az
EU nyugalmát.
Sok millió kelet-európai ember
kénytelen nyugaton, vagy délen dolgozni, lenyomva az ottani béreket és munkaerőhiányt
okozva saját hazájában. Az elmúlt évtizedekben szinte minden országban jelentősen nőttek az egyenlőtlenségek.
Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni: az emberek szociális helyzetének a javítása
nélkül megrendül alapjaiban a
társadalmi egyensúly!
Az alappillérrel most Göteborgban 500 millió ember számára sikerült egy egységes
szakpolitikai rendszert kialakítani, mely biztosítja a munkavállalóknak az azonos jogokat.
Nézzük mi is az a szociális pillérbe foglalt 20 alapjog. Az
esélyegyenlőség és munkavállalási jogok közé tartozik az
egész életen át tartó tanulás joga, a nemek közötti egyenlő-

különleges állatfajta megjelenése a távoli múltba
vezet vissza, még akkor is, ha
csak szűkebb pátriánkban, a
nyugati Balaton-felvidékben
gondolkozunk. Az első ismert
példányai a Krisztus utáni IIIIV. század táján bukkantak fel,
mégpedig a Badacsony-hegy
nyugati lejtőjének tövében.
Aránylag sokáig léteztek, de
aztán végül emberi kezek
okozták időleges eltűnésüket.
Tudjuk, hogy a XI-XII. század
folyamán ismét mutatkoztak
példányai, ám ekkor már a
Szent György-hegy – akkori
nevén „Hegymagas” fennsíkján. Nos, természetesen nem a
kistermetű barlangi oroszlánról
van szó, hiszen annak utolsó
példányait még a középső-paleolitikum neandervölgyi vadászai ejtették el, és akkoriban is
csak az Északi-középhegység
vadonjaiban létezett e faj. Erre
mifelénk nem. Kőből faragott
oroszlánszobrokról szólna a
történetünk, amelyek első ismert példányai a római korban
készültek. A Badacsonytördemictől Korkoványon át Köbölkút felé húzódó bozótok, rétek
és szőlők egy nagyobb római
telep és temető nyomait rejtik.
Utóbbiból származik, mint
egykori sírkert-őrző díszítmény
az a kőoroszlán, amely hányatott utóéletét követően a keszthelyi Balatoni Múzeum régészeti gyűjteményébe került. Újrafaragott másolata pedig ma a
tördemici plébániatemplom be-

járatát vigyázza, azoknak a méretes, szintén római kori faragott köveknek a társaságában,
amelyek ugyancsak az említett
római idők korkoványi leletei.
A Szent György-hegy oroszlánja jóval fiatalabb, valamikor
a XI-XII. században faraghatták. Ebben az időszakban egy
kisebb kolostor épül a hegytető
északnyugati pereméhez közel,
de sajnos anonim társházként,
azaz egyetlen fennmaradt középkori oklevelünkben sem találni írásos említését. Nem tudjuk ki és mikor építtette, mely
szerzet rendtagjai lakták, meddig állt fenn és mi okozta pusztulását? Közvetett időbeni kapaszkodók ugyan vannak, hiszen a romterületen már két alkalommal is volt egy-egy kisebb régészeti kutatás. Először
1932 nyarán ásatott itt Dornyay
Béla dr. Frisch József tapolcai
ügyvéd, műkedvelő régész társaságában, majd 1985 nyarán
dr. Uzsoki András régész, megyei múzeumigazgató-helyettes irányítása alatt tapolcai
gimnazisták végeztek kutatásokat. Az előkerült I. (Szent) László- és IV. (Kun) László-kori
ezüstpénzek adtak támpontot
az épület korára vonatkozóan.
Minkét alkalommal színvonalas kőfaragványok is napvilágot láttak. A leletegyüttes e téren különösen gazdag volt
1932-ben, amikor különféle
nyíláskeret-töredékek, oszlopfő és figurális kőfaragvány is
szerepelt a kiásott anyagban.

Ezek sorában érdekes szobortöredék egy nőstény oroszlán
vörös bazalttufából faragott
15,5 cm magas és 14,5 cm hoszszú feje. Kialakítása arra enged
következtetni, hogy nem oszlopfőről letörött figurális elem lehetett, hanem inkább önálló
épületplasztikai díszítmény;
külső falfülkében elhelyezett
dísz vagy esetleg kapuőrző
oroszlán. Ez esetben akkor párja is volt egykoron. Elterjedt
épületszobrászati megoldás a
korszak hazai templomépítő
művészetében, hogy a plébániatemplomok és kolostortemplomok főkapuját kétoldalt egyegy befelé vagy előre tekintő
oroszlánszobor teszi ünnepélyesebbé. A szobrok méretei,
anyaga és kvalitása széles skálán mozog. A Balaton-felvidéken ilyenek őrzik a felsőörsi
Mária Magdolna plébániatemplom főbejáratát, de a legismertebbek között megemlíthetjük
Ják egykor bencés apátsági
templomának nyugati főkapuját díszítő két oroszlánt is.
Az 1932. évi ásatás leletei akkor a keszthelyi Balatoni Múzeum régészeti gyűjteményébe
kerültek, mivel Tapolcán még
több mint 50 év volt hátra az önálló Városi Múzeum megszületéséig. Az oroszlánfő azonban
„hazatért”, és a keszthelyi múzeummal kötött műtárgykölcsönzési megállapodás értelmében évek óta mi vigyázunk rá.
Hangodi László
történész-főmuzeológus

Búcsúzunk
A három közül az egyik eltávozott. Az ég szürke útjain forgatja a volánt. Hirtelen természetű, de
mindig szolgálatkész, megbízható, becsületes sofőr volt. Számíthattam bárhol bármikor Rá.
Sokat szolgáltunk itthon és külföldön, szívós volt, nagy teherbírású. A régi kórház megbecsült
dolgozója. Harcolt a munkáért, a nyugdíjáért, az életéért. Az utolsót sajnos elvesztette. Most ott
pihen... , lelkét galambjai vitték az új világ felé. Nyugodj békében Attila!
Kutasi Iván

ség, az esélyegyenlőség és a
foglakoztatás aktív támogatása. A tisztességes munkafeltételekhez tartozik a biztonságos és
rugalmas foglalkoztatás, a bérek, a tájékoztatás, a szociális
párbeszéd, a munka és a magánélet közötti egyensúly, az
egészséges és biztonságos
munkakörnyezet és az adatvédelem. A szociális védelemhez
és a társadalmi befogadáshoz
tartozik a gyermekgondozás és támogatás, a szociális védelem, a munkanélküli-járadék, a minimumjövedelem, az
időskori nyugdíj, az egészségügyi ellátás, a fogyatékossággal élők befogadása, a tartós
ápolás-gondozás, lakhatási segítség a hajléktalanoknak és az
alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés joga.
Az Unió ezeket az ajánlásokat
fogalmazza meg tagországai
számára. Az európai vezetők
aláírták Göteborgban az európai szociális pillér elnevezésű
dokumentumot. Jó lenne, ha a
magyar kormány komolyan
venné az általa is szignózott
pontokat. Hiszen a szociális
egyensúly felbomlása, a munkanélküliség, az oktatás és
egészségügy leépülése, vagy
tudatos leépítése hosszú távon
súlyos társadalmi problémákhoz vezethetnek. Ezek termékeny talajt képezhetnek jelentős nem kívánt politikai következményeknek is, melyeket
egyetlen demokratikus párt
sem szeretne, ha bekövetkezne.
De a munkavállaló állampolgárok sem…
Jól működő munkaerőpiacokat
és
szociális
rendszereket
követelünk!
Árvai Gábor elnök
MSZP Tapolca és
környéke Szervezete

Szolgáltatás: „Apró lépésekkel haladunk”
Az első benyomás nagyon fontos. Nemcsak akkor, amikor mi
magunk mutatkozunk be, vagy
megismerünk egy új embert.
Akkor is, ha meglátogatunk
egy olyan helyet, ahol előtte soha nem jártunk. A város, annak
képe, arculata, hangulata, tisztasága marasztalhat, de örökre
el is riaszthat. Természetesen
nemcsak a hozzánk látogatók
miatt fontos, hogy mit sugall,
mit mutat magából Tapolca, de
az itt élők szempontjából éppen
ugyanúgy. Az előttünk levő
ciklusokban is sokat tett a város
mindenkori vezetése azért,
hogy virágosak legyenek a közterek, tiszták az utcák. Sokat
tettek érte, de nagyon sokat is
költöttek rá, talán indokolatlanul is sokat. Volt olyan év, hogy
150 millió Ft került a költségvetésből öntözésre, virágosításra, síkosságmentesítésre, karbantartási munkákra.

Mi másképpen próbáljuk. Volt
valaha egy cége Tapolcának, az
akkori tanácsnak. Sokan emlékeznek még talán rá, ez volt a
Közületi Szolgáltató. Komoly
gépekkel, műhelyekkel, tapasztalatokkal rendelkező szakember gárdával. Az idők szele ezt
szétfújta, illetve elfújta helyi
magánvállalkozásokhoz. Ott
dolgoztak tovább gépek, mesterek. Ez a szolgáltató cég, oldotta meg annak idején a város
zöldfelületeinek, fáinak karbantartását, a köztereken, középületekben felmerülő mindennemű szakipari problémát a
villanyszereléstől, a lakatos-,
asztalos-, festési munkákig. Erre visszagondolva hoztuk létre
mi is az idei évben a Városüzemeltetési
Munkacsoportunkat, amelyből előbb-utóbb
egy olyan profilú cég nőheti ki
magát, mint amilyen a Közületi
Szolgáltató volt.

Hogy jó az irány, azt mi sem
mutatja meg jobban, mint,
hogy tevékenységüknek látható, kézzel fogható eredménye
van. Jelenleg 14 fő dolgozik a
csoportban, valamennyien a
város alkalmazásában állnak.
Január óta ők gondozzák a Dobó lakótelep és Diszel közterületeit. Hegyi utakat tesznek
rendbe és látnak el szilárd burkolattal. Járdát építettek az Egry utcában, a Kazinczy téren, a
Simon István utcában. Ők
azok, akik megszépítik, környezetbe illesztik a kórház régi
bejáratánál található parkot.
Felújították, kifestették a köztéri bútorokat, a buszmegállók
többségét, a játszótéri elemeket, de például azt a steril szobát is, amely már várja műtét
utáni lábadozó lakóját a belvárosban. Munkájuk nyomán
megszépült az új temető ravatalozója, javításokat, felújítá-

sokat végeztek szerte a városban. Közvilágítást szereltek az
ipsziloni kőparkhoz, és hasonló
munka vár rájuk a Dobó téren is
az óvodánál. Elhivatottak, szépen dolgoznak, és nagyon sokat
megspórolnak
Tapolcának.
Amit korábban külsős cégek
saját tarifáik alapján számláztak, azt most anyagárban saját
szakembereink végzik, akik
munkájukért a várostól kapják
a fizetésüket. Így lett például az
útépítés a Szent György-hegyen másfél millió Ft helyett
háromszázezer Ft, így lesz a
kórházi parképítés 12 milliójából előreláthatólag fél millió.
Szeretnénk, ha ez a csapat a jövőben tovább bővülhetne, hiszen januártól további komoly
feladatok előtt állnak. Már
nemcsak a város keleti és nyugati részében, de Tapolca egész
közigazgatási területén ők lesznek a zöldfelületek karban-

tartói, de hozzájuk tartozik
majd a városban a kézzel végzett síkosságmentesítés is.
Mindehhez igyekszünk a megfelelő gépparkot is beszerezni.
Természetesen nem lehet mindig mindenki megelégedésére
dolgozni. Egyszerre szakszerűnek, gyorsnak, pontosnak, hatékonynak és olcsónak is lenni
nem egyszerű. De elszántak vagyunk, és hiszünk abban, hogy
sikerül, főként, ha ebben bírjuk
az Önök támogatását is.
Kozma Henrik
alpolgármester

Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.
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Futással segítettek
Közel hatvan vállalkozó és magánszemély adott támogatást
JÓTÉKONYSÁG - Hatalmas összefogással, nagy
sikerrel rendezték meg
negyedszerre a Tapolcai
Trappolók a Jótékonysági
futást szombaton, a Malom-tó környékén.

A helyi sportolók segítséget
kértek, hogy ők is segíthessenek. Zömében tartós élelmiszert, ruhát, játékot rejtettek az adomány csomagok, melyeket idén az Én Kép - Tér Szociális és Mentálhigiénés Alapítvány részére ajánlottak fel.

Felnőttek és
gyerekek is részt
vettek az akcióban
Labovszky Tamarától, az
alapítvány kuratóriumi tagjától megtudtuk, hogy az
összegyűlt felajánlásokkal a
megyei lakásotthonokban és
az utógondozó otthonokban
élőket támogatják.
A gyermekfutam résztvevői
egy rövidebb, pár száz méteres távot teljesítettek, a felnőttek pedig annyit futottak

Elrajtoltak a felnőttek. Idén kétszáz körüli volt az indulók száma Fotó: Májer Edit
a kijelölt távon, amennyi jól Tam Band „ütős" műsora rint sikeres volt a program,
esett. Domán Rajmund, a törte meg, az Acro Dance SE hiszen nagyjából kétszázan
Tapolcai Honvéd SE tagja táncosai- az ideiglenes taggá álltak rajthoz. Példaértékű
elmondta, tájfutó edzést is avanzsált Mikulással - vi- összefogással valósult meg a
hirdettek a szervezők - a dám és pezsgő műsorukkal rendezvény - közel hatvan
„jótékonysági távot" egy kis pedig még a napsütést is elő- Tapolca és környéki vállalbelvárosi tájfutással, egy csalogatták. A rendkívül hi- kozó, magánszemély támokorábbi verseny pályáján deg időben meleg teával és gatta kezdeményezésüket. A
vezette le húsz vállalkozó gulyáslevessel várták a cél- „számok" pedig arról tanúskodnak, hogy van igény az
ba érkezőket.
szellemű futó.
A csendet a darvastói Tam Földesi József szervező sze- ilyen fajta akciókra. (me)

Tájékoztató pályázati lehetőségekről
A TAO pályázatok nyújtotta lehetőségekről tartottak tájékoztatót a meghívott vállalkozók, cégek
képviselőinek, múlt héten
a polgármesteri hivatalban.

Puskás Ákos a Tapolca VSE
elnökhelyettese elmondta,
valamennyi társasági adót
fizető magyar vállalkozás
támogathatja a látványsportágakat, a találkozó célja
pedig tájékoztatást nyújtani a
lehetőségekről, a bekapcsolódás menetéről. Két helyi

sportegyesület, a TVSE, illetve a TIAC VSE áprilisban
benyújtott elbírálás alatt lévő, vagy részben elbírált
TAO pályázatainak megvalósításához szeretnék a támogatók segítségét kérni.
Erre kétféle lehetőség van,
egyrészt adott év december
20-ig társasági adókedvezmény-, vagy negyedévente,
havonta adófelajánlás, jóváírás rendszerén keresztül.
Támogatás nyújtható tárgyi
eszköz beruházáshoz, felújításhoz (70% támogatás,
30% önerő), illetve után-

pótlás nevelés feladatainak
ellátásához (90% támogatás,
10 % önerő). A fent említett
két sportegyesület a labdarúgáshoz a kezdetektől fogva, azaz hat éve, a kézilabdához öt, míg a kosárlabdához kapcsolódóan két
éve használja ki a TAO nyújtotta lehetőségeket. Eddig
megvalósult többek között a
Városi Sport – és Szabadidő
Centrum, valamint a Csermák József Rendezvénycsarnok fejlesztése, továbbá
a Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményé-

Dobó Zoltán hangsúlyozta, csak összefogással léphetnek előre

nek, illetve a két tagintézmény tornatermének parketta- és világítás korszerűsítése. Terveik közt szerepel a
rendezvénycsarnokban nyílászárócsere, tetőfelújítás
napelemes rendszer elhelyezésével, a szabadidő centrumban épületkorszerűsítés,
műfüves pályatelepítés, és
játéktér gyepcsere, kettő további kisbusz beszerzése,
továbbá a Sport – és Turistaszálló korszerűsítése. Rédli Károly TVSE elnök elmondta, hogy röplabda és
vízilabda szakosztállyal bővülnének, utóbbihoz kapcsolódóan felmerülhet egy
fedett medence telepítésének ötlete is a helyi termálstrandon.
Dobó Zoltán polgármester
hangsúlyozta, hogy a beruházások hozta pozitívumokat nem csak a sportegyesületek, hanem a létesítményeket használva, közvetlenül a városlakók is élvez(me)
Fotó: me. hetik.
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Rövid hírek
n FOCI - Az MTD
Hungária Megyei III.
osztály déli csoportban két
tapolcai csapat is lezárta
az őszi szezont a 15. fordulóban. A Tapolcai Öregfiúk FC 2:2 arányú döntetlent játszott a Káptalantóti LKE ellen. Gólszerző
Viski László, edző Boczkó
Gyula. A Diszeli SE 4:0
arányban kapott ki a házigazda LesenceistvándUzsa SE-től. Az őszi fordulókat az előbbi csapat a
tabella 4., míg utóbbi a 15.
helyén zárta.
(me)
n SPORTFESZTIVÁL
- A tizedik Sportfesztiválra várják a helyi sportegyesületeteket a Csermák József Rendezvénycsarnokba, december 28án, 17.00 órára. A jubileumi alkalomból a szervezők változtatnak az elmúlt
évek bevett gyakorlatán.
Visszatérnek a „gyökerekhez", a hangsúly a jó hangulaton és a közös élményen lesz, nem elsősorban
a versenyen. A szórakozás
és a mozgás garantált.
Maximum 10 csapat jelentkezhet. Érdeklődni:
tapolcacsarnok@tapolcakft.hu.

n TEKE - Az idei Győri
Területi férfi szenior "B"
egyéni bajnokságban, a
Tapolca Városi Sportegyesület teke szakosztályának tagja, Nyírő Tamás, Veszprém megyét
képviselve a harmadik helyen végzett.
A Megyei Szabadidő csapatbajnokság 2. fordulójában a Tapolca VSE teke
szakosztályának Bakos
István, Nagy László, Kiss
József és Nyírő Tamás alkotta csapata a negyedik
helyen végzett.
(me)
n TÚRA - A Tapolca
VSE Természetjáró szak-

osztály szombaton a 16
km távú SátormapusztaSzent Péter-hegy- Ágóidűlő- Kulcsosház- Monostorapáti útvonalon túrázik. Találkozó a tapolcai
autóbusz-pályaudvaron
december 9-én, reggel
7.35-kor, a busz 7.45-kor
indul. Az utazási költség
teljes áron a hazaúttal
együtt 560 Ft.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu
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Rendőrségi hírek
n AKCIÓ - A polgárőrökkel közösen tartottak akciót
a tapolcai és a sümegi rendőrök a két város szórakozóhelyein 2017. december
2-án, az éjszakai órákban.
Az akció célja a fiatalkorúak
biztonságának fokozása, a
szórakozóhelyek és a zenés,
táncos rendezvények, a vendéglátó ipari egységek és
azok környékének fokozott
ellenőrzése, a körözött személyek felkutatása és elfogása, továbbá a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, illetve megszakítása volt. A Tapolcai Rendőrkapitányság
épületében
megtartott eligazítás után az
egyenruhások elindultak az
akciótervben meghatározott
szórakozóhelyekre, és az éjszaka folyamán közel száz
vendéget ellenőriztek, valamint több mint 70 gépkocsi
vezetőjét és utasait igazoltattak a vendéglátóegységek
környékén. Az összehangolt
akció keretében az intézkedés alá vont személyek közül egyetlen esetben sem
merült fel bűncselekmény,
vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja. Az elkövetkező hetekben, hónapokban a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén hasonló ellenőrzési akciókra számíthatnak az állampolgárok - tájékoztatta
lapunkat Nagy Judit megelőzési főelőadó.

MOZAIK
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Helyi értékek őrzése
A Malom-tavat és a barlangot tudhatjuk a megyei értéktárban
BŐVÍTÉS - A Települési
Értéktár Bizottság péntek
délelőtti ülésén megszavazták, újabb négy helyi
érték kerüljön be az eddigi
16 mellé a települési értéktárba, közülük kettőt a
megyei értéktárba is jelölnek.

A közelmúltban a megyei értéktárban is helyet kapott
Malom-tavat és a tavasbarlangot, kiegészítve és együtt
a teljes helyi barlangrendszerrel, a kiemelt nemzeti értékek között látná szívesen a
bizottság. Dr. Décsey Sándor a Helyi Értéktár Bizottság elnöke a bizottsági ülésen a települési értéktárba
történő felvétel kérdésében
szavazásra bocsátotta Batsányi János költő és Marton
László
szobrászművész
munkásságát, valamint a tapolcai “szabó céhkorsót” és
a “mészáros céhládát”.
Marton László és Batsányi
János életműve azonban
nemcsak a város immár hivatalos kulturális értékei kö-

Az értéktárba kerülésért járó időjárásálló, kültéri
emblémát és az igazoló oklevelet mutatja dr. Décsey
Sándor elnök
Fotó: Töreky L.
zé kerül, azokat a megyei ér- megyei értéktárba bekerült a
téktárba is jelöli a bizottság. tavalyi évben jelölt tapolcai
A tapolcai múzeumban őr- tavasbarlang, valamint a
zött tárgyi emlékek esetében Malom- tó és környéke. A
elhangzott, hogy sok más diszeli Látványtár és Tapolvárostól eltérően Tapolcán ca első világháborús emlékrendkívül kevés a céhemlék, helyének felvételét viszont
azok a II. Világháború végén elutasították, ezek nem keelpusztultak, ezért e két rültek be a megyei értékmegmaradt érték fontos do- tárba. Az ígéretek szerint, a
kumentuma a város gazda- döntéshozók a jövőben szesági múltjának. Az értéktár mélyesen megtekintik, és rebizottság elnöke beszámolt mélhetőleg újra fontolóra
arról is, hogy a napokban a veszik a két utóbbi telepü-

Sikerek kosárlabdában

A Tapolca VSE kosárlabda szakosztály az elmúlt
időszakban is hozta a formáját,
és remek eredmén RONGÁLÁS - A tulajnyeket
ért el.
donos, Tapolca Kft. tájékoztatta lapunkat arról, hogy az
elmúlt hónapban rendsze- Az U14-es lányok, a Tapolressé vált a közterületeken cai Oroszlánok legkiemelelhelyezett műanyag hirde- kedőbb mérkőzései a Metőtáblák rongálása. A Deák gyei bajnokságban a Fűzfői
Ferenc utcai plakáttárolót AK elleni 30:41 arányú győeddig ismeretlen személyek zelem, az Országos Bajnokösszetörték, a többiből pedig ságon a Mosonmagyaróvári
városszerte rendszeresen ki- TE 1904 – elleni 34:126 arászerelik a műanyag plexi nyú fergeteges diadal, illetlapokat. Ezzel megakadá- ve a Radobasket elleni 57:71
lyozzák a hirdető felületek arányú siker.
elsődleges funkcióját, az el- Természetesen a fiúk is rehelyezett plakátok megóvását az időjárás viszontagságaitól. A lakosság tájékoztatását ez megnehezíti, azon
túl pedig esztétikailag is
rontja a város összképét, továbbá értelmetlen anyagi
károkat okoz a tulajdonosnak.
(me)

mekeltek. Az U14-es korosztály a tatai negyedik alapszakasz fordulóiban két bravúros győzelemmel zárt.
Molnár Lajos szakosztályvezető szerint az alapozás
óta folyó kemény munka
eredménye, az egyéni és
csapat teljesítmények fejlődése, az egyre erősebb védekezés ezen a fordulón mutatkozott meg igazán. Az első
mérkőzésen a Tapolcai Sziklák 92:63 arányban verték a
Szombathelyi Ifjú Sólymokat, majd 61:111 arányban
győzedelmeskedtek a Tatai
SE ellen.
(me)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu A Tapolcai Oroszlánok edzőjükkel, Molnár Lajossal

Heti SÜTI

lésérték felvételét - számolt
be az elnök. A megyei értéktárba került geológiai,
természeti értékeink esetében a bizottság arról is döntött, hogy a tapolcai barlangrendszerrel együtt a legfelső
szintre jelöli azokat, tehát a
kiemelt nemzeti értékek közé történő felvételüket is támogatja. Mint elhangzott, a
megyei értéktár jelölése nem
feltétel, az közvetlenül is
megtehető. A döntéseket
egyhangúlag, teljes egyetértésben hozta meg a bizottság. Elhangzott, Tapolcán
bőven van szellemi, tárgyi
érték amelyeket jelölni lehetne a helyi értéktárba, ám
a társadalmi érdeklődés mégis mérsékelt volt az elmúlt
időszakban. Ezért dr. Décsey Sándor arra kérte a város lakosságát és civil szervezeteit, hogy javaslataikkal
támogassák az értéktár bizottság munkáját, hogy több
tapolcai megőrzésre érdemes kincs, szellemi, tárgyi
emlék kerülhessen oltalom
alá.
(tl)

EXPO 2018.

Hamis marcipán
golyócskák

2018. március 16. és március 18. között második alkalommal kerül megrendezésre a Tapolca Expo – Termelői és Kézműves Vásár. A
rendezvény helyszíne a tavalyi évhez hasonlóan a
Csermák József Rendezvénycsarnok (Tapolca, Alkotmány utca 7.) - adta hírül
közleményben a szervezőHozzávalók: 15 dkg búzadara, 10 gárda.

evőkanál tej, 10 dkg margarin, 30
dkg porcukor, 25 dkg darált keksz,
30 ml mandulaaroma, kakaópor
Elkészítés: A grízt leforrázzuk a
forró tejjel, még melegen, így homogénebb lesz. Majd hozzákeverjük a margarint, a porcukrot, a
darált kekszet, végül a mandulaaromát. A masszát hagyjuk kihűlni,
majd csinos golyócskákat formázunk belőle. Ezt követően kakaóporba hempergetjük a golyókat,
majd tálaljuk.
Heiligermanné Szabó Anna
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45 - 50 Ft/db
Burgonya: 149 Ft/kg
Sárgarépa: 160-178 Ft/kg
Zeller: 200 Ft/kg
V.hagyma: 119-250 Ft/kg
Paprika: 239 Ft/kg
Paradicsom: 440 Ft/kg
Uborka: 580 Ft/kg
Körte: 460 Ft/kg
Alma: 199 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 339 Ft/kg
Mandarin: 339 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Datolya: 2800 Ft/kg

