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Erősödő honvédség
Kiemelkedő eredményekkel zárta az évet a veszprémi központ
TOBORZÁS - Az elmúlt
évben majdnem duplájára
nőtt az állomány létszáma, az országban elsőként nyitottak felsőoktatási intézményben toborzó irodát, több mint kétszáz szerződéses és tartalékos katonát vonultattak be, és közel hatezer
ügyféllel tartottak kapcsolatot.

Ilyen évet zárt a Magyar
Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH
KIKNYP) veszprémi Toborzó és Érdekvédelmi Központja. Több más mellett
erről is beszélt Soós Gyula
őrnagy, a veszprémi központ
parancsnoka tapolcai tájékoztatóján hétfőn.
Kiemelte, az elmúlt hónapokban feltöltötték az üres
beosztásokat, így egy tiszt,
két altiszt és két legénységi
állományú katona érkezett a
központhoz, hogy a megnövekedett feladatokat hatékonyabban el tudják látni. Májusban ugyanis az országban
elsőként Veszprémben nyílt

Soós Gyula őrnagy a tapolcai tájékoztatója előtt Veszprémben tartott évértékelőt,
ahol beszámolt az elmúlt év szép eredményeiről is
Fotó: Singer Éva
egyetemi épületben toborzó rendezvényeken is. A köz- és álláskeresőt értünk el meiroda, ahol a fiatalok mellett pont parancsnoka hangsú- gyeszerte, a munkaügyi köza megyeszékhelyen élők is lyozta, hogy ezt az együtt- pontokban 159 tájékoztatót
tájékoztatást kaphatnak a működést tartja az elmúlt év tartottunk, amelyeken közel
katonai szolgálati formák- legnagyobb eredményének. 8 ezer érdeklődő vett részt ról. A diákok azonban nem- - A toborzás területén kie- mondta, majd hozzátette,
csak az irodában találkoz- melkedően teljesített az ál- hogy az elmúlt esztendőben
hatnak a katonákkal, a to- lomány. 2018-ban közel 80 120 szerződést kötöttek kaborzók bejárnak előadások- rendezvényen voltunk jelen, tonai szolgálatra, és 90 tartara is tájékoztatót tartani, kö- 90 ezres látogatottsággal. A lékos kezdte meg kiképzését
zös kiállításokat szerveznek, pályaválasztási napokon és a megyéből. (Folyt. a 2. oldés jelen vannak az egyetemi állásbörzéken 10 ezer diákot alon „Várják...” címmel)(szj)

Tapolcán
sem feledik
1995 nyara jutott
eszembe a hétvégén
megrendezett Novák
Dezső
emléktorna
kapcsán. Ugyanis akkor járt Tapolcán a neves játékos, edző a
Fradival. A tapolcai
együttessel játszottak
barátságos felkészülési mérkőzést, közvetlenül a BL-selejtező előtt. Interjút készítettem Novák Dezsővel, aki kérdésemre
meglepő magabiztossággal jelentette ki,
hogy az Anderlecht
elleni BL-selejtezőn
túljutnak, s ott lesznek
a Bajnokok Ligájában. Tetszett a magabiztossága, a hite,
amit csapatának is
képes volt átadni.
„Tartotta ígéretét”, s
irányításával az európai elitbe léphettünk
egy rövidke időre
mindannyian. Jó tudni, hogy az utókor
nem feledi ezt, ahogy
játékosként elért sikereit sem.
Szijártó János

A téli időjárás költségei a városban
A város gazdálkodásában
nem elhanyagolható tétel
a téli időjárás és csapadék
következményeként elvégzendő munkák költsége. Idén hétmillió forintnál
tart a hóeltakarításra és a
sikosságmentesítésre fordított összeg Tapolcán.

lett elvégezni az aktuális
munkálatokat. A feladatra
eddig ötmillió négyszázezer forintot fizett ki a város.
Az összeg a sószóró edények feltöltését és 89 tonnányi kiszórt sikosságmentesítő anyag árát is tartalmazta. Külön költség a közterületi járdák, parkolók sikosságmentesítése. Ezt a feladatot az önkormányzat saját munkacsoportja végezte
a nyugati városrészben és a

belvárosban, a Fülöp Környezetépítő és Szolgáltató
Kft. a belvárosban és a déli
városrészben, a Véndek Építőipari és Turisztikai Kft pedig a keleti városrészben december 15,16, 21- én és január 4, 5, 6, 7, 9, 20, 23 és
24. napján. A kézi, illetve
kistraktoros téli munkák így
összességében még plussz
egymillió hatszázezres kiadást jelentettek a városüzemeltetésnek a mai napig. (tl)

Ghia Marcell SVD, indonéz származású pap (balról)
volt az ökumenikus istentisztelet vendége hétfő este, a
Mint azt Bakos Gábérnétól,
református templomban. Mellette Szakács Péter róa Tapolcai Önkormányzati
mai katolikus plébános és Molnár Csaba Bertalan reHivatal Városüzemeletetési
formátus lelkész
Fotó: Szigetvári Réka
csoportvezetőjétől megtudtuk, a város az NHSZ Csobánc Kft-vel, mint fővállalGhia Marcell SVD, indonéz sokan kíváncsiak a verbita kozóval kötött szerződés
származású pap volt az öku- szerzetesre. Az ünnepélyes alapján, három vállalkozómenikus istentisztelet ven- kezdet után a Szentlélekhez val együttműködésben látja
dége hétfő este, a református való fohászkodás követke- el a város síkosságmentesítemplomban. A híveket Mol- zett, Szakács Péter római ka- tését és a hóeltakarítást. A
nár Csaba Bertalan refor- tolikus plébános közbenjá- havazások tavaly december
mátus lelkész köszöntötte, rásával. (Folyt. a 2. oldalon 15, 16 és 21-ét érintették,
majd örömét fejezte ki, ami- „Indonéz atya a templom- idén januárban 4-én, 5-én, 6(sr) án, 9-én, 20-án és 23-án kel- Gyakran ad pluszmunkát a tél
ért ennyien megjelentek, és ban” címmel)

Tolerancia és párbeszéd

Illusztráció: szj.
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Indonéz atya
a templomban
(Folytatás az 1. oldalról)
Az imában helyet kaptak
olyan, napjainkat érintő és
világunkat jellemző problémák, mint a megosztottság,
a hit erősítésének szükségessége. Az igehirdetés után
a vendég atya bemutatkozása következett, akitől sok
érdekességet hallhattak a
megjelentek. Megtudhatták,
Marcell atyának a fogadalma letétele előtt három országot kellett megjelölni,
ahol később dolgozni szeretne. Hazánk nem szerepelt
a listán, mégis szívesen elfogadta a kinevezést, bár
hozzátette, a nyelvet, kultúrát és a klímát nehéz volt
megszoknia. Indonéziával
kapcsolatban
elhangzott,
hogy a legnagyobb szigetország, három időzónával, két
évszak van, egy nyári és egy
esős. Nincs tél, így nem kell
téli gumi, nem kell fűteni
sem, lehet spórolni - jegyezte meg humorosan. Ugyanakkor rengeteg etnikai csoport, sok nyelv van. Majd
beszélt az Indonéz állam filozófiai alapjairól, amelyek
közt szerepel a demokrácia,
a (szociális) igazságosság,
az egység és hit az egyetlen
Istenben. Mi talán elképzelni sem tudjuk, ott a vallási
sokszínűség ellenére a legtöbb szigeten béke van, az
ottaniak vendégszeretők, hagyománytisztelők, létezik a
nyitottság, a párbeszéd,
Marcell atya szerint ez a kulcsa mindennek. Amíg ott élt,
sose látta, hogy keresztények szidták volna a muszlimokat, ahogy a „mérsékelt”
muszlimok sem bántották
őket, a gond csak a radikálisokkal volt. Úgy véli, itt
könnyebben létrejön az öszszefogás, különösen jók az
ilyen alkalmak, mint az ökumenikus imahét, de kérdésként tette fel, vajon mi történik utána? Vannak-e közös
programok? A közbenjáró
imádságok után Molnár
Csaba Bertalan megköszönte Marcell atyának, hogy elfogadta a meghívást, és elmondta, úgy érezte, az Úrjézus szólt a szerzetes szavain keresztül. A református
lelkész egy programot is hirdetett, a katolikus templomban most pénteken, délután öt órakor egy szegedi
baptista lelkipásztor tart
majd igehirdetést, ahova
szeretettel várnak minden
érdeklődőt.
(sr)
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Várják a fiatalokat
Igyekeznek vonzóvá tenni a katonai pályát

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

Soós Gyula őrnagy, az MH KIKNYP veszprémi központjának parancsnoka Tapolcán, a városi televízó stúdiójában adott tájékoztatást hétfőn munkájukról,
eredményeikről és a katonai pálya lehetőségeiről
Fotó: Szijártó J.
(Folytatás az 1. oldalról)
Azt is megtudtuk, hogy az
Érdekvédelmi
Részleg
Veszprém megyében öt
nyugállományú klub és két
katonai
hagyományokat
ápoló civil szervezet munkáját segíti, valamint több mint
2600 nyugállományú katonáról, hadi árváról és özvegyről is gondoskodnak. A
hadisírokkal
összefüggő
munkáról szólva a parancsnok kifejtette, 2018-ban a
megyében 77 településen 86
temetőt és 111 emlékművet
mértek fel, és 33 hősi katonasírt találtak, emellett a levéltári kutatás eredményeképpen 80 település 1483
katonahősének adatait gyűjtötték táblázatba. A megyéből 16 középiskola diákjai
teljesítik az 50 órás közösségi szolgálatukat hadisírgondozás területén a központ szakállományának irányításával.
Az országos eredményekről
is kaptunk tájékoztatást.
Eszerint 2018-ban 4700 fővel létesítettek jogviszonyt,
ebből 200 hallgató, 2000
szerződéses, 2500 személy
pedig tartalékos katona, ami
kimagasló
eredménynek
számít az elmúlt évekhez képest. A veszprémi központ
az alakulat egyik zászlós-

hajója, és ahhoz, hogy az
említett a kimagasló eredményeket elérjék, szükséges
az együttműködő alakulatok, önkormányzatok, szervezetek segítsége.
A Magyar Honvédségben
2019 szeptemberétől egy
olyan új tanfolyamrendszerű altisztképzés veszi kezdetét „Acélkocka” Altisztképzési Rendszer néven, amely
egy életre szóló karrier lehetőségét is magában hordozza. Soós Gyula külön
szólt a szisztematikusan
egymásra épülő teljesítmény- és tudásorientált képzési rendszerről, amely a folyamatos fejlődés és az életre szóló karrier lehetőségét
kínálja a 18. életévüket betöltött, legalább érettségivel
rendelkező fiatalok számára. Az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság
mellett a büntetlen előélet is
követelmény, a többi már a
választott szak (harckocsizó, általános tüzér, repülésbiztosító és még számos más
opció) függvénye. A tanfolyamrendszerű képzés időtartama egy év, amely egy
öthetes katonai alapkiképzésből és egy 18 hetes altiszti alaptanfolyamból, valamint egy 20-24 hetes
szakmai felkészítésből áll. A

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

bevonulás tervezett időpontja az alapkiképzés megkezdésére Szentendre helyőrségbe 2019. július közepe.
Jelentkezni, érdeklődni a lakóhely szerinti illetékes toborzó irodában lehet. Az
őrnagy beszédében aláhúzta
a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai részére nyújtott biztos munkahelyet és illetményt. Ez többek között azt jelenti, hogy a
választott szakterületen őrmesterként kezdheti meg
pályafutását és karrierje
építését a jelentkező. Alapilletmény ekkor már a 2018as évnek megfelelő nettó
190 ezer forint, ami kiegészül a Magyar Honvédség
által nyújtott egyéb juttatásokkal.
(szj)

2018-ban a megyében 77 településen
86 temetőt és 111
emlékművet mértek
fel, és 33 hősi katonasírt találtak, míg
a levéltári kutatás
eredményeképpen
80 település 1483
katonahősének
adatait gyűjtötték
táblázatba
Fogadóórák a városházán:

- Dobó Zoltán polgármester
Február 11. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Február 18. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Február 25. 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:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
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 30/240-5054

Megjelenik TAPOLCÁN
és térségében hetente
Főszerkesztő: Szijártó János
Szerkesztőség:
8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
Tel: 06 87/ 412-289
e-mail: tapolcai7nap@gmail.com
online: www.tapolcaiujsag.hu
Lapzárta: Kedd 12.00.
Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető igazgató:
Szijártó János
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Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Mi legyen a varjakkal?
Ütköztek a vélemények a varjak eltávolításának kérdésében a közelmúltban
Parázs vitát váltott ki az
elmúlt hetekben a vasúti
parkban évtizedek óta
tömegesen élő, fészkelő
vetési varjak tervezett eltávolítása. Számos panaszos a madarak hangos
károgását, ürülékük köztisztasági, közegészségügyi negatív hatását említette, végsősoron egy élhetetlen városi park képét
festették le.

Mások szerint, a 2001 óta
védett madárfaj elüldözése
hiábavaló, ökológiai, természetvédelmi szempontból
pedig káros emberi beavatkozás. Ez utóbbi észrevételeknek is helyet adva, a hivatal egy helyi madarász
szakember természetvédelmi javaslatait is fontolóra
vette, hogy valóban racionális és hosszú távon is jó
döntés születhessen a kérdésben.
Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezetőtől
megtudtuk, rendszeresen,
gyakorlatilag évek óta érkeztek lakossági panaszok a
varjak miatt. Jelenleg a megfelelő hatósági engedély
birtokában nincs akadálya a
madárfészkek eltávolításának és a szakszerű riasztási

A Petőfi liget és a madárfészkek - egyelőre nyugalomban Illusztráció: Töreky László
módozatok alkalmazásának.
A madarak tervezett és
„előírás szerinti, szakszerű”
eltávolítása zöld utat kapott
a kormányhivatal természetvédelmi osztályától, a határozat megszületett, tehát
minden szempontból legális
lenne a gyakorlati megvalósítás.
- Ha valamilyen szempontból problémás lenne az elképzelés, a nemzeti park és
egyéb illetékes szervek, akik
szintén megkapták a szóbanforgó határozatot, már
jelezték volna ellenvetésüket. Gyakorlatilag még
időben, fészeklevétellel, ri-

asztással arra kényszerítjük
a madarakat, hogy inkább a
parkon kívül, külterületeken
fészkeljenek, ahol hasonlóan magas fák, hasonlóan jó
élettér áll rendelkezésükremondta el lapunknak Bakos
Gáborné. Mint megtudtuk,
jelenleg nagyjából háromszáz fészek található a parkban, ezeknek mintegy felét
használják a madarak. Ha
fészkeiket eltávolítják és különböző riasztó módszerekkel élnek, akkor vélhetően
elszoknak a vetési varjak a
parkból. Ha a riasztást következetesen, tehát időrőlidőre megismétlik, talán

vissza sem térnek. A tervezet
véleményezésébe
önkormányzati partnerként bekapcsolódott Árvai Gábor, a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
helyi vezetője is. Szerinte, a
védettséget élvező vetési
varjú költési időszakon
kívüli kiszorítása ugyan
törvényes, de természetvédelmi szempontból erősen
aggályos, hiszen az nem lehetséges anélkül, hogy
számos egyéb helyben fészkelő madárfajt ne veszélyeztetne. Az ismétlődő riasztások miatt felborul a természeti egyensúly, eltűnik szá-

mos madárfaj a ligetből. A
Petőfi liget a csúszka, a cinege, a fekete rigó, a barátposzáta, a csóka, az erdei fülesbagoly és számos harkályféle otthona is. Elriasztásuk a férgek, a növénykártevők jelentős elszaporodásával járna - állítja a szakember.
- Varjakat elriasztani nem lehet úgy, hogy az a többi madarat ne zavarja. Ráadásul a
varjú egy intelligens és a
városi körülményekhez kiválóan alkalmazkodó állat,
valószínű, hogy nem oda repül, ahova szeretnénk, vagy
hamar viszatér oda, ahol jól
érzi magát. Sokkal inkább
várható, hogy tömegesen a
Tópart fáira, vagy éppen a
kórház, a Köztársaság-tér
környékére költözik át, ez
utóbbi területen 37 magas,
fészkelésre alkalmas fa várja
- állítja a szakember. Mindenesetre a varjak fészkeinek eltávolítását és a hozzá
kapcsolódó ágazó munkákat
egyelőre elhalasztották az
illetékesek. Információink
szerint, ez év őszén kerülhet
sor először a tervezett intézkedések kivitelezésre, ám
azokban biztosan nem kap
szerepet az egyébként engedélyezett hangos riasztás. (tl)

Szalagot kaptak a jövő pékjei, cukrászai
Szalagavató ünnepséget tartott a Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál
Szakközépiskolája és Szakiskolája a Tamási Áron Művelődési Központban pénteken.
A Diszel városrészben működő iskola, cukrász, pék,
sütőipari és gyorspékségi
munkás, illetve a Tanképzési
Híd 2. osztály végzőseinek
ünneplőire került fel a idén a
szalag. A ceremónia a városi
művelődési intézmény színháztermének színpadán zajlott. Az eseményen részt vett
Stiglic Edit a Veszprémi
Szakképzési Centrum szakképzési referens munkatársa és Bakos György TapolcaDiszel önkormányzati képviselője is.
Szóvári Adél igazgató ünnepi beszédében a végző-

A Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája a Tamási Áron Művelődési Központban tartotta szalagavató ünnepségét pénteken. A képen Szóvári Adél igazgató tűzi fel a szalagot az osztályfőnököknek
Fotó: tl.
sökre váró feladatokról és az
intézményben eltöltött tanulmányi évek jelentőségéről beszélt, szavai elsősor-

ban az idén vizsgázó tanulókhoz szóltak. - Néhány
nap múlva el kell döntenetek, hogy tovább tanultok,

vagy a sikeres vizsgák után
elhelyezkedtek a munka világában. Komoly felelőségteljes döntés előtt álltok tehát, amely a következő időszakban meghatározza életetek alakulását. Az elmúlt
két-három év gyorsan eltelt,
de nem volt hiábavaló! Mi,
az iskola dolgozói igyekeztünk olyan embereket nevelni belőletek, akik számára a tudás, a tisztesség, a
munka, a becsület igazi érték. A szigor mögött ezek az
értékek és az őszinte segíteni
akarás álltak- fogalmazott a
tanintézmény vezetője, aki a
következő néhány hónap
hasznos eltöltésére, kitartó
munkára, az elméleti és
gyakorlati szakmai tudás
további csiszolására kérte a
vizsgák előtt álló tanulókat.
Idén három osztály tanulói

vizsgáznak, illetve búcsúznak az intézménytől. A szalagokat elsőként Szóvári
Adél igazgató tűzte fel az
osztályfőnököknek, majd dr.
Májerné Tobak Edit, Busa
Andrásné és Vizeli Beáta, a
2/10/b sütőipari és gyorspékségi munkás, illetve 3/11
pék és cukrász tanulók, továbbá a Tanképzési Híd 2.
osztály osztályfőnökei a diákok ünneplőire.
Az ünnepi esemény hátralévő részében kulturális műsorral és az elmúlt évek
legszebb pilanatait felidéző
kisfilmmel emlékeztek a
Gönzyben töltött évekre a
végzősök.
A szalagavató ünnepség a tanulók báli táncával, illetve
fogadással folytatódott a
Tamási Áron Művelődési
Központ aulájában.
(tl)
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Nem túl biztató tendecia

.

Hirdetés

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni
archívumát ne őrizze VHS
kazettákon, hiszen lassan
már nem lesz eszköz,
amely lejátszaná!
Digitalizálással
Várhatóan tovább csökken a tavaszi kalászosok vetésterülete
Illusztráció: szj.
megmenthetők a régi
filmek, hangfelvételek!
GABONA - Piaci infor- nés ráadásul gyenge, 3,49 csökkent. A 763 hektárról
(Sérült kazettát nem
mációk alapján tovább tonna hektáronkénti átlag- betakarított (3,11 t/ha) 2400
veszünk át!)
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, Hi8ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy
műsorunkról, és azt szeretné
DVD lemezen megkapni,
jelezze igényét!

Tapolcai Kommunikációs,
Kulturális és Média Kft.

06/87/412-289

csökken a tavaszi kalászosok vetésterülete.
Tavaszi árpa esetében
100 ezer, zab tekintetében pedig 105 ezer forintos nettó tonnánkénti
tájékoztató árat tett közzé
a Vetőmag Szövetség
Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács.

Emelkedik
a gyengébb
minőség aránya
Takács Géza, a Vetőmag
Szövetség
Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács
elnöke a tavaszi kalászosokkal kapcsolatosan kifejtette, hogy az árutermelő területek csökkenésével az
utóbbi években 2500 hektár
körül alakult a vetőmag szaporítások területe, amely az
elmúlt évben mintegy a felére esett vissza. A csökkeHirdetés

terméssel párosult. A tapasztalatok alapján a 65 százalék
körüli becsült fémzárolható
mennyiség 2400 tonna körül
várható, mely 12 ezer hektár
elvetéséhez elegendő. A
csökkenés egyik oka, hogy a
sörárpa célú termesztésben
egyre nagyobb szerepet kap
az őszi árpa és az ősszel elvetett tavaszi árpa. A rendkívül ellentmondásos árutermő területi adatok alapján az
idei vetésterület nehezen becsülhető, de a NÉBIH szaporító területekkel és a várható fémzárolási lehetőségekkel kapcsolatos adatait is
figyelembe véve vetőmaghiány is előfordulhat.
A zab árutermő területe a tavaszi árpához hasonlóan alacsony szinten mozgott az elmúlt években. A vetőmag
szaporítások területe az elmúlt 3 évben 1000 hektár
körül alakult, amely 2018ban mintegy 30 százalékkal

tonna nyers termésből 1500
tonna fémzárolt vetőmag
készlettel számolhatunk, így
zab vetőmagból biztosan
hiány lesz, ismertette Takács
Géza.
A szövetségi tagok által
szolgáltatott adatok alapján
az átmenő készletek az előző
évekhez hasonlóan nagyon
alacsonyak. Sörárpa tekintetében a vetőmag-előállítók
többsége nem tapasztalt érdemi mozgást, a takarmányárpa esetében bár lenne kereslet, árualap nincs. A tavaszi árpa vonatkozásában a
vetőmag-szaporítók és kereskedők többsége szerint a
vetőmag készletek nem lesznek elegendőek. A zab esetében az utóbbi három évben
folyamatosan növekszik a
vetőmag hiányt jósolók aránya. A tavaszi árpánál és
zabnál egyaránt emelkedik
az átlagosnál gyengébb minőség aránya.

Érkeznek az igazolások
Február közepéig mindenki
megkapja a tavalyi jövedelme és esetleges önkéntes
pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után a
munkáltatói, kifizetői és
pénztári igazolásokat. Ezek
alapján ellenőrizhető az
szja-bevallási tervezet és érvényesíthető az adó-visszatérítés, ha a levont adóelőleg meghaladta a fizetendő
adót. Akinek van ügyfélkapuja, az automatikusan elkészített adóbevallási tervezetet 2019. március 15-től
elérheti a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal honlapján vagy
a kormányzati portálon.
Ha valakinek még nem lenne ügyfélkapu-hozzáférése,
a NAV ügyfélszolgálatain
és a kormányhivatalokban
pár perc alatt regisztrálhat.
Aki mégsem szeretne ügyfélkaput nyitni, az 2019.
márc. 18-áig idén is kérheti
a NAV-tól a tervezet postázását az alábbi módokon:
• SMS-ben a +36 30 344
4304-es telefonszámon (az
üzenetben meg kell adni az
adóazonosító jelet és a születési dátumot
• A NAV honlapján elérhető
űrlapon vagy formanyomtatványon
• Levélben, kötetlen formában (adóazonosító jel, születési dátum megadásával)
• A NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül
(NAV Infóvonal: 1819 és
ÜCC: +36-80-20-21-22)
• Valamint személyesen a
NAV ügyfélszolgálatain
A postázni kért tervezeteket
a NAV tértivevényesen,
2019. április 30-áig küldi el
az igénylőknek.
Vp. Megyei Adó- és Vámig.

2019. FEBRUÁR 8.

MAGAZIN - HIRDETÉS

Elismerték Török Attiláné munkáját

Török Attiláné karnagy (balra) a Tapolcai Kamarakórussal 2013 szeptemberében,
egy kórustalálkozón a Tamási Áron Művelődési Központ színpadán
Fotó: szj.
KITÜNTETÉS - A Magyar
Kórusok, Zenekarok és
Népzenei
Együttesek
Szövetsége - a KÓTA - a
Magyar Kultúra Napja alkalmából idén is kitüntette
a hazánkban (és határon
túl is) a magyar kóruséneklésben és zenetanításban eredményesen tevékenykedő szakembereket.

A díjátadó ünnepséget a közelmúltban rendezték meg a
budapesti Szent Imre Gimnáziumban.
Megyénkből
„tanári kategóriában” Török
Attiláné Dolinka Erzsébet
(Zsóka néni) kapott kitüntetést, aki a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének nyugalmazott énektanára és kórusvezetője, valamint a Tapolcai Kamarakórus karnagya.
Az elismerésre Erdélyi Ágnes karnagy (a KÓTA országos választmányának tagja,
Veszprém Város Vegyeskarának karnagya) terjesztette
fel sokak „Zsóka nénijét”,
míg az ünnepségen elhangzott méltatást, a szintén
nyugdíjas iskolaigazgató, a
korábbi kolléga, Keszler
József állított össze. Török
Attilánéval beszélgettünk.
- Nem szeretem, ha túl nagy
a felhajtás körülöttem. Végzem a dolgom, lelkiismeretem szerint. Természetesen
annak örülök, ha elismerik a
munkámat, de tudom, hogy
az eredmények sok-sok
„munkatársam” - gyerekek
és támogató kollégák -, áldozatos munkájának is köszönhető. Hálás vagyok, hogy
gyermek és ifjú éveim során
is példamutató pedagógusok

irányítása mellett nevelkedhettem - mondta, majd némi
rábeszélés után megtudtam
néhány fontos részletet a
kezdetekről, illetve későbbi
pályájáról.
A veszprémi lány 1970-ben
kapott matematika-énekzene tanári diplomát a Szegedi
Tanárképző Főiskolán, és
ebben az évben került Tapolcára az akkori 1. számú
Általános Iskolába, ahol
pedagógusi pályája végéig
dolgozott, ahogy Keszler József írta a méltatásban,
„minden igyekezetével a rábízott gyerekekkel és értük”.
A Népművelési Intézetben
felsőfokú kórusvezetői tanulmányokat folytatott, és
„A” kategóriájú karnagyi
minősítést szerzett. Hittel
vallja ma is a Kodályi eszmét. Zene és művészetek
nélkül silány az élet. Akkor,
kezdőként sokan nem értettek egyet vele. Néha később
sem. Elveit következetesen
megtartva gyakran szembeszállt a múló divatos áramlatokkal.
- Az ének-zene, a művészetek szeretete határozta meg
eddigi életemet és ez már
nem fog változni. Vallom,
hogy csak akkor számíthatunk igazi teljesítményre, ha
hajlandók vagyunk érte komoly erőfeszítéseket tenni,
néha bizony lemondások
árán is. De ez az élet minden
területére igaz. Minden
igyekezetemmel arra törekedtem az iskolában, hogy a
gyerekek szeressék és műveljék a zenét, a művészeteket. Erre a tanórán kívül jó alkalom a közösség
összekovácsolását is szolgá-

ló kóruséneklés. Ami a felnőtteket illeti, 1991-ben alapítottuk meg a Tapolcai Kamarakórust, amely ma is
meghatározó része a város
kulturális életének. Több
száz fellépés van már az
együttes háta mögött, az
évek során hatalmas repertoárt „gyűjtöttünk össze” mondta Török Attiláné.
Az iskolai évekről szólva ki
kell emelni, hogy olyan
gyermekkórust szervezett az
iskolában, amely bárhol
megállta a helyét. Ő kezdeményezte és neki köszönhető többek között, hogy az iskola felvette Bárdos Lajos
zenepedagógus nevét. Keszler József méltatásából az is
kiderül, hogy kórusával tevékeny résztvevője volt
mindig a Bárdos Iskolák kórustalálkozóinak és az Ifjúsági kórusmozgalomnak.
Minősítő hangversenyeken
rendre kiváló eredményt ért
el gyermekkórusával. Többször kapták meg az „Év kórusa” elismerést. Kiemelkedő esemény volt Szőnyi Erzsébet A makrancos királylány című meseoperájának
bemutatása a szerző jelenlétében. Ötletgazdája és lelkes szervezője Tapolcán a
templomi hangversenyeknek. A hagyománnyá vált
Cecília-napi és karácsonyi
hangversenyeket ő indította
el. Több kitüntetés tulajdonosa, a városában végzett
kulturális, művészeti munkáját 2012-ben díszpolgári
kitüntetéssel ismerték el. Tapolca zenei, művészeti életének meghatározó egyénisége ma is. Tapolcán ő a
„Zsóka néni”.
(szj)
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Irodalmi emlékest a színpadon
Február 16-án, szombaton
mutatják be a Magyarnak
lenni, tudod mit jelent... című zenés irodalmi emlékestet a Tamási Áron Művelődési Központban.
Az évtizedes hagyománnyal
rendelkező programot idén
is Bertalan Csaba rendezi,
ám a korábbi hagyományokhoz képest több vonatkozásban is történt változás. A
kezdettől Wass Albert írónak állított emléket a szervező Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület, ám ezúttal
másokra (írókra, költőkre) is
emlékeznek, illetve nem az
egyesület, hanem a városi
könyvtár lépett segítőként,
szervezőként az esemény
mögé. Ez egyben azt is jelenti, hogy a korábbi irodalmi színpad-jellegű produkció, a jelentős támogatás
folytán ezúttal inkább színházi külsőt kap. A helyszín
sem a mozi, hanem a Tamási
Áron Művelődési Központ
lesz, és a tavalyi, meglehetősen puritán körülményekkel
ellentétben (tavaly még a
hangosítást sem tudták megoldani a szervezők a moziban), ezúttal minden adott
lesz ahhoz, hogy a zenés műsor volumenében is elnyerje
a közönség tetszését. Bár
most nincs jubileum (2018ban volt, hiszen Wass Albert
erdélyi magyar író, költő
száztíz évvel korábban,
1908-ban született és halála
Hirdetés

huszadik évfordulója is tavaly volt, mivel 1998-ban
hunyt el), ezért a szervezők
kiterjesztették a megemlékezést rajta kívül Tormay
Cecile-re, Sajó Sándorra,
Zas Lórátnra, Gyóni Gézára
és Reményik Sándorra. Az ő
műveiket is hallhatják, láthatják az érdeklődők szombaton 18 órától.
A közel két órás, gazdag zenei részekkel, színes koreográfiákkal és néptánccal
színesített irodalmi műsorban közreműködik Bányai
Barbara, Bertalan Csaba,
dr. Décsey Sándor, Hatvani
Mátyás, Havasi Gábor, Kovács Melinda, Lamport
Gusztáv, Májer Edit, Novák
István, Sárközi Vivien, Szabóné Korponai Kitti, Román
Iván, Vitus Kata, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, a
Rock-Inger és a Badison zenekar (gyakorlatilag egy zenekar, két énekessel) a Batsányi Táncegyüttes, valamint a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület. A szereplők, résztvevők és a szervezők mindenkit szeretettel
várnak. „Idézzük meg
együtt a huszadik század
méltatlanul elhallgatott íróit
és rajtuk keresztül a századot melynek eseményei
mindmáig hatással vannak
ránk” - olvasható az esemény beharangozójában a
közösségi oldalon.
(szj)
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Szivárvány

V

alamelyik elmúlt évben
egy alkonyati tapolcai sétán szokatlan természeti jelenség ragadott meg: téli szivárvány.
Még nem villantak fel az utcai
lámpák fényei december 23-án
16 órakor. A nyugati égbolt izzó
parázs- és láng színben ragyogott. Fénye a zenitig terjedt,
majd – elhalóban – rózsaszínbe
halványodott. Szemben a keleti
égen elragadó látvány kínálata
különös téli szépségét; decemberben ritka égi optikai jelenség, hatalmas szivárványkapu
tárult, feszült. A láthatár két
széléig elért, és diadalmas szélesen uralkodott az alkonyi égbolt.
Kezdetben minden színe jól
látható volt, majd az erős vörös
elnyelte a többi színt, de hagyott időt álmélkodni a gyönyörködő szemlélőnek.
Így karácsony tövében szinte
párhuzamul emlékeztetett a
betlehemi csillag megjelenésére. Majd szétomolva visszavonult a szürke felhők szemérmes
takarásába. Megörökíteni való
látvány volt.
Dr.Takáts Gizella
Herczeg-Vecsei Katalin
Heti haiku: Téli Szent György-hegy

A kimerült hegy
puha hótakarót húz
fáradt testére.

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Február 7 - 13.
csütörtök – Szerda
7 - 12. csütörtök – kedd
16:00 1200,-Ft
13. szerda 14:00
Kurszk
Színes, belga akciófilm
Hossz: 117 perc
...
7 - 12. csütörtök – kedd
18:00 1200,-Ft
13. szerda 16:00
A két királynő
Színes, feliratos angol
történelmi dráma
Hossz: 125 perc
...
7 - 12. csütörtök – kedd
20:15 1200,-Ft
13. szerda 18:15
A csodagyerek
Színes, hong-kongi
horror/thriller
Hossz: 92 perc
...
13. szerda PREMIER
ELŐTTI VETÍTÉS! 20:00
Kölcsönlakás
Színes, magyar romantikus
vígjáték
Hossz: 90 perc

Röviden

Heti Ötlet

Mesekönyv bemutatása

Szigetvári Réka

n Minden érdeklődőt vár Az
Én Világom Tapolca a Tapolca
és környéki autista gyermekek
Egyesülete ifj. Csom Árpád
káptalantóti autista fiatal író első könyvének bemutatójára. Az
eseményen Csender Levente
író is bemutatja saját mesekönyvét melyet szintén autista
kisfiáról és családjáról írt. A bemutatók szünetében Huszár Péter budapesti Asperger szindrómás fiatal zenész műveit hallgathatja a közönség.
Időpont: 2019. 02. 23. 15 óra
Hely: Tapolca Régi Postaudvar

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.

Programajánló
- Magyarnak lenni, tudod mit
jelent.. címmel tartanak zenés
irodalmi előadást a Wass
Albert, Tormay Cécile, Sajó
Sándor, Zas Lóránt, Gyóni
Géza és Reményik Sándor
műveiből a Wass Albert Könyvtár és Múzeum szervezésében
2019. február 16-án 18 órai kezdettel a Tamási Áron Művelődési Központban.
- Amatőr felnőtt tollaslabda versenyt rendeznek 2019. február
16-án a Csermák Antal Rendezvénycsarnokban a Tapolcai
Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület rendezésében. Nevezni a február 13-áig lehetséges. További információt a
Facebookon az Innopan Kupa
tapolcai amatőr felnőtt tollaslabda verseny eseménynél találnak.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

egészség
környezet
informatika

újságíró

Pontosítás
n A Wass Albert Könyvtár és
Múzeumban a gyermekkönyvtári tér átalakítására egy 23 millió forintos pályázatot nyújtott
be a könyvtár, ebből a saját erő
4,6 millió forint, amit a város
biztosít. Előző lapszámunkban
azt írtuk, hogy a város nyújtotta
be a pályázatot, ám ez nem így
van, a város az önrészt biztosítja az általa fenntartott intézmény számára nyertes pályázat
esetén.
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SZOLGÁLTATÁS

FILMAJÁNLÓ
Két királynő - Azt hiszem
mondhatjuk, hogy elég inspirációval szolgált a történelem a kosztümös filmdrámák számára. Ilyen például a Két királynő című
film is, amelyben Stuart
Mária viharos életébe kapcsolódhatunk be. Fiatalon
házasodik, mellyel Franciaország királynője lesz,
majd nem sokkal rá meg is
özvegyül. Eközben Skóciában és Angliában, Mária
testvére, I. Erzsébet uralkodik. Így, amikor Mária
visszautasítja az ismételt
házasodás lehetőségét és
hazatér a szülőföldjére, bőven része lesz árulásban,
viszályban, főleg, amikor
kinyilvánítja igényét a
trónra… A tapolcai moziban a filmet február 13-ig
nézhetik meg.
(szv)

Nyakunkon az influenzajárvány – talán nem túlzás
ezt állítani, ugyanis egy
január végi térkép szerint,
amely az influenzás betegek arányát ábrázolja, azt
mutatja, Veszprém megyében az érintettek száma az országos átlag fölött
van. Valaki a munkahelyen kapja el, a gyerekek
az iskolában, de elég csak
a boltba, vagy egész egyszerűen az utcára, emberek közé menni, ugyanis
már a légzésünkkel is továbbíthatjuk a betegséget.
De mit tehetünk? Ne menjünk ki a lakásunkból, házunkból? Ez nem adatik
meg sok mindenkinek. Érdemes a megelőzésre koncentrálnunk,
amelynek
több módja is van. Gyakran halljuk, hogy a fáradt
szervezet hamarabb gyengül le, könnyebben kap el
vírusokat, jó ezért, amenynyiben lehetőségünk van
rá, többet pihenni, korábban lefeküdni aludni, ezzel pihentetve szervezetünket.
Kerüljük a stresszt! - halljuk gyakran, amit mondani könnyű, betartani annál
nehezebb. Viszont csökkenthetjük azzal, ha megpróbálunk időt szánni a
mozgásra, elég csak egy
kevés sétát beiktatni mindennapjainkba, néha forró
fürdőt venni, esetleg pár

csepp levendula-illóolajjal megfűszerezve. Ha kilépünk az ajtón, akkor viszont ügyelnünk kell öltözetünkre, ez főleg a gyermekekre igaz, ugyanis ők,
érezve a tavasz közeledtét,
ha egy rövid időre kisüt a
nap, hajlamosak lengébb
ruházatban kimenni, ami
ismét csak megfázáshoz
vezethet. Az említetteken
kívül ügyeljünk a gyakori
szellőztetésre, kézmosásra, munkahelyünkön és az
otthonunkban egyaránt.
Ami az evést, ivást illeti,
először is érdemes sok folyadékot, elsősorban vizet
fogyasztanunk. A teák közül előnyben részesíthetjük ebben az időszakban a
kakkukfű-, a csipkebogyó-, a menta-, a fekete
bodza-, a gyömbér-, hársfa-, és kamillateát. Az étkezésünk során ajánlott
több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, sokan kiemelik a fokhagyma gyógyító erejét, ám annak fogyasztását ajánlott az esti
órákra tartogatni. C-vitamint ugyan az év egészében célszerű magunkhoz
venni, de ilyenkor javasolt
nagyobb dózisban szedni.
Reméljük, hogy a leírtakat
betartva olvasóinknak sikerül egészségesnek maradni, esetleges megbetegedés esetén hamar kilábalni belőle!

Szülinap - február 1.
Legifjabb unokám, Gábriel.
Épségben, erőben növekedj.
Jóra, tudásra törekedj.
Jó - hír - hozó légy, mint
GÁBRIEL.
Dr. G.T.G.

Hirdetés

Könyvbemutató
dedikálással
Szijártó János újságíró
AZ ÉN KIS NAPLÓM
(25 év a sajtóban)
című könyvét
2019. február 21-én
(csütörtökön), 18.00 órai
kezdettel mutatja be Tapolcán,
a Városi Moziban.

Beszélgetőtárs:
Kovács Melinda,
a Tapolcai Városi
Televízió
főszerkesztője
Vendég:
Barták Péter,
a Napló korábbi
főszerkesztője

Közreműködik az Új Idők zenekar

06/87/412-289

A bemutató végén a könyv megvásárolható!
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TAPOLCAI ÚJSÁG -

Fiatalok focitornája
Novák Dezsőre emlékeztek a labdarúgók Tapolcán a hétvégén
Ötödik alkalommal tisztelegtek Novák Dezső munkássága előtt a hagyományos utánpótlás labdarúgó emléktornán, szombaton a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.

A szervező, Tempo Fradi!
Alapítvány ismét kitett magáért, hiszen rangos tornával
emlékeztek meg az olimpiák
történetének legeredményesebb játékosáról. A kétszeres
olimpiai bajnok (1964,
1968) és bronzérmes (1960)
Novák Dezső, számtalan
érdeme és eredménye mellett a világon az egyetlen
labdarúgó, aki három olimpiai érmet szerzett. A Ferencváros
történetének
egyik legsikeresebb labdarúgója volt - játékosként, edzőként is bajnok és kupagyőztes. A legendás jobbhátvéd 2014-ben hunyt el,
ekkor merült fel az alapítványi tagokban a gondolat,
hogy pályája, munkássága
méltó emlékezést kíván.
Olyan helyszínen szerették
volna megrendezni a tornát,
melyhez szorosan kötődött a
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Rövid hírek
n VÍVÁS - Doha adott
otthont január végén az év
első Grand Prix megmérettetésének, ahol a Tapolcáról indult Rédli András egyedüli magyarként
jutott a legjobb harminckettő közé. A férfi párbajtőrözők egyéni, kettőszázöt indulójából Rédli a
huszonnegyedik helyen
zárt.
(me)
n VÍVÁS - A dobogó
harmadik fokára szólították a Tapolca Vívóklub
párbajtőrözőjét a junior
országos bajnokságon. A
hatfegyvernemes junior
országos bajnokságon a
férfi párbajtőrözők százharminckét fős egyéni mezőnyében a Tapolca Vívóklub versenyzője Kauker Dominik bronzérmet
szerzett. Edzője Gauland
Zsófia.
(me)

Nyolc utánpótlás csapat kapott meghívást az ötödik emléktornára Fotó: Májer Edit
futballista. Mivel a környékbeli nyaralójában sok időt
töltött egykor, illetve az
alapítványnak is van Tapolcán baráti kapcsolata, így
egyértelmű volt, hogy itt
rendezik meg a sporteseményt, melyhez a várostól is
rengeteg segítséget kaptak.
Az emléktornára olyan
egyesületek U13-as csapatai

kaptak meghívást, akikhez a
labdarúgó egykor játékosként, edzőként kötődött,
vagy akikkel szoros kapcsolatot ápolt. A palánkkal
körülvett játéktéren a Bene
Ferenc LA, a Dunaújváros
PASE, az Illés Akadémia Haladás, az MTE 1904, az
Orbán Kálmán vezette helyi
Tapolca IAC VSE, a Veszp-

rémi FC USE, valamint a
ZTE Akadémia csapat mérkőzött meg. Az FTC – ZTE
döntőben előbbi csapat 8:7re nyert. Nemcsak a fiatalok
tisztelegtek a legenda előtt a Haladás és a Ferencváros
közös, Novák Dezső All Star
Team együttese a házigazdák csapatával játszotta a
gálamérkőzést.
(me)

Kauker Dominik a
dobogó harmadik fokán
(jobbra)
Fotó: Helyszíni felv.

Tapolcai a megye legjobb kézilabdázója
A Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség hagyományos, immár ötödik alkalommal megrendezett
HandBál rendezvényén
díjazta a megye legjobb
kézilabdázóit. A tapolcai
Sulyok Máté is elismerésben részesült.

Németh Emília (balra) és Sipos Amanda a diákolimpia
megyei döntőjében
Fotó: Helyszíni felvétel

Tapolcai úszólányok
a megyei dobogón
Két tapolcai fiatal is részt osztályban 50 méter gyorson
vett az Úszás Diákolimpia a harmadik, míg 50 méter
mell versenyszámban a neMegyei Döntőjén.
gyedik helyen végzett. AmanA Balatonfűzfőn megrende- da a 2010/2011-es koroszzett versenyen a Tapolcai tályban 50 méter gyorson az
Bárdos Lajos Általános Is- első, míg 50 méter mell
kola Kazinczy Ferenc Tag- versenyszámban a második
intézményét Németh Emília helyet szerezte meg. Edzőik
4. b és Sipos Amanda 2. a Szántó Kata és Csala Tamás,
osztályos tanuló képviselte. mindketten a Keszthelyi
Emília a 2008/2009-es kor- Kiscápák SE tagjai. (me)

A tizenhat éves Máté a Tapolca Városi Sportegyesület
férfi kézilabda szakosztályának jobbátlövője. Fő sportága a kézilabda, de mellette

hobbi szinten vív is. A helyi
Széchenyi István Baptista
Középiskola tizedik évfolyamos, informatika szakos
tanulója.
(me)

Január utolsó szombatján a
veszprémi Betekints Hotelben rendezték meg a nívós
rendezvényt, melyre - tavalyhoz hasonlóan - tapolcai
játékos is meghívást kapott.
Sulyok Máté kapta a megyei
legjobb férfikézilabdázó díjat, neki ítélték oda a Veszprém Megyei Kézilabda Bajnokság 2018/2019-es őszi
szezon Legjobb Játékosa
címet.
Díját ünnepélyes keretek között a HandBálon vehette át
Öcsi Tamástól, a Veszprém
Megyei Kézilabda Szövetség Irodavezetőjétől, a Magyar Kézilabda Szövetség
Amatőr Kézilabda Tanácsá- Sulyok Máté kapta a megyei legjobb férfi kézilabdának tagjától.
zójának járó elismerést
Fotó: Helyszíni felvétel
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Tapolcai zsidók és a borkultúra

KÖNYV - Két és fél évszázadnyi időt ölel fel Tapolca életéből Hangodi
László, Zsidó borászdinasztiák Tapolcán és szerepük a térség borkultúrája történetében (17031944) című műve, amelyet a napokban mutattak
Hozzávalók: 5 dkg vaj, 1 tojás, 25
be
a Szent György Panzidkg cukor, 1 vaníliás cukor, 2,5 dl
tej, 4 dkg kakaó, 25 dkg finomliszt, óban, stílusosan Lessner
1 cs. sütőpor, sárgabarack lekvár
Mór hajdani házában.
Elkészítés: A tojást a vajjal habosra keverjük, hozzáadjuk a tej
felét, a cukrot és a kakaót, és simára keverjük. Végül hozzáadjuk a
sütőporral elkevert lisztet, és a
maradék tejjel hígítjuk. Zsírozott,
lisztezett vagy sütőpapírral bélelt
tepsiben 180 fokon 25-30 percig –
tűpróbáig - sütjük. Kihűlés után
kettévágjuk, baracklekvárral megkenjük, felkockázzuk, és porcukorral meghintve tálaljuk.
Dobosné Szabó Márta
Székesfehérvár
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

06/87/412-289

Neszler Imre Attila a Tapolcai Értékmegőrő Egyesület
elnöke, a tapolcai ó zsinagóga tulajdonosa elmondta,
három éve határozták el,
hogy hiánypótló jelleggel
helyi kutatómunkát finanszírozva, könyv formájában
is emléket állítanak a várostörténet egy jelentős fejezetének, a korszakhoz szorosan kötődő, jelentős zsidó
családoknak, személyiségeknek. - Erre a munkára alkalmasabb,
hozzáértőbb
személyt nem is találhattunk
volna, mint Hangodi László
történész, főmuzeológust hangsúlyozta az elnök, majd
köszönetet mondott a kiadvány létrejöttéhez szükséges
anyagi támogatásért a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület tagjainak és Fenyvesi

Ittasan, engedély nélkül vezetett
A Tapolcai Rendőrkapitányság egy ittas sofőr ügyében
fejezte be a vizsgálatot.
A járőrök 2019. január 7-én
este Sümeg belterületén igazoltattak egy személygépkocsival közlekedő 53 éves lesenceistvándi lakost, akiről
az intézkedés során megállapították, hogy a vezetés
megkezdése előtt szeszes
italt fogyasztott. A férfi az
Hirdetés

ellenőrzés során a vezetői
engedélyét a rendőröknek
nem tudta átadni, mivel azzal nem rendelkezett. Az ittas sofőrt a járőrök előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra, majd járművezetés ittas állapotban vétség
gyanúja és engedély nélküli
vezetés miatt szabálysértési
eljárást kezdeményeztek vele szemben.

Hangodi László, P. Miklós Tamás és Neszler Imre a könyvbemutatón
Zoltán országgyűlési képviselőnek. A könyvet P. Miklós
Tamás, a balatonfüredi Helytörténeti Múzeum szakmai
vezetőjének kérdéseire válaszolva, maga a szerző mutatta be a jelenlévőknek.
Hangodi László elmondta,
könyvében hármas felbontásban közelítette meg a témát. Az első fejezetben egy
korvázlatot készített a város
újkori történetének jellemzőiről, erre illesztette a második fejezetet, amely a zsidóság helyi történetének

Az én városom...

kezdeteiről, közéleti, kulturális és gazdasági életben
betöltött szerepéről szól. A
kiadvány harmadik fő fejezete a valóban borászdinasztiáknak nevezhető, kiemelt jelentőségű tapolcai
zsidó családok, családtagok
rövid történetét mutatja meg
az olvasónak. A könyv emlékeztető, összegző, figyelemfelkeltő vállalás volt a részemről, amelyet a Tapolcai
Értékmegőrző Egyesület kérésére igyekeztem a legjobb
tudásom szerint megvalósíGrósz Zoltán:
Alszik a város

Fotó: tl.

tani - mondta Hangodi László. A könyv bemutatását követően többen is szót kaptak,
számos kérdés, hozzászólás
hangzott el a témában. A
jelenlévők, akik között nagy
számmal jelentek meg a
könyvben is megemlített
zsidó családok leszármazottai, továbbá helyi politikusok, közéleti személyiségek,
egyaránt nagy örömmel és
lelkesedéssel fogadták a kiadványt, többen nyilvánosan is köszönetet mondtak a
szerzőnek.
(tl)

Túra

A TVSE természetjáró szakosztály február 9-én, szombaton a 19 km távú Várvölgy- Tüskés allé- Rezivár- Rezi- Cserszegtomaj útvonalon kirándul. A túrát
Reziben 14 km-nél meg lehet szakítani. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel 7.30kor, a busz 7.39-kor indul.
Az utazási költség teljes áron
Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta- különösebb feltétel, csak annyi, a hazaúttal együtt 1.180 Ft.
polcáról szép, közlésre alkalmas
képet készítenie, kérjük küldje el e-mailban elektronikus címünkre!
tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs
Hirdetés

hogy Tapolca szépsége köszönjön
vissza róla. Egy címről csak egy
képet küldjenek, rövid címmel, a
szerző nevével ellátva. A legjobbakat hétről hétre közöljük.
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.

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Sárgarépa: 190-360 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 298 Ft/kg
Paprika: 940-1398 Ft/kg
Paradicsom: 880 Ft/kg
Uborka: 680 Ft/kg
Alma: 249-290 Ft/kg
Körte: 580 Ft/kg
Gyömbér: 1100 Ft/kg
Gomba: 370 Ft/kg
Csicsóka: 490 Ft/kg
Kiwi: 120 Ft/kg
Szőlő: 1400 Ft/kg

