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Együtt a drog ellen
Konferenciát szerveztek a kábítószeres problémák kezelésére
FÓRUM - A kábítószer el-
leni harc jegyében szer-
vezett konferenciát a ta-
polcai Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF), 
az „ÉN-KÉP-TÉR” Szoci-
ális és Mentálhigiénés 
Alapítvánnyal közösen a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban szombaton.

Dobó Zoltán polgármester, a 
KEF társelnöke köszöntőjé-
ben kiemelte, a mostani ren-
dezvény lehetőséget biztosít 
arra, hogy a résztvevők ki-
cserélhessék tapasztalatai-
kat a drogproblémával kap-
csolatban. A KEF tavaly no-
vemberi létrehozásáról elis-
merően szólt, s köszönetet 
mondott az abban közremű-
ködőknek, hiszen, mint ki-
fejtette, a társadalom bizo-
nyos rétegének “ütőerén 
tartják kezüket”. - Érzik, 
tudják, hogy mikor és hol 
kell beavatkozni azoknál az 
egyéneknél, akik segítése 
nemcsak humanitárius fela-
dat, hanem bizonyos ese-
tekben kriminalisztikai kér-
dés is. Nehéz eldönteni ezen 

a területen, mikor beszélhe-
tünk betegről és mikor bű-
nözőről, ám remélem, hogy 
a konferencián megjelent 
szakemberek választ adnak 
erre, vagy legalábbis elő-
rébb lépnek e kérdésben. Bí-
zom abban, hogy a résztve-
vők egymásnak átadott tudá-
sa, tapasztalata révén a jö-
vőben könnyebben tudjuk 
kezelni azokat a helyzeteket, 
amelyek sajnos ebben a vi-
szonylag élhető és jó helyen 
lévő kisvárosban is felütötte 

már a fejét - fogalmazott a 
polgármester.A folytatásban 
Labovszky Tamara KEF 
társelnök, az Én-Kép-Tér 
Alapítvány kurátora is kö-
szöntötte a résztvevőket, 
ami egyben elindította a 
konferencia szakmai részét. 
Dávid Ferenc biopolitikai 
szakértő “A mértékletesség 
erényétől az addikciókon át 
a felépülésig” címmel tartott 
előadást, míg Bihari Balázs 
szociológus a tapolcai kuta-
tásról adott ismertetőt. Po-

zsony-Ruzinov polgármes-
tere Dusan Pekár négyfős 
delegációval érkezett, hogy 
megosszák saját tapasztala-
taikat Tapolcával. A konfe-
rencián Vitainé Kulman Ibo-
lya a Noszlopi Alkohol-
Drogsegély Rehabilitációs 
Otthon vezetője is bemutat-
kozott, sőt, előadásában egy 
felépülőben lévő drogos sze-
mély is megszólalt. A ren-
dezvényt Magvas Zoltán, az 
Én-Tér-Kép Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke zárta.   (szj)

A szőlő és a bor ünnepe

Templomosok Tapolcán

Huszonhatodik alkalommal 
rendezik meg a Szent 
György-hegyi napokat. 
Kedden délelőtt a hegyma-
gasi Szászi Pincénél Knol-
majer Ferenc, a Szent 
György-hegy Hegyközség 
elnöke köszöntötte a vendé-
geket. Beszédében elmon-

dta, sajnálja, hogy manapság 
kevés időt fordítunk mező-
gazdasági ünnepeinkre, 
amelyek közé tartozik ápri-
lis 24-e, Szent György nap 
is, amit régen az új élet kez-
detének is neveztek (Folyta-
tás a 3. oldalon „Huszonha-
todik ...” címmel).            (sr)

A keresztény hitélet elmé-
lyítését célozta dr. Barsi 
Balázs ferences szerze-
tes atya előadása a Temp-
lomos Lovagrend által 
szervezett harmadik sza-
badegyetemi előadáson, 
a rend tapolcai  zarándok-
házában a napokban.   

A több mint félszáz fős hall-
gatóságot Várszegi Csaba a 
Templomos Lovagrend ma-
gyarországi preceptora kö-
szöntötte, aki elmondta, sza-
badegyetemi előadásuk 
újabb epizódjával folytatják 
azt a missziót, amelynek cél-
ja a hit megőrzése és  elmé-
lyítése. - A cél érdekében hi-
teles előadókat látunk ven-
dégül, akikkel érdekes és 
fontos témákat feszegetünk. 
Ugyanakkor továbbra is vár-

juk a helyi hívők javaslatait 
arra vonatkozóan, hogy elő-
adássorozatunk a jövőben 
milyen témákat érintsen, 
hogy ki az az előadó, akit 
szívesen látna, hallana a kö-

zösség Tapolcán - hangsú-
lyozta a lovagrend képvise-
lője, majd átadta a szót az 
előadónak (Folytatás a 3. ol-
dalon „Barsi Balázs volt a 
vendég”  címmel).             (tl)

Álhír, blöff
jó táptalaja

Még mindig előbuk-
kan néha az az álhír 
az interneten, amely-
nek forrásaként a Ha-
zai Hatékonyság prog-
ramcsomagot jelölik 
meg. Az álhír szerint 
2,5 millió forint lakás-
korszerűsítési támo-
gatás jár mindenkinek 
alanyi jogon, ami ápri-
lis 16-tól elérhető és 
az illetékes önkor-
mányzattól kellene 
igénylőlapokat kérni. 
A Magyar Energiaha-
tékonysági Intézet el-
határolódik a hír ter-
jesztőitől és felhívja a 
figyelmet arra, hogy 
sem Hazai Hatékony-
ság 2.0 nevű támoga-
tás, sem más elneve-
zésű konstrukció ke-
retében nem nyújt 
ilyen támogatást. Per-
sze a számos helyen 
kiadott helyreigazító 
közlemény nem állítja 
meg az újra és újra 
felbukkanó álhír szár-
nyalását. Hasonlóan 
millónyi más világhá-
lón terjengő blöffhöz.

          Szijártó János

Knolmajer Ferenc: Szent György napot régen az új 
élet kezdetének is nevezték               Fotó: Szigetvári Réka

A konferencián. Elöl Dobó Zoltán, mellette  Dusan Pekár Pozsonyból          Fotó: szj.

Barsi Balázs előadásának minden pillanatát nagy ér-
deklődés kísérte Tapolcán                                      Fotó: tl.



              2018. ÁPRILIS 27.                   KÖZÉLET2 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Fórum a foglalkoztatásról

Dobó Zoltán polgármester köszöntötte a szakmai nap résztvevőit             Fotó: szj.

Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Május 7. 14.00-16.00

Paréj József sakkedző, 
korábbi szakosztályve-
zető részére, sportszer-
vezői tevékenysége, az 
utánpótlás kutatás és ne-
velés, továbbá színvo-
nalas versenyek lebo-
nyolítása területén több 
évtizeden keresztül el-
végzett eredményes 
munkássága elismeré-
séül Tapolca Városért 
kitüntetést adományo-
zott a város önkormány-
zata a Város Napján. Az 
eseményen elhangzott, 
Paréj József  a honvéd-
ségtől 1991-ben szerelt 
le, 1994 és 2011 között 
az önkormányzatnál 
dolgozott sportszerve-
zőként, de  nyugdíjas-
ként is igen aktív maradt 
a sakkéletben. Ma is ed-
zéseket tart, sokat fog-
lalkozik a fiatalokkal. A 
szakosztály vezetéséről 
2017 nyarán lemondott, 
de ma is számíthat rá a 
tapolcai sakkozó közös-
ség. Munkásságáért 
1999-ben megkapta a 
Tapolcai Testnevelés és 
Sport kitüntetést. A ki-
tüntetés indoklásában 
elhangzott, vezetésével 
rövid időn belül orszá-
gosan is elismert után-
pótlás nevelés alakult ki 
Tapolcán. Nem egy ver-
senyzője idővel edző-
ként is bekapcsolódott a 
szakmai munkába. Sor-
ra kerültek ki a mester-
jelöltek, mesterek, nem-
zetközi mesterek az ál-
tala vezetett műhelyből. 
Csak néhány név ezek 
közül; Kovács Márta, 
Mádl Ildikó, Lakos Ni-
kolett, vagy a legfiata-
labb generációból Gaál 
Zsóka.                       (tl)
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Tapolca adott helyet a 
Veszprém megyei mun-
kaerő-piaci esélyegyenlő-
ségi program szakmai 
napjának kedden. 

A megyei önkormányzat ál-
tal szervezett fórumot a vá-
rosháza udvari tanácstermé-
ben tartották, ahol Dobó 
Zoltán köszöntötte a részt-
vevőket. A tapolcai polgár-
mester több más mellett ar-
ról beszélt, hogy napjaink-
ban különösen hangsúlyt 
kap minden olyan kezde-
ményezés, amely a foglal-
koztatást érinti. Sokan dol-
goznak külföldön, így ma 
jellemzően hazánkban nem 

az emberek keresik a mun-
kát nagy létszámban, hanem 
éppen fordítva, a munka-
adók hirdetik az álláslehető-
ségeket szinte minden lehet-
séges fórumon. A széles pa-
lettát felölelő munkahelyek 
jelentősége abban áll, hogy 
itthon tarthatják a legkülön-
bözőbb képzettségű, tudású, 
képességű munkavállalókat 
és lehetőséget adnak a hátrá-
nyos helyzetűek számára is. 
A keddi program a köszöntő 
elhangzása után Gerlei-Sá-
fár Emőke (Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal - Ta-
polcai Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztály) előadásá-
val indult, amely foglalkoz-

tatási támogatásokról és a 
munkaerő-piaci szolgáltatá-
sokról adott átfogó képet. A 
folytatásban Laczhegyi Zita, 
a Szociális Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság megyei 
koordinátora a megváltozott 
munkaképességű munka-
vállalók foglalkoztatásának 
lehetőségeiről beszélt. A 
szakmai nap további részé-
ben a jelenlévők két szekció 
műhelymunkájában vettek 
részt. Az egyik csoport a hát-
rányos helyzetű munkavál-
lalók foglalkoztatási esélye-
it járta körbe, míg a másik a 
megváltozott munkaképes-
ségűek foglalkoztatásának 
segítéséről tárgyalt.        (szj)

                 Felhívás!                       Kérjük, hogy ne etessék a galambokat és a kóbor állatokat! Városunk 21/2017. (X.9.) számú önkormányzati 
rendelete, amely a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szól, rendelkezik arról a jelenségről is, amely egyre gyakrabban 
tapasztalható Tapolcán, jelesül a kóbor állatok és a galambok etetéséről. Ennek a rendelkezésnek a 9. §, g) pontja szerint megsérti a közösségi 
együttélés alapvető szabályait az, aki közterületen galambot, macskát etet. A tavalyi évben szakmai segítséget kértünk ahhoz, hogy a belvárosból 
elűzzük a galambokat. Átmeneti sikert értünk csak el, mert sok esetben azt tapasztaltuk, hogy a közterületre, ablakpárkányokra kihelyezett 
etetőanyag miatt, a madarak visszatérnek. Sajnos az általuk hátrahagyott – sok esetben akár fertőző – ürülék megkeseríti a belvárosi lakók és az 
üzlettulajdonosok és – bérlők életét. A Tóparton, de a keleti és nyugati városrész társasházas területein is gyakran tapasztalható, hogy ételmaradékot 
helyeznek ki (főként a hulladéktároló edények közelében) a kóbor állatok számára. Ezzel azonban sikerült beszoktatni a városba a rókákat, de 
érkezett már jelzés őzekről, sőt vaddisznóról is. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ne etessék a galambokat, macskákat, kóbor állatokat, mert ezzel 
megsértik rendeletünket, valamint súlyos esetben akár közegészségügyi katasztrófát is okozhatnak, hiszen állatok által terjesztett, emberre is 
veszélyes fertőző betegségek jelenhetnek meg városunkban. Aki az említett rendeletben fogalmazott szabályokat megsérti, az annak súlyosságától 
függően figyelmeztetésben részesül, de természetes személy esetében ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetében pedig ötezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására 
a jegyző jogosult. Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!                 Dobó Zoltán polgármester

                       TÁJÉKOZTATÁS

Vadgesztenyefák permetezéséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tapolca 
város közigazgatási területén a vadgesztenyefák ak-
názómoly első generációja elleni és guignardiás 
gombabetegség elleni permetezése várhatóan 2018. 
május 2. és 2018. május 23. között kerül elvégzésre.
Ideális időjárási viszonyok mellett a munkálatok 
elvégzése kettő napot vesz igénybe. A permetezésre 
az esti, éjszakai órákban kerül sor. A permetezés ideje 
alatt az ablakokat be kell csukni. A permetezés során 
felhasznált hatóanyagok sem az emberi, sem az állati 
szervezetre nem jelentenek veszélyt, a gépjármű-
veket nem károsítják. A permetszerrel való közvetlen 
érintkezés a konyhakerti növények letakarásával 
elkerülhető. A permetezett fa 10 méteres körzetében a 
permetszerrel közvetlenül érintkező élelmiszer nö-
vényeket legalább 30 nap elteltével javasolt 
elfogyasztani.
A vadgesztenyefák permetezésével kapcsolatban to-
vábbi információt a Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Iroda Városüzemeltetési Csoportjánál lehet kérni 
ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a (87) 511-
150 telefonszámon.
          Dobó Zoltán polgármester

                                  FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon talál-
ható villamos hálózat folyamatos és biztonságos mű-
ködéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM 
rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére 
vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendel-
kezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villa-
mos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket 
gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez 
elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kö-
telezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő 
növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a 
kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély 
mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzem-
biztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli 
Áramhálózati Zrt. - a jogszabályok rendelkezéseinek 
eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján - az 
általa megbízott szakemberekkel 2018. május 08-tól 
elvégezteti! A munkálatok Diszel városrészt érintik! 
Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves 
együttműködésüket!
                                        Dobó Zoltán polgármester

http://www.tapolca.hu


Iskolás és ovis szavalók vetélkedtek
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Óvodások is részt vettek a könyvtár által megrende-
zett szavalóversenyen                                                Fotó: tl.

Támogatják a foglalkoztatást

A munkáltatói fórumot tar-
tottak Tapolca és  környéke 
vállalkozói, foglalkoztatói 
számára. Jobbról dr. Vadlek 
Krisztina hivatalvezető, bal-
ról Zsadányiné Kovács Judit 
osztályvezető                Fotó: tl.

„Út a munkaerőpiacra” címmel 
tartottak munkáltatói fórumot 
Tapolca és  környék vállalko-
zói, foglalkoztatói számára a 
Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Tapolca Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály mun-
katársai. A fórumon dr. Vadlek 
Krisztina a Tapolcai Járási Hi-
vatal vezetője azt hangsúlyoz-
ta, hogy fontosnak tartják a sze-
mélyes kommunikációt a mun-
káltatókkal, szeretnék első kéz-
ből tájékoztatni az érdekelteket 
az aktuális pályázati lehetősé-
gekről. A hivatalvezető örven-
detesnek tartotta, hogy az el-
múlt időszakban a járás terü-
letén jelentősen csökkent az ál-
láskeresők, az inaktívak és az 
eltartottak száma, ugyanakkor 
bővült a foglalkoztatottak köre. 
A tapolcai fórum a GINOP-
5.1.1-15-2015-00001 európai 
uniós projekt keretében zajlott, 
amely program a munkáltatók 
számára nyújtható foglalkozta-
tási támogatások célcsoportjá-
ba tartozó álláskeresők elhe-
lyezkedését segítette az elmúlt 
években, de az elkövetkező 
években is jelentős forrásokat 
biztosít a célra. Zsadányiné Ko-
vács Judit a járási hivatal fog-

Hirdetés

VERSMONDÁS - Szólj 
költemény!- címmel, az 
idén tavasszal is megren-
dezte a Wass Albert 
Könyvtár gyermekrészle-
ge a tapolcai és környék-
beli ovisok és általános is-
kolás tanulók részére a 
több, mint egy évtizedes 
múltra visszatekintő, nép-
szerű versmondó versenyt.

A megmérettetések április 
kilencedikén kezdődtek, ak-
kor a felsősök szavalhatták 
el kedvenc versüket a zsűri 
előtt. A 7-8. osztályosok sza-
valóversenyét Bukovinszki 
Gergő, a Kazinczy tagintéz-
mény 8.a osztályos tanulója 
nyerte meg. A 2. helyen Füs-
tös Flórián (8.o) és Hederics 
Eszter (7.o) végzett, mind-
ketten a Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Ál-
talános Iskola diákjai. A kor-
osztály harmadik helyezett-
jei Szabó Viktória és Tóth 
Szofi hetedikes kazinczys 
lányok lettek. A 6-7. osztá-
lyosok versenye teljes ka-
zinczys sikert hozott: Szabó 
Eszter (5.a) szavalatát ítélte 
a legjobbnak a háromtagú 
zsűri, Vajda Nóra (5.a) a má-
sodik helyen végzett és  
Papp Botond (6.c) léphetett 
a képzeletbeli dobogó har-

mondását ítélte a legszebb-
nek a zsűri, Czeglédi Dávid 
és Dégi Boglárka a Bárdos 
székhelyintézmény tanulói a 
második helyet szerezték 
meg. Hegyi Márk Csaba 
(Bárdos) és Stankovics Za-
lán (Kazinczy) a képzeletbe-
li dobogó harmadik fokára 
léphettek fel. Április 23-án 
Tapolca apróságai, a város 
több óvodájának ovisai 
mondhatták el lelkesen, 
vagy néha kissé megszep-
penve a verseket a könyvtár 
gyermekrészlegében. Ebben 
a korcsoportban mindenki 
dicséretet érdemelt aki szé-
pen elmondta a versikéket, 
de a sok jó között, ebben a 
korosztályban is elhangzot-
tak különösen szép szavala-
tok. Ilyen szép versmondá-
sért járt az első díj Horváth 
Grétának (Szent Erzsébet 
Óvoda) és Hubert Hanka Li-
nának (Kacagó ovi). A má-
sodik helyet Bakos Rubina 
(Szivárvány ovi) és Szabó 
Máté (Szigligeti óvoda) sze-
rezte meg egy-egy kedves 
vers előadásával. Különdíjat 
Mezőssy Júlia (Szivárvány 
óvoda) érdemelt szép szava-
latáért.                           (tl)

madik fokára a kategóriá-
ban. A negyedikesek április 
13-án szavalhattak a könyv-
tárban. A korcsoport leg-
jobbja itt Pölczmann Bence 
lett (Nagyboldogasszony), a 
második helyet osztálytársa 
Lázár Kristóf György sze-
rezte meg, Horváth Dávid 
(Bárdos) és Nagy Nadin 
(Kazinczy) szép szavalatai-
kért a harmadik helyet ér-
demelték ki a zsűritől. Áp-
rilis 12-én a harmadikosok 
léphettek a felnőtt bírák elé. 
Itt a kazinczys Piller Zsom-
boré volt a legszebb szava-
lat, Horváth Lídia (Batsá-
nyi) és Joó Júlia (Bárdos) a 

második, Németh Emília 
(Kazinczy) a harmadik lett 
szép szavalatával. 
Április 11-én került sor a 
második osztályosok vers-
mondó versenyére, ahol 
Kitli Jázmin (Bárdos) lett a 
szavalók legjobbja. A máso-
dik helyen Hegyi Dorka 
(Nagyboldogasszony) és 
Joó Zsombor (Bárdos) vég-
zett, Szabó Dániel (Kazinc-
zy) a harmadik lett. Az áp-
rilis 10-i szavalóversenyre a 
város elsősei készülhettek 
nagy izgalommal. 
A legkisebbek versenyén, 
végül Horváth Zsófia Judit   
(Nagyboldogasszony) vers-
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munkaerőpiacra elnevezésű 
projekt kapcsán elmondta, 
hogy az kifejezetten  a hátrá-
nyos helyzetű, tehát az ala-
csony iskolai végzettségű és a 
jelenleg közfoglalkoztatott fia-
talok álláshoz jutását kívánja 
megkönnyíteni. Ennek érdeké-
ben – részben a munkáltatókra 
háruló terhek mérséklésének 
szándékával -  a program jelen-
tős összegekkel támogatja az 
említett célcsoportokhoz tarto-
zó dolgozók munkabérét, a bér-
költséget, hozzájárul a munká-
ba járás költségeihez, de a mun-
kavállaló lakhatásához és  kép-
zéséhez is segítséget nyújt. A 
2021 októberéig tartó program 
2018-as támogatásra fordítható 
összege 1000 millió forint. A 
fórumon elhangzott, ez év már-
cius végéig 2867 főt már be-
vontak az említett rendszerbe, 
az év végéig újabb 5500 fő fog-
lalkoztatását tűzték ki célul a 
szóban forgó uniós projekt ke-
retében. A jelenlévők az emlí-
tett program mellett megismer-
kedhettek egyéb hasonló célú 
támogatási projektekkel is, 
amelyekkel kapcsolatban több 
kérdés is elhangzott az illeté-
kesek felé.                            (x)

lalkoztatási osztályának osz-
tályvezetője azokról az aktuális 
projektekről tájékoztatta a je-
lenlévőket, amelyek több hát-
rányos helyzetűnek mondható 
társadalmi csoporthoz tartozó 
munkaképes állampolgár mun-
kához jutását segítheti. Az osz-
tályvezető a GINOP 5.1.1,  Út a 

Barsi Balázs volt a vendég

(Folytatás az 1. oldalról)
A rendezvénysorozatot Bor-
bély Tamás, a Balatoni Bor-
régió elnöke nyitotta meg. 
Szeretné, ha a borászatra 
nem fő megélhetési forrás-
ként tekintenének az embe-
rek, hanem a kultúra szerves 
részeként gondolnának rá. A 
Szent György hegyi-napok 
programjai erre kiváló alkal-
mat adnak, ugyanis egyaránt 
vannak borászati, gasztro-
nómiai, turisztikai, egyházi 
kötődései. Szorgalmazta, 
hogy a szőlősgazdák lépje-
nek ki az egysíkú világból, 
és inkább az egyediségre, 
különlegességre törekedje-
nek. Kulka Gábortól, a Bala-
toni Borrégió Borbíráló Bi-
zottság titkárától tudtuk 
meg, hogy a borversenyre 
122 tételt neveztek be, és 4 
bizottság értékeli őket.
Szerdán Cséry Gergő atya 
vezetésével zarándokút in-
dult a hegyen, amit csütörtö-
kön az ínyencrandevú, pén-
teken szakmai konferencia 
követett. Szombaton a boru-
tak bejárása szerepel a prog-
ramban, vasárnap a hegyma-
gasi kultúrháztól fél tízkor 
indul a felvonulás a Lengyel 
Kápolnához, ahol szabadtéri 
szentmise és borszentelés 
fogadja a résztvevőket.    (sr)

Huszonhatodik 
alkalom immár 

(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Barsi Balázs, a sümegi 
Sarlós Boldogasszony fe-
rences kegytemplom igaz-
gatója nagy népszerűségnek 
örvend a katolikus hívek kö-
rében. Az atya gondolatai, 
filozófiai eszmefuttatásai 
nem pusztán szellemi él-
ményt jelentenek a hallgató 
számára, de valóban képe-
sek a hívek Istenhez fűződő 
kapcsolatát a gondolkodás 
és a bölcselet segítségével 
szorosabbra fonni, vagy ép-
pen lefejteni arról a tévhite-
ket, a keresztény tanoktól 
idegen elképzeléseket. A ta-
polcai szabadegyetemi elő-

adás minden pillanatát nagy 
érdeklődés kísérte a közön-
ség részéről. Barsi Balázs 
többek között rávilágított a 
személyes Istenkapcsolat, 
az Istennel történő párbe-
széd fontosságára, lényegé-
re, de más világvallások Is-
tenről alkotott elképzeléseit 
is kritikai górcső alá vette.  
Az előadó a modern kor úgy-
nevezett természettudomá-
nyos világképéről is szót ej-
tett, rámutatott annak ellent-
mondásaira és megfogal-
mazta kritikáját számos 
egyéb népszerű  világnézet, 
vallási elképzelés állításai-
val szemben is.                   (tl)
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yerekkorom szabadidejé-Gből sokat töltöttem a 
szomszédos Polgári Fiúiskola 
nagy udvarának látnivalói közt, 
amit megkoronázott egy ki-
mustrált, fasárkányú „Hungá-
ria" oktató repülőgép, aminek 
pilóta ülésében gyerek fantázi-
ám légicsatákat vívott. Ott fe-
deztem fel, hogy egyik tanár, 
Frimmel Gyula nevezetű, vala-
mi nagyszerű dolgot művel. Ol-
tárképet festett a tapolcai pro-
testáns templom részére, mert 
festőművész is volt. Közben ta-
nulói között felfedezett egy fi-
úcskát, Mikus Gyulának hív-
ták, akiben ezt a tehetséget 
szintén felfedezte. Jó volt a 
meglátása, mert a fiúcska fel-
nőve, Keszthely híres festőmű-
vészévé érett. A művészetben 
több cikket publikáltam róla. 
Más! Itthon, vonatos bejáró 
gimnazisták voltunk a művész-
szé érett Marton Lászlóval, aki 

példájával elindított egy tapol-
cai fiatalembert is a művészet 
felé. Horváth Róbertet. Őt első 
nekifutásra nem vette fel a mű-
vészeket képező képzőművé-
szeti főiskola, mert kommuni-
kációja kissé nehézkes volt. De 
segített magán, mert a teljes 
képzőművészeti tudásanyagot 
részenként, igen magas fokon 
elsajátította. Horváth Róbert 
most készül első, teljes életmű-
anyagát bemutató kiállítására, 
ami a technikák sokrétűsége 
mellett az elkészített művek 
igen magas művészeti kvalitá-
sait is bemutatja. Ő részenként 
vette birtokába az alkotóművé-
szet számos technikáját. Művei 
Körmenden és környékén szép 
számmal megláthatók, hiszen 
húsznál több köztéri alkotásai-
nak száma, amit ott számon tar-
tanak. Művészi minőségükért 
felel, hogy Horváth Róbert ki-
tanulta a kerámikus technikát, 

kőszobrászatot, diszítő tűzzo-
mánc technikát, ötvösséget, 
templom restaurátorságot és 
végül a Janus Pannonius Tu-
dományetemen a szobrász sza-
kot is sikeresen befejezte. A 
művészlelkek rokonsága, ha-
csak nem apa-fiú kapcsolaton 
alapul, művészi inspiráción 
nyugszik. Mely legalább annyi-
ra szilárd, mint születés és az 
utánzás. Az inspiráció mélyebb 
lelki rétegekből indul ki, és át-
hatja az egész alkotói tevé-
kenykedést. Sőt, a folyamatos 
minőségi felülmúlása a már 
elértnek rendszerint tovább 
ösztönző erőket involvál.
Tapolca művészeti-szellemi 
élete évek óta rendelkezik egy 
szigorúan vezetett Városi Kép-
zőművészeti körrel, T-né Bálint 
Zsuzsanna személyében. Ered-
ményeink már meglátszanak 
kiállításaikon. Most két új  tag-
gal ismerkedhettünk meg. Sütő 

Test és a lélek mélységei
raniosacralis terápia, hip-Cnoterápia. Sokak számára 

talán idegenül, furán hangzó ki-
fejezések, ám mások számára 
magát az életet, a jobb egész-
ségi állapotot jelenti a két füg-
getlen, de adott esetben egy-
mást erősítő gyógyító eljárás. 
Miért említjük most együtt e 
kettőt? A válasz egyszerű, itt él 
köztünk egy terapeuta, aki 
mindkettőben otthonosan mo-
zog és nem kevés hozzá forduló 
ember problémáján segített 
már az elmúlt években. Soly-
mosi Antallal beszélgettünk. 
A craniosacralis terápiát egy 
amerikai orvos dolgozta ki az 
1920-as, 30-as években, miu-
tán felfedezte, hogy a légzés és Solymosai Antal: Agyunk csodálatos dolgokra képes 

Művész lelkek rokonságai - egy életmű kiállítás kapcsán

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban a 
terjedelmi korlátok figyelem-
be vételével.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
április 26 - május 2. 
csütörtök – szerda

ápr. 26 – május 2. csütörtök 
– vasárnap 14:45 1200,-Ft  

VAD BALATON 
– rendezői változat                                                           

Színes, magyar természetfilm
...

ápr. 26 – május 2. csütörtök 
– vasárnap 16:00  1200,-Ft  
Bűbáj herceg és a nagy 

varázslat  
Színes, szinkronizált amerikai-
kanadai animációs kalandfilm

...

ápr. 26 – május 2. csütörtök 
– vasárnap 18:00 1200,-Ft  

Hurrikán meló        
Színes, szinkronizált amerikai 

akció/thriller
...

ápr. 26 - május 2. csütörtök – 
vasárnap 20:00 1400,-Ft  

BOSSZÚÁLLÓK: 
Végtelen háború 3D     

Színes, szinkronizált amerikai 
akció/kalandfilm   

György és Szita Szabolcs gra-
fikus-festőkkel. Nem vagyok 
jós, de remekműveik láttán, 
úgy érzem, profizmusuk elke-
rülhetetlen, annyira súlyos az 
indulásuk óta produkált anya-
guk.

           Dr. Sáry Gyula

Solymosi Antal korábban a gazdasági életben dolgozott, ám a 
sport (karate) is élete szerves részét képezte. Előbb a ge-
rincet karbantartó tornára, a Pilates-re talált rá, s mélyedt el 
benne, majd innen vezetett egyenes út a craniosacralis te-
rápiához. Azt nem árt tudni Antalról, hogy hatalmas küzdő, ke-
mény, következetes ember, bármibe kezd, azt száztíz szá-
zalékon végzi. Így volt ez a Pilates esetében is, ahol gyakran 
élhette át az a jó érzést, hogy másokon segített. Olyanokon, 
akik gerincproblémájuk megoldására választották a speciális 
tornát, majd egy idő után örömmel számoltak be arról, hogy el-
múlt a korábban állandósult kéz-, vagy lábzsibbadásuk. A hip-
noterápia ehhez úgy társult, hogy Antal kereste annak a lehe-
tőségét, hogy még hatékonyabbá tegye a már több éve gya-
korolt craniosacralis terápiát. Ma már tapasztalatból mondja, 
a párosítás, s a szükséges képzések elvégzése jó döntés volt. 
Tapolcán kívül Hévízen és Budapesten dolgozik, illetve egy 
fogyásprogram kapcsán hívták most Szegedre.

Heti haiku

Apró kavicsok,
miket víz csiszol össze:

ezek a szavak.

Herczeg-Vecsei Katalin

eredmény érhető el vele ha ál-
landó fájdalom jelentkezik bár-
hol a testünkben. Hatást gyako-
rol a csont- és izomrendszerre, 
idegrendszerre, a szív- és ér-
rendszerre, az immunrendszer-
re. Segít ortopédiai, fogászati 
és állkapocs-ízületi, valamint 
baleseti agyi és gerincvelői 
sérülések, problémák esetén. 
Sikerrel alkalmazzák terhesség 
alatti és szülés utáni nehézsé-
gek során, bármilyen krónikus 
betegség,vagy legyengült álla-
pot utóhatásai esetén. 
- Egyszer egy hölgy két bottal 
érkezett hozzám, komoly fáj-
dalmai voltak. A kezelés hatása 
nála igen szembetűnő, ma ko-
moly túrákon vesz részt, ter-
mészetesen bot nélkül. De volt 
egy szemüveges kisgyerek is, 
akit szülei hoztak, azzal, hogy 
dekoncentrált, viselkedészava-
ros. Ráadásul egyre rosszabbul 
látott. Végül minden vonatko-
zásban javult, a szemüveget 
pedig elhagyhatta.   
A hipnoterápia a tudatos én hát-
térbe szorításával a tudatalat-
tihoz való hozzáférésen alapul. 
- Ezzel a módszerrel nagyon 
sok betegség kiinduló pontját 
tudjuk meghatározni, hiszen 
bármi történik velünk az élet-

ben, az raktározódik a tudat-
alattiban, egy érzelmi pecséttel 
lezárva. Ezt feltörve tudjuk 
megvizsgálni azt a múltbeli 
eseményt, ami raktározódott. 
Nyilván ezt megváltoztatni már 
nem tudjuk, de annak a jele-
nünkre gyakorolt hatását mó-
dosíthatjuk. Ha például van va-
lakinek egy hülye főnöke, s 
emiatt szinte utál bejárni dol-
gozni, az előbb, vagy utóbb be-
tegség formájában is megmu-
tatkozik rajta. Mondhatni, saját 
magát betegíti meg az egyén. A 
helyzet feldolgozásában, a be-
tegség kialakulásának megaka-
dályozásában, az esetlegesen 
már mutatkozó tünetek gyó-
gyításában segíthet a hipno-
terápia. Rengeteg esetben tud-
juk alkalmazni az eljárást, pél-
dául különböző fóbiák, rossz 
szokások kezelésében, fájdal-
mak enyhítésében. Akkor is ha-
tékony lehet a hipnoterápia, ha 
valakit szeretteink közül el-
veszítünk, vagy ha a párkap-
csolatból kilép az egyik fél. Ez 
konkrétan úgy működik, hogy 
először egy kötetlen beszél-
getés formájában tájékoztatom 
a hozzám forduló személyt, 
hogy mit is jelent a hipnoterá-
pia. Sok a tévhit ezen a terüle-

ja a blokkokat és aktiválja a 
harmonikus működéshez szük-
séges területeket. A masszázs 
jellegű kezelés hozzásegíti a 
betegeket a gyógyuláshoz, be-
indítja, erősíti a szervezet ön-
gyógyító képességét. A terápia 
célja a kötőszövetes hártyák el-
lazítása és rajtuk keresztül az 
ízületi feszültségek korrekció-
ja, az izom relaxáció, az agyi-
gerincvelői folyadék áramlásá-
nak normalizálása, a koponyán 
belüli membránok lazítása, az 
agyi keringés javítása, fizikai 
és lelki stresszek oldása. A ke-

az ismert keringési rendszer 
mellett van még egy keringési 
rendszerünk, ami a koponya-
csont és gerinc mentén áramló 
folyadék formájában létezik a 
szervezetben. A koponyacsont 
a cranium, a keresztcsont pedig 
a sacrum, innen az elnevezés. A 
kezelés alapja, hogy az  agyat, 
gerincvelőt tápláló folyadék 
keringési ritmusát befolyásol-
ják a testben lévő feszültségek. 
Ezek az akadályok lehetnek 
például a koponya csontjaiban, 
a gerinccsatorna mentén, vagy 
bárhol a testben. A kezelés old-

zelés alatt legtöbben egy mé-
lyen ellazult állapotba kerül-
nek, sőt, sokan elalszanak. 
Mindenki, akit craniosacralis 
terápiával kezeltek, könnyed-
ségről, jobb komfortérzetről és 
javuló általános közérzetről 
számol be hosszú idővel a ke-
zelés után is. A craniosacrális 
terápia segít migrén, álmatlan-
ság, nyak és hátfájás, stressz, 
depresszió, magas vérnyomás, 
szédülés, tanulási nehézségek 
és viselkedési zavarok, emész-
tési problémák, menstruációs 
zavarok esetén is. Nagyon jó 

PORTRÉ: Solymosi Antal terapeuta

ten, ezért ezt különösen fontos 
tisztázni mindjárt az elején. 
Először is, hogy nem vagyok 
varázsló. Majd azt, hogy olyat 
nem kérhetek tőle hipnózisban, 
amit józan ésszel, éber állapot-
ban sem cselekedne, mert ak-
kor egyszerűen felébred. Kap-
tam egyszer egy igazán extrém 
kérdést az egyik pácienstől. Az 
érdekelte, hogy mi lenne vele, 
ha én meghalnék amíg ő hip-
nózisban van? Megnyugtattam, 
nem marad örökké abban az 
állapotban, egyszerűen feléb-
red, mintha csak aludt volna. 
De le kell szögezni, hogy én 
semmit nem tudhatok meg ab-
ból, amit az alany egyébként 
sem mondana el nekem, ám azt 
is tisztázni kell, hogy mennyire 
bízik meg bennem. A bizalom 
szükséges ahhoz, hogy ered-
ményt tudjunk elérni.  
Volt egy hölgy, aki azzal kere-
sett meg, hogy régóta nincs 
menstruációja és az orvosok is 
azt mondták, nem lehet gyer-
meke. A hipnoterápia során ki-
derült, hogy életének volt egy 
olyan kritikus szakasza, ami 
okozhatta a jelen állapotot ki-
váltó traumát. Az a bizonyos ki-
váltó ok pedig az volt, hogy 
partneréről kiderült, rákos. 
Ahogy erről értesült, szinte 
azonnal „megszűnt nőként 
működni”. A tudatalattijában 
mélyen berögzül az a félelem, 
hogy ha meghal a fiatalember, a 
leendő apa, akkor ő egyedül 
marad a kisgyerekkel. Ezt nem 
akarta, ettől rettegett. Ám vál-
tozás később sem történt, annak 
ellenére, hogy fiatalember ki-
gyógyult a rákból. Változás 
akkor következett be, amikor a 
hipnoterápia segítségével fel-
tárták ezt a problémát. A hölgy 
is meggyógyult, a babaprojekt-
nek már nincs fizikai akadálya. 
Az agyunk olyan csodálatos 
dolgokra képes, amit még el-
képzelni is nehéz.
                         Szijártó János

Fotó: szj.

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


Testet formáló balett 
A foglalkozásokon a művészet és a testmozgás találkozik
TERÁPIA IS LEHET - Heti 
rendszerességgel tart ba-
lett órákat Rajzó Ildikó a 
Tapolca Sportházban. A 
foglalkozásokon össze-
mosódik a művészi tánc 
és a testet formáló moz-
gás.

- Az órákon gimnasztika se-
gítségével szabom testre a 
klasszikus balettet, ami azért 
is fontos, hogy elkerüljük az 
ízületi károsodást. Ez egy 
alapozó művészi mozgás, 
mely átformálja a testet. 
Terápiás céllal is ajánlom, 
sérülések utáni felépülés 
támogatására, vagy lúdtalp, 
csámpásság, illetve a hanyag 
testtartás, valamint a moz-
gáshiány okozta egyéb testi 
problémák kezelésére - fej-
tette ki Ildikó. Csoportjaiban 
kezdőktől a haladókig akad-
nak résztvevők. Hattól hat-
van éves korig várja az ér-
deklődőket, akár hobbi szin-
ten, akár komolyabb tervek-
kel. Megtudtuk, óráján az 
egyik fiú extrém testi adott-
ságokkal, rendkívül laza ízü-
letekkel rendelkezik, és az 
artistaképzőre készül.

- Tizenhat éve tanítok balet-
tet főként Tapolca és Bada-
csony környékén. Gyermek-
koromtól kezdve az életem 
részét képezi a tánc. Ak-
koriban sajnos nem volt ok-
tató, akinél lehetőségem lett 
volna balettet tanulni, to-
vábbfejleszteni extrém testi 
adottságaimat, illetve terápi-
ás, testformáló céllal kezelni 

problémáimat. Miután nép-
tánc szakon végeztem a Ma-
gyar Táncművészeti Főisko-
lán, majd Budapesten, illet-
ve külföldön is táncoltam 
megismerve rengeteg stí-
lust, hazakerülve tudtam, 
hogy balett oktatással sze-
retnék foglalkozni. A kör-
nyéken nagyon sokan taní-
tanak néptáncot magas szin-

ten, amit remekül kiegészít-
het, megalapozhat a testfor-
máló, akár szép színpadi tar-
tást elősegítő balett. Folya-
matosan képzem magam a 
területemen, jelenleg is a 
táncművészeti egyetemen 
tanulok. Bárkivel szívesen 
foglalkozom a környéken, 
aki bizalommal fordul hoz-
zám - tette hozzá.          (me)

A TIAC VSE U14-es, U19-
es és felnőtt csapata is ha-
talmas győzelemmel zár-
ta a legutóbbi fordulókat.

A megyei U14 nyugati cso-
portban a tapolcai csapat 1:3 
arányban győzedelmeske-
dett a Nemesvámosi LSE fe-
lett a tizenhatodik forduló-
ban. Gólszerző Lendvai 
Márk (2) és Szekér Balázs. 
Edző Blaskovics Gábor. A 
megyei II. osztályban az 
U19-es csapat a huszadik 
fordulóban hatalmas, 20:0 
arányú csapást mért a Somló 
SC-re. Gólszerző Péter Ben-
ce (6), Ladányi Bendegúz 
(4), Deák Szabolcs (2), 
Csonka Tamás (4), Ulapcsik 
Levente (2) és Horváth Dá-
niel Ferenc (2). Edző Dob-
ján Krisztián, munkáját se-

n FOCI - A Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Is-
kola labdarúgói több kor-
csoportban is szépen sze-
repeltek a Diákolimpia 
megyei döntőjén a Városi 
Sport- és Szabadidő Cent-
rumban. Az I. korcsopor-
tos legifjabbak a bronzér-
met érdemelték ki. A II. 
korcsoportban a tapolcai-
ak az ötödik helyen végez-
tek. A IV. korcsoportos 
csapatok között a helyiek 
maguk mögé szorítottak 
mindenkit, így Tapolcát és 
iskolájukat képviselve in-
dulhatnak a nyíregyházi 
országos döntőben. Felké-
szítő Krachun Éva és 
Hanzmann László. 
n Az MTD Hungária 
Megyei III. osztály Déli 
csoportban hétvégén ját-
szotta le a huszon-
negyedik fordulót a Ta-
polcai Öregfiúk FC és a 
Diszeli SE. Az Öregfiúk 
idegenben 3:5 arányú győ-
zelmet aratott a Zánka SC 
felett. Bárány Péter há-
rom, míg Horváth Csaba 
és Nagy Béla egy-egy gólt 
lőtt a házigazdák kapujá-
ba. Edző Boczkó Gyula. A 
diszeliek a Káptalantóti 
LKE csapatát látták ven-
dégül, végül 1:2-re kaptak 
ki tőlük. Gólszerző Jokesz 
István. Technikai vezető 
Gyenge Lajos.           (me)
n ÚSZÁS - A Colonia 
Claudia Sabariensum úszó 
bajnokság második fordu-
lójáról Németh Emília An-
na ezüstéremmel tért haza. 
A szombathelyi megmé-
rettetésen 50 méter hát 
versenyszámban sikerült a 
tapolcai lánynak a dobogó 
második fokára állnia. 50 
és 200 méter gyorson a ne-
gyedik, míg 200 méter ve-
gyes versenyszámban az 
ötödik helyen végzett. (m)
n SAKK - Gaál Zsóka 
és Juhász Judit, a Tapolca 
VSE Sakk szakosztályá-
nak tehetséges fiataljai a 
válogatottban is együtt ját-
szottak Mátraházán. A 
Magyar Sakkszövetség 
szervezésében, a magyar – 
lengyel válogatott ifjúsági 
mérkőzésen  Gaál Zsóka 
és Juhász Judit a nyolc fős 
csapat ötödik és hatodik 
tábláján kapott lehetősé-
get. Judit kiválóan küzdött 
ellenfelével, Zsókának pe-
dig sikerült mindkét mér-
kőzését megnyernie, ami-
ért különdíjban részesült. 
Végül a lengyel válogatott 
bizonyult erősebbnek, és 
ők vihették haza a győz-
tesnek járó serleget. A ba-
rátságos játszmák mindkét 
fél számára nagyon hasz-
nosak és tanulságosak vol-
tak.                         (me)

gítette Kutasi Imre. A felnőtt 
csapat a múlt heti  bravúros 
döntetlent követően a hétvé-
gi hőségben a Somló SC 
csapatát látta vendégül. 
Dobján Krisztián edző el-
mondta, az első félidőben a 
ritmustalanság volt jellemző 
a támadásépítésre és a véde-
kezésre egyaránt. Nem jó 
ütemben és helyen érkeztek 
a kapu elé. A pihenő alatt si-
került a fejekben rendet ten-
ni, apróbb változtatásokkal 
átalakítottak a szerkezetü-
kön, ezáltal sokkal stabilab-
ban és ötletesebben játszot-
tak. Innentől borítékolható 
volt a győzelem, mely 5:0 
arányban alakult. Gólok: 
Hadnagy Milán (2), Szabó 
Bálint, Dobján Adrián, Ber-
ki Dominik. Az edző munká-
ját Kutasi Imre segítette.(me)

Újabb „harcos” érmek
A Tapolca VSE Thai Box 
szakosztály, ismertebb ne-
vén a Tapolcai Muay Thai 
Gym három ifjú sportolója 
formában volt a zalaeger-
szegi Európai Nyílt Baj-
nokságon. Mindenkit do-
bogóra szólítottak az 
eredményhirdetésen.

A versenyen ezúttal Kick 
Light kategóriában mérették 
meg magukat a fiatalok. A 
tapolcaiak közül Tóth Zsom-
bor (42 kg) lépett elsőként a 
szorítóba. A tőle megszokott 
gyorsasággal, végig szép 
technikával küzdött. Köz-

vetlenül utána Muzsi Dániel 
(49 kg) kemény bunyóval, 
szenzációs kontra boxot be-
mutatva nullázta le ellenfe-
lét. Mindketten aranyérmet 
szereztek. Nagy Imre (70 kg) 
mérkőzésein az erőteljes stí-
lusát hozta, ezzel a dobogó 
második fokán végzett. A 
verseny értékelésében a szak-
osztály vezetése kiemelte, 
hogy nagyon fegyelmezett 
és látványos bunyót láthat-
tak versenyzőiktől. Megér-
demelten kerültek nyakukba 
az újabb érmek. Edző Szeg-
vári Tamás, munkáját segí-
tette Lovas Imre.             (me)

Tripla Tiac győzelem

 TÚRA - A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály április 
29-én a "Káli - teljesítménytúra", 17 km-es, Ábrahámhegy - 
Révfülöp útvonalán kirándul. Találkozó a tapolcai va-
sútállomáson vasárnap reggel 7.35-kor, a vonat 7.45-kor 
indul. Az utazási költség teljes áron a hazaúttal együtt 1.025 
Ft. A túrát Illés Imréné vezeti.

Rövid hírek
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Rajzó Ildikó (jobbra) a klasszikus balettet ötvözi gimnasztikával. Kezdő és haladó 
csoportoknak tart órákat a Tapolca Sportházban                                Fotó: Májer Edit

Újabb érmeket szerzett (balról) Tóth Zsombor, Muzsi 
Dániel és Nagy Imre                                    Fotó: TVSE



Honfoglaláskori emlékeink
TÁRLAT - A szentbékállai 
Czippán István magán-
gyűjteménye adja a ge-
rincét annak a kiállítás-
nak, amely a Honfoglalás 
korából származó éksze-
rek, használati tárgyak tö-
kéletes másolataiból állí-
tottak össze a gyűjtővel 
közösen a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum 
munkatársai.

A tárlat a napokban nyílt 
meg a városi könyvtár föld-
szinti különtermében és a 
„Tiszteld a múltat és éltesd 
tovább!” Kőrösi Csoma 
Sándortól származó idézet 
címet viseli. A kiállítás szep-
tember végéig lesz megte-
kinthető a város könyvtárá-
nak nyitvatartási idejében. A 
megnyitóra érkezett közön-
séget dr. Décsey Sándor a 
könyvtár igazgatója köszön-
tötte. - A világ egyik leg-
szebb természeti környeze-
tében élünk, amely bizony 
nem csekély történelmi 
múlttal és annak számos  tár-
gyi emlékével rendelkezik. 
A Honfoglalás kora azonban 
némileg alulreprezentált 
ezen kincsek között. Jelen-
leg Szentbékálla, Diszel és 

Mindszentkálla települések 
nevéhez fűződnek ilyen ko-
rú leletek. A kor női és férfi 
viseletéhez tartozó tárgyak 
mellett ezeket is megmutat-
juk a falakon elhelyezett tab-
lókon - ajánlotta a látogatók 
figyelmébe a kiállítási anyag 
egészét az intézmény igaz-
gatója. A különleges szépsé-
gű és nagy értékű magán-
gyűjteményt a tulajdonos,  
Czippán István mutatta be a 
látogatóknak. - Szépen, ap-

ránként állítottam össze a 
gyűjteményt, gondosan 
ügyelve arra, hogy a Magyar 
Nemzeti Múzeum katalógu-
sa adatoltan tartalmazza 
azokat. A tárgyakat később 
saját vitrinekben vittem is-
koláról iskolára, hogy a fi-
atalok is megismerhessék 
azokat. A szentbékállai falu-
napokon jurtával megjelen-
ve is megmutattam a vitri-
nekben őrzött tárgyakat. Egy 
ilyen alkalommal találkoz-

tam Hangodi Lászlóval, aki 
egy városi kiállítás lehetősé-
gét ajánlotta a figyelmembe 
- beszélt a kiállítás előzmé-
nyeiről a korabeli ruházatot 
viselő gyűjtő. Czippán Ist-
ván a kiállítási anyag egyes 
darabjairól külön-külön is 
megosztotta gondolatait az 
érdeklődőkkel, érintve a gaz-
dagon díszített ékszerek, 
eszközök szakrális és a min-
dennapi használatban betöl-
tött jelentőségét egyaránt. (tl) 

SZEM - 
PONT
Felháborodott olvasónk ke-
reste meg lapunkat Tapolcá-
ról a Randóti utcai gallyazás 
kapcsán. Úgy fogalmazott, 
hogy látott már gallyazást, 
amely nem nyújtott szép lát-
ványt, de indokolható volt a 
beavatkozás. Például egy fa 
ágai által veszélyeztetett 
légvezetékek esetében. De a 
Radnóti utcai barbár mun-
kára nincs általa ismert ma-
gyarázat, nagyon sokan fel-
háborodtak a csúnyán le-
csonkolt fák láttán.         (szj)

Értesítjük a Tisztelt Utazóközön-
séget, hogy 2018. május 5-én 
(szombaton) 8.40 órától 10.00 órá-
ig Tapolcán a középiskolások vá-
rosi ballagásának rendezvénye 
alatt forgalomkorlátozásra kerül 
sor az alábbiak szerint: Lezárásra 
kerül a Fő tér- Arany János - és Bat-
sányi utca közti szakasza. A fenti 
időszakban érintett helyijárat a Do-
bó térről 08:35 órakor indul és az 
alábbi terelő útvonalon közleke-
dik: Sümegi út – Ady E. utca – 
Köztársaság tér, Vörösmarty utca, 
Kossuth L. utca irányába.

 Tapolcai Városgazdálkodási KFT.

2018.04.20.
Kovács Péter 
és Vass Tünde

Több hónapos munka 
eredményeként közel há-
romórás műsort adtak a 
Kazinczy Tagintézmény 
tanulói és tanárai a minap 
a Tamási Áron Művelő-
dési Központban.

A rendezvényt Bodor Tamás 
tagintézmény-vezető nyitot-
ta meg, majd Bajner Imre 
igazgatóval együtt átadták a 
Kazinczy Emlékplaketteket 
annak a négy végzős tanuló-
nak, akik kiemelkedő tanul-
mányi eredményt nyújtottak 
az elmúlt nyolc év során, kü-

lönböző versenyeken sike-
resen szerepeltek, aktívan 
részt vettek az iskola köz-
életi munkájában. A négy dí-
jazott neve: Bukonvinszki 
Gergő, Horváth Csaba, Má-
tyás Donát, Sabján Réka. A 
műsort felkonferálók hang-
súlyozták, hogy sok az isko-
lában a tehetséges gyermek, 
ez pedig nagy felelősséggel 
jár az oktató-nevelő munkát 
végzők számára. 
A színes, változatos, mint-
egy három órán át tartó mű-
sor  természetesen idén is  
hatalmas sikert aratott.    (sr)
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A különleges Honfoglalás-kori magángyűjteményt a tulajdonos,  Czippán István 
mutatta be a látogatóknak                                                                       Fotó: Töreky László

A Kazinczy Tagintézmény kulturális bemutatójának 
egyik kedves jelenete                       Fotó: Szigetvári Réka

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 50-55 Ft/db
Burgonya: 180-200 Ft/kg
Sárgarépa: 350 Ft/kg
Zeller: 360 Ft/kg
Vöröshagyma: 125 Ft/kg
Paprika: 1098-1450 Ft/kg
Paradicsom:660-1680Ft/kg
Uborka: 480-720 Ft/kg
Körte: 640 Ft/kg
Alma: 339-459 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 360 Ft/kg
Mandarin: 495 Ft/kg
Citrom: 540 Ft/kg

      Felhívás

Heti SÜTI

Rum baba - olasz édesség

Hozzávalók: 
7dkg olvasz-
tott vaj, 1 evő-
kanál rum, 2 
csésze liszt, 
fél kk só, 1 tk 
szárított 
élesztő, 2 ek 
cukor, 3 to-
jás („L”), enyhén felverve
Sziruphoz: 2 csésze víz, 2,5 csé-
sze cukor, 1 csésze rum, csipet só, 
vaníliarúd, narancshéj
Töltelék: felvert habtejszín 
Elkészítés: A szirupot elkészítjük, 
a vizet feltesszük főni a cukorral, 
sóval, mikor felforrt elzárjuk és 
hozzáadjuk a rumot. A tésztához az 
élesztőt fél dl vízzel, kevés cukor-
ral elkeverjük, 10 perc alatt felfut-
tatjuk. A lisztet átszitáljuk és hoz-
záadjuk a közepesen felvert tojá-
sokhoz. A maradék cukrot, rumot, 
sót, a felfutott élesztőt összegyúr-
juk, végül hozzáadjuk az olvasz-
tott, langyos vajat is. A tésztát leta-
karva, 30 percig hagyjuk kelni, 
majd 180 fokos, előmelegített sü-
tőben 30 percig, pirulásig sütjük.
A cukorszirupot újramelegítjük, a 
langyos, sült piskótákat beledob-
juk és 10 percig hagyjuk őket ázni. 
Hosszában felvágjuk, vagy a ka-
lapját levágjuk és megtöltjük a fel-
vert tejszínhabbal.
 
           Szarka Zsófi, Hegymagas

Kazinczysok bemutatója

A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2018. 
május 11-én jelenik 
meg. Addig is keresse-
nek minket, olvassák 
friss híreinket online új-
ságunkban!

www.tapolcaiujsag.hu 

Mint két obeliszk, merednek 
az égnek a csonkok Fotó: szj.
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