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Négy nemzet diákjai
GASZTRONÓMA  Szakácsok és pincérek nemzetközi versenye

A tapolcai Széchenyi Ist-
ván Baptista Gimnázium 
és Szakképző Iskola volt 
az idén a házigazdája an-
nak az immár két évti-
zedes múltra visszatekin-
tő nemzetközi gasztro-
nómiai versenynek, ame-
lyen ezúttal is négy or-
szág diákjai mérhették 
össze tudásukat.

A kedd esti gálavacsorán a 
tapolcaiak mellett a délnyu-
gat-franciaországi Carcas-
sonne város tanulói, a né-
metországi  Halle, és a len-
gyel Wroclaw diákjai mutat-
hatták be a szakértő zsűri, il-
letve az érdeklődő közönség 
előtt a gasztronómia, a ven-
déglátás területén szerzett 
ismereteiket, tehetségüket. 
A mostani a huszonegyedik  
megmérettetés volt,  a forgó-
színpadszerűen változó  ren-
dezés joga pedig a tapolcai 
intézményre jutott. Négy is-
kola csapatai  (mindegyik-
ben kettő pincér-szakács pá-
ros)  igyekeztek  tudásuk  
legjavát nyújtani  a szakér-
tőkből, elismert szakembe-

rekből álló  zsűri számára, és 
a meghívott vendégek  örö-
mére. A diákok a konyhában 
és az étteremként berende-
zett tornateremben  verseng-
tek,  előbbiek a főzés, utób-
biak a teríték elkészítése és 
felszolgálás terén. A kellően 
barátságos, de szigorú zsűri 
minden apró hibát kiszűrt, 
amit a rendezvény végén 
történő értékelésnél fel is so-

roltak. Zámbó Tibor a sza-
kács-szekciót felügyelő zsű-
ri elnöke egyebek között a 
felszolgált fogások egymás-
hoz viszonyított arányaira 
hívta fel a figyelmet, míg a 
pincérek számára Molnár 
Szabolcs zsűri elnök adott 
fontos instrukciókat. Példá-
ul az evőeszköz elhelyezés-
re, vagy a vendégekhez való 
viszonyulás tekintetében. A 

mosoly mindig legyen „kéz-
nél”, emelte ki, bár a 8-as 
asztal vendégei ebben egy 
pillanatig nem szenvedtek 
hiányt, hiszen a kedves né-
met lány, Clara Stadtler el-
bűvölte az ott helyet foglaló 
francia és magyar vendé-
geket. (Beszámolónk folyta-
tását lapunk 2. oldalán „Ta-
polcai éremeső” címmel ol-
vashatják)                      (szj)

Szóltak a katonadalok

Végül megjavult az idő

Nyolc együttes lépett szín-
padra az idei tapolcai ka-
tonadalos találkozón. A kul-
turális eseménynek a Tamási 
Áron Művelődési Központ 
adott otthont szombaton.
A megjelenteket, köztük a 
házigazda Csobánc Népdal-
kört és a meghívottakat, a 
Balaton Dalkört Balaton-
fűzfőről, a Balaton-felvidéki 
Sorstár Népdalkört Papke-

sziből, a helyi Batsányi Nép-
dalkört, a magyarkeszi ha-
gyományőrzőket, a Magyar 
tenger Népdalkört Zánkáról, 
a Szent István Népdalkört 
Szentkirályszabadjáról, a 
Szivárvány Népdalkört Ba-
latonkeneséről, Barczáné 
Tóth Boglárka a művelődési 
központ vezetője köszön-
tötte. (Folytatás az 5. olda-
lon A hősi múlt...címmel). (tl)

Az eső elmosta az idei 
Tavaszi fesztivál péntekre 
tervezett hivatalos meg-
nyitóját és a remélt soka-
ságot is. Páran téblábol-
tak esernyővel a Malom-
tó partján, és a gyerme-
kes szülők sem mozdul-
tak ki sokan a Zajongók 
koncertjére.  

Bár a zenekar biztosította a 
remek gyermekműsort, de 
valahogy az eső és a 8-9 Cel-
sius fok nem igazán csa-
logatta ki a közönséget, an-
nak ellenére, hogy a szerve-
zők (Tapolca Kft.-Csermák 
József Rendezvénycsarnok 
munkatársai) mindent meg-
tettek az immár tizedik há-
romnapos tavaszi fesztivál 
sikere érdekében. Aztán a 
folytatásban kissé kedve-

zőbbre fordult az idő, így a 
Malom-tó partján kínált vál-
tozatos színpadi (zenés) 
programok, előadások, be-
mutatók, népi játékok is 
megtalálták a célközönséget 
a hétvégén. Idén is volt nép-
művészeti-kézműves kira-
kodóvásár az elfeledett mes-

terségek képviselőivel, akik 
a helyszínen fogadták az idő 
javulásával párhuzamosan 
növekvő létszámú közönsé-
get. A pénteken elmaradt 
megnyitót szombatra üte-
mezték át a szervezők.  (Er-
ről a 2. oldalon olvashatnak 
„Fesztivál...” címmel)   (szj)

Napjaink
(el)várásai
Várni. Valakire, barát-
ra, kedvesre, isme-
rősre, ismeretlenre. 
Hétvégére, ünnepre, 
találkozóra, válaszra, 
hírre, műsorra. Busz-
ra, vonatra, utazásra, 
nyaralásra, kezdésre, 
vagy befejezésre, fi-
zetésre. Várakozni a 
rendelőben, a hivatal-
ban, a bankban, a 
postán, a fodrásznál. 
Autóban ülve várni az 
előttünk álló járműre, 
vagy a zebrán lassan 
átbicegő idős ember-
re, figyelmetlen gye-
rekre, a zöld lámpára. 
Sorban állva a bolt-
ban, a mozi, a szín-
ház jegypénztáránál, 
a húsos pultnál. Várni 
türelmesen, méltó-
sággal. Na, ez az, ami 
a ma emberénél már 
nem működik. Min-
den most kell, azon-
nal, a zajos derékhad 
átgázol bármin, bár-
kin, még saját magán 
is. Sok minden elve-
szett napjainkra, len-
ne mit újratanulni.

          Szijártó János

Színpadon a Csobánc Népdalkör              Fotó: Töreky L.

A gálavacsora jó hangulatban telt. A 8-as asztalnál (balról) Calzada Remy, Clara 
Stadtler, Thierry Baisset és Rohály Eszter                                          Fotó: Szijártó János

Színpadon a Zajongók együttes az immár tizedszerre 
megrendezett Tavaszi fesztivál első napján       Fotó: szj.

50 éves város
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Fesztivál a tónál
HAGYOMÁNY  Felelevenített régi mesterségek
(Folytatás az 1. oldalról)
Az időjárás, s vele a X. Ta-
polcai Tavasz elfeledett 
mesterségek fesztiváljá-
nak sorsa is jobbra fordult 
szombat délutánra. Az 
esti órákban már komoly 
létszámú közönség tekin-
tette meg a Margaret Is-
land zenekar koncertjét a 
tóparton.

Minden szabadtéri rendez-
vény ősellensége a zord idő-
járás, péntekről a szombati 
nap délutánjára száműzte az 
év első tapolcai fesztiváljá-
nak megnyitóját. Dobó Zol-
tán polgármester mindenki-
nek jó szórakozást kívánt, de 
megköszönte a rendezvény 
támogatóinak is, hogy hoz-
zájárultak a tavaszi fesztivál 
színvonalas lebonyolításá-
hoz. A polgármester köszön-
tőjében a fesztivál értékeire 
hívta fel a tapolcaiak és az 
alkalomra a városba érkezett 
vendégek figyelmét, kie-
melve, hogy a rendezvény 
az egész családnak kínál va-
lamit, hiszen a jó borok és 

Kilencven esztendő Tapolcai 
éremeső

A népi mesterségek is fókuszba kerültek. A képen a fa-
faragással ismerkedik az egyik látogató  Fotó: Töreky L.

programok mellett, a múl-
tról, a hajdani kézművesség-
ről is némi képet ad a mo-
dern kor gyermekeinek.
A programok délelőtt tíz 
órakor elkezdődtek, a kicsi-
ket a Fabula bábszínház ne-
vettette meg. Később a Nyi-
rettyű népzenei együttes lé-
pett színpadra, majd a „Pin-
cemester és a kovácsmester 
próbái” címmel interaktív 
játszóház várta a fiatalokat. 
Délután Farkas Mihály ta-

polcai zeneiskolai tanár, gi-
tárművész klasszikus mu-
zsikáját hallgathatták, A 
Batsányi táncegyüttes “nagy 
öregjeinek” és “utánpótlás” 
fiataljainak műsorát 15 óra 
után tekinthette meg  a kö-
zönség. Majd a   Babos- Pil-
ler Duó dzsesszmuzsikája 
zengte be a fesztivál hely-
színét. Az időjárás kegyes 
volt, így a tervezett vasárna-
pi programok elé sem gör-
dült akadály.                       (tl)

(Folytatás az 1. oldalról)
A végső értékelést Szollár 
Gyula a házigazda intéz-
mény igazgatója tárta a több 
fogásos díszvacsora után a 
vendégek, illetve az izgatot-
tan várakozó versenyző ifjak 
elé. A 21. Nemzetközi 
Gasztronómiai verseny sza-
kács kategóriájában a német 
Fabian Huschitt lett az első, 
a második helyet Libinyi 
Bence, a harmadikat Takács 
Ákos érdemelte ki. A pincé-
rek között Keringer Kriszti-
án kapta a legmagasabb ér-
tékelést, a második helyen 
Páhi Adrián, a harmadikon a 
német Diego Armando Hoc-
how végzett.  A szakács-pin-
cér csapatversenyben hazai 
győzelem született, Takács 
Ákos és Keringer Krisztián  
fogadhatta a gratulációkat. 
Az ezüstéremnek Libinyi 
Bence és Páhi Adrián örül-
hetett, míg a harmadik he-
lyen a német páros, Fabian 
Huschitt és Diego Armando 
Hochow végzett.             (szj)

Kilencven éves lett a napok-
ban Tóth Máténé, született 
Szi-Benedek Margit néni. A 
jeles alkalomból Lévai Jó-
zsef alpolgármester köszön-
tötte és adta át számára Ma-
gyarország miniszterelnöke, 
Orbán Viktor üdvözlő okle-
velét. Margit néni jelenleg  
fia és menye gondoskodását 
élvezi. Nagy kedvvel, vidám 
hangulatban fogadta a kö-
szöntést és szívesen mesélt 
fiatalkoráról is. Megtudhat-
tuk, hogy a negyvenes évek-

ben szobalányként kezdett, 
tettrekészségét, szorgalmát 
mindig érzékelték és meg-
becsülték munkaadói. A 90 
éves asszonynak külön kéré-
se is volt az alpolgármester-
hez. Azt kérte, hogy kap-
hassa vissza eredeti nevét. 
Ugyanis egy hivatalnok a le-
ánykori Benedek név elől a 
múltban önhatalmúlag el-
vette a „Szi” előnevet, s ok-
mányait is a téves név alap-
ján kapta meg. Lévai József 
segítséget ígért számára .  (tl)

Margit néni fiával, menyével és az alpolgármesterrel   

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Április 18. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Április 25. 14.00-16.00

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Több évtizedes, szülő-
földjéért, és közvetlen 
lakókörnyezetéért kifej-
tett kitartó értékteremtő, 
értékmegőrző munkás-
sága elismeréséül Ta-
polca Város Díszpolgá-
ra címet adományozott  
Reindl Erzsébet nyugdí-
jas tanító, a Török János 
Népfőiskola vezetője 
részére a képviselő-tes-
tület a Város Napján.
Reindl Erzsébet 1937. 
augusztus 4-én született 
tapolcai iparoscsalád-
ban. Édesapja, Reindl 
Dezső úri, egyenruha- 
és papi szabómester 
volt. Alsófokú tanulmá-
nyait az Irgalmas Nővé-
rek Tapolcai Intézeté-
ben, illetve annak jog-
utódjában a Tapolcai r. 
k. Általános Leányisko-
lában végezte. A Veszp-
rémi Állami Tanítónő-
képző Intézet hallgatója 
lett, ahol 1957-ben tett 
érettségi vizsgát és ka-
pott tanítói oklevelet. 
Lakóhelye, szülővárosa 
helytörténetének kuta-
tása végig kíséri életét. 
Tagja volt annak a hon-
ismereti munkacsoport-
nak, amelynek köszön-
hető, hogy a Tihanyi- 
félsziget után a Szent 
György - hegy is Tájvé-
delmi Körzet lett. Javas-
latára hagyománnyá 
vált a megemlékezés 
Török János emléktáb-
lájánál, Miltényi József 
sírjánál és a Doni áttö-
résről a Hősök emlék-
művénél. Tapolca fejlő-
dését, változásait figye-
lemmel kíséri és fotózza 
is azokat. Több ezer 
filmkockája felbecsül-
hetetlen érték.

ELISMERTÉK
            Tapolcán

Reindl Erzsébet

Fotó: tl.

http://www.tapolca.hu


Őszintén a demenciáról
ÉRTELEM Az idősebbeket érintő betegségről tudhattak meg fontos információkat
Dr. Vígh Éva főorvosnő 
tartott előadást Mi a de-
mencia? címmel az Idő-
sek Nappali Ellátásának 
tagjai részére.

A doktornő a demencia fo-
galmának tisztázásával 
kezdte előadását. A kifejezés 
eredetileg ész, értelem nél-
küli állapotot, szellemi ha-
nyatlást jelent. Ha megyünk 
az utcán, és felfigyelünk va-
lamire, megnézzük, megje-
gyezzük, és az emlékképet, 
ami kialakult bennünk, el-
raktározzuk az agyunkban, 
megőrizzük, és alkalom ad-
tán előhívjuk, használjuk. A 
demens beteg is észreveszi 
az emléket, csak megőrizni 
és előhívni nem tudja. Ez az 
egész tulajdonképpen egy 
gondolkodási folyamatnak a 
része, és ennek a károsodása 
a demencia. Két fajta memó-
ria létezik. A rövidtávú, ami 
körülbelül másnapig tart és a 
hosszútávú memória, ami 
mélyebben rögzül és hossza-
san elül, ilyenek például a 
gyerekkori emlékek. Általá-

belül 10-15 év, ha időben ki-
derül, ez meghosszabbítha-
tó. A hozzátartozóknak, akik 
felvállalják a demens beteg 
gondozását, nehéz feladatuk 
van. A demencia bizonyos 
százalékban gyógyítható, ez 
az úgynevezett áldemencia. 
Okozhat ilyet a depresszió, 
vagy a szívelégtelenség tü-
neteként is megjelenhet, hi-
szen ilyenkor az agy vérellá-
tása rossz. Bizonyos hor-
monzavarok, például a 
pajzsmirigy-alulműködés 
esetén is megjelenhet álde-
mencia, ami ha kezelve van, 
megszűnik. Kellő empátiá-
val és szeretettel kell a be-
tegek felé fordulni. Észre 
kell venni, hogy mi az, ami 
még megmaradt és azt a dol-
got erősíteni, a megmaradt 
képességeiket hasznosítani. 
A doktornő határozott véle-
ménye, amikor eljön az idő, 
hogy a hozzátartozók már 
nem tudják a gondozást fel-
vállalni, humánusabb egy 
olyan intézetben elhelyezni 
a betegeket, ahol szakszerű 
ellátást kapnak.               (hg)
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Az előadás után kérdésekre is válaszolt a doktornő

Városi versengés

Amikor tavasszal egyre 
jobb az idő, a hőmérséklet 
emelkedésével az emberre 
is veszélyt jelentő vérszí-
vó kullancsok is növekvő  
számban vannak jelen 
környezetünkben. A hie-
delmekkel ellentétben 
nem csak erdőben, de kis-
kertben vagy a panelházak 
zöldövezeteiben, tópar-
ton, játszótéren is össze-
szedhetik kedvenceink a 
kullancsokat. Egyre gyak-
rabban fordul elő, hogy 
egy egyszerű kullancs-
csípés komoly betegsége-
ket akár a kedvencünk el-
hullását okozhatja. Éppen 
ezért érdemes megelőzni a 
bajt. A kullancsnak mint 
parazita állatnak a jelen-
léte a kutyán, vagy a szú-
rása és a vérszívás okozta 
vérmennyiség elvesztése a 
kutya számára tulajdon-
képpen teljesen veszélyte-
len. Ami a kullancsot a ku-

tyák számára veszélyessé 
teszi, az a különféle víru-
soknak és baktériumok-
nak a bevitele a kutya bő-
rébe és vérébe, aminek kö-
vetkeztében különféle be-
tegségek alakulhatnak ki. 
A kullancsok által terjesz-
tett és a kutyákra veszélyt 
jelentő fertőző betegségek 
közül igazán három érde-
mel említést, a Babesiosis, 
a Lyme-kór (Borreliosis) 
és az agyvelő- és agyhár-
tyagyulladás (kullancs-
encephalitis). Babesiosis 
tünetei: 2-10 nap eltelte 
után hirtelen jelentkező 
bágyadtság, étvágytalan-
ság, láz (40-41°C), később 
vérfesték-vizelés, sárga-
ság, hányás, idegrendszeri 
tünetek. A Lyme-kórnál a  
vérszívás helyén néhány 
nap múltán kör alakú, 
piros, kiszáradt bőrfelület 
látható. (Erről bővebben 
online újságunkban!)

Heti Ötlet egészség 
környezet 
informatikaDr. Ásványi Tamás 

         állatorvos

Nem éppen könnyű szel-
lemi futamnak bizonyult, 
de igazán jó hangulatúra 
sikeredett a Tapolca újbóli 
várossá nyilvánításának 
50. évfordulójára szerve-
zett városismereti vetél-
kedő.

Tizennyolc csapat, tizen-
négy helyszínen mérette 
meg magát a város múltjá-
hoz és jelenéhez kötődő, 
helytörténeti-, műveltségi-, 
logikai és matematikai rejt-

vények, feladványok megol-
dásában és remek szlogenek 
is születtek Tapolcáról. Vé-
gül az önkormányzat dolgo-
zóiból álló „Törvénytele-
nek” csapata vitte el a pál-
mát, a második helyet a zsűri 
szerint legjobb szlogent író 
ÉFOÉSZ-os „Ötösfogat” 
szerezte meg, a harmadik 
legtöbb pontszámmal jutal-
mazott feladatlapot a “Bor-
klub” csapat adta le a a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pontban este fél hatra.       (tl)

Az izgalmas vetélkedést végül a„Törvénytelenek” csa-
pata nyerte meg                                Fotó: Töreky László

ban az rögzül mélyebben az 
emberi agyban, amelyhez 
valamilyen érzelem kötődik, 
lehet nagyfokú felindulás, 
öröm, bánat. A betegség első 
jele, ha valaki nem tud 
egyszerre beszélgetni és sé-
tálni, mivel ez figyelem-
megosztást követel. Fontos 
azonban megkülönböztetni 
az időskori feledékenységet, 
a demenciától.  A tájékozó-
dási képesség elvesztése is 
intő jel lehet. Ezen kívül az 
új dolgok megtanulása is 

problémát jelent. Az idős el-
me alapvetően képes új dol-
gok megtanulására, demen-
seknél ez reménytelen. Ku-
tatások szerint a hatvanöt év 
felettiek 10 %-a  demens, a 
nyolcvan év felettieknek pe-
dig 30 %-a. Magyarorszá-
gon négyszázezerre teszik a 
demensek számát, ebből 
százhatvanezer Alzheimer 
kóros. Dr. Vígh Éva hang-
súlyozta, a felejtés az agy-
nak egy csodálatos képessé-
ge, a normál agy selejtez, 

ami nem fontos vagy lénye-
ges, azokat kiejti. Különbö-
ző fokozatai vannak, a be-
tegség előszobájának tekint-
hető, mikor a betegnek még 
nincs is betegségtudata, a 
hozzátartozó észleli, hogy 
más lett a személyisége. 
Amikor már nem talál tár-
gyakat, eltéved, nem jutnak 
eszébe nevek, az már az első 
stádium, de ebben a fázis-
ban, az enyhe fokú demen-
ciában egész jól működik a 
hétköznapokban. A középső 
stádiumban már bajok van-
nak az alapvető funkciókkal, 
a betegek már állandó fe-
lügyeletet igényelnek. A har-
madik stádiumban szenvedő 
beteg már állandó gondozás-
ra szorul, nem tud járni, be-
szélni, sokszor nem ismeri 
fel a hozzátartozókat, ösz-
tönlényekké válnak. Fontos 
lenne, hogy már a kezdeti tü-
neteknél orvoshoz kerüljön 
a beteg, mert bár a demencia 
nem gyógyítható, de csök-
kenthetőek a tünetek. Egy 
átlag demens élettartama a 
diagnózistól kezdve körül-

Új tagokat vár soraiba a ta-
polcai polgárőrség, tájékoz-
tatta lapunkat Szalkai Zsolt 
elnök, aki egyúttal a nyilvá-
nosság segítségét is kérte a 
létszám bővítése érdekében.
- Egyesületünk 300 ezer fo-
rint működési támogatást 
kapott az önkormányzattól, 
amit ezúton is köszönünk a 
képviselő-testületnek és Do-
bó Zoltán polgármesternek. 
Ugyanakkor segélykiáltá-
sunkat is megfogalmazzuk a 
város lakossága irányába. 
Sajnos annyira lecsökkent 
taglétszámunk, hogy a há-
rom évvel ezelőtti szolgálati 
óráknak már csak töredékét 
tudjuk teljesíteni. Hiába van 
21 tagunk, ebből aktív, aki 
szolgálatot is tud vállalni, 
csupán 5-8 fő. Legalább 25 
fős aktív állományra lenne 
szükségünk. Ezért kérem, 
aki kedvet, elhivatottságot 
érez, hogy tegyen a közössé-
gért, jelentkezzen polgárőr-
nek! - mondta az elnök.  (szj)

Polgárőrt
keresnek



Fejlesztés előtt
PÁLYÁZAT Segítség a helyi agrárvállalkozóknak
Egy sikeres „Norvég Alap” 
finanszírozású pályázat 
részeként, legkésőbb 
2017 áprilisának végéig 
megújul a városközponti 
piac épülete és környeze-
te. A hírt a polgármesteri 
hivatal tanácstermében, 
sajtótájékoztatón jelentet-
ték be az illetékesek.

Tapolca még 2013 júliusá-
ban adott be pályázatot a 
Norvég Alaphoz, „Egészsé-
ges Tapolca, Egészséges 
Gazdaság” névvel. Közben a 
nagypolitikai csatározások 
következtében megromló 
norvég-magyar viszony egy 
időre parkolópályára tette a 
skandináv pénzeket, s vele 
városunk pályázatát is. A po-
litikai szembenállás mára 
mérséklődött, újra megnyíl-
hatott a norvég pénzcsap, 
amely a tapolcai igényeknek 

is pozitív utat jelentett végül. 
Így a sikeresen elnyert pá-
lyázatnak köszönhetően, a 
város ötszázalékos önrésze 

2017 áprilisának végéig megújul a városközponti piac 
épülete és környezete                            Fotó: Töreky László

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

KÖZÖS NYÍLT NAPOT 
tart a NAV Veszprém Me-
gyei Adó- és Vámigazgató-
sága, valamint a NAV Kö-
zép-Dunántúli Bűnügyi 
Igazgatósága Veszprémben 
a Megyei Adó- és Vámigaz-
gatóságon (Veszprém, 
Brusznyai Árpád utca 22-
26.). - A nyílt napon az ér-
deklődők tájékoztatást kap-
hatnak az adó- és vámi-
gazgatás történetéről, a bű-
nügyi igazgatóság munká-
járól az elektronikusan, il-
letve személyesen igénybe 
vehető szolgáltatásainkról, 
bepillantást nyerhetnek na-
pi feladataink ellátásába, to-
vábbá egy rövid bemutatót 
láthatnak ujjlenyomatmin-
tavételi eljárásról és egy do-
hánykereső kutya munkájá-
áról. A nyílt nap időpontja: 
2016. április 19. (kedd) 9 
óra - írja lapunkhoz eljut-
tatott közleményében 
Veszprém Megyei Adó- 
és Vámigazgatóság Kö-
zép-dunántúli Bűnügyi 
Igazgatósága.             (szj)

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
KERESKEDELEM

Hirdetés

mellé, mintegy 809 ezer eu-
ró áll majd rendelkezésre, 
hogy a pályázati program 
megvalósuljon - tájékoztatta 
az előzményekről és a rész-
letekről a sajtó képviselőit 
Dobó Zoltán polgármester, 
Lévai József alpolgármester 
és Parapatics Tamás önkor-
mányzati főtanácsadó, pá-
lyázati referens. A piaccsar-
nok megvalósításra váró ter-
veit Pupos Csaba építész ké-
szítette, a kivitelező szemé-
lye közbeszerzésen dől el a 
jövőben. A közbeszerzésnél 
fontos szempont lesz, hogy 
az építőipari vállalkozás a 
lehető legkorábban legyen 
képes elkezdeni a szükséges 
munkálatokat- hangzott el a 
sajtótájékoztatón. Megtud-
tuk, az „Egészséges Tapol-
ca, Egészséges Gazdaság” 
pályázati program nem 

pusztán a piac épületének 
esztétikai, funkcionális és a 
gazdaságos működtetéshez 
elengedhetetlen külső és 
belső megújulásáról szól, 
hanem Tapolca város és köz-
vetlen térségének agrárpiaci 
fejlődését is támogatni kí-
vánja.
A projekt révén, a remények 
szerint „szélesebb piachoz” 
juthatnak a meglévő és e 
programmal is motivált, le-
endő mezőgazdasági vállal-
kozások. Az elnyert pénzek 
segítségével tematikus, is-
meretterjesztő rendezvé-
nyekre, képzési programok-
ra kerülhet sor, de tanácsadó 
központ is segíti majd a kez-
dő agrárvállalkozók munká-
ját, egy egészségesebb loká-
lis piaci, agrárgazdasági, ke-
reskedelmi struktúra kiépü-
lése érdekében.                (tl)

Még mindig talál egyszerű 
megoldást az, akinek szemé-
lyijövedelemadó-bevallása 
nem a munkáltatója, és nem 
is a NAV közreműködésével 
készül. Az úgynevezett 
csökkentett adattartalmú 
szja-bevallás (mely a tapasz-
talatok szerint leggyakrab-
ban kitöltött sorokat tartal-
mazza, a hagyományosnál 
kisebb terjedelmű, pár ol-
dalas nyomtatvány) május 
20-ig elektronikusan és pa-
píron is beadható a NAV-hoz 
-  áll a NAV Központi Hiva-
tala sajtóközleményében.
A személyijövedelemadó-
bevallás csökkentett adattar-
talmú nyomtatványa bár-
mely NAV ügyfélszolgála-
ton beszerezhető, illetve le-
tölthető a NAV honlapjáról 
(www.nav.gov.hu). A honla-
pon elérhető kitöltő-ellenőr-
ző program használatakor a 
1553 számú bevallás elő-
lapján lehet a csökkentett 
adattartalmú bevallást kivá-
lasztani.
Az ügyfélszolgálatokon be-
szerezhető csökkentett adat-
tartalmú nyomtatvány kitöl-
tésében segítségre lehet a 
nyomtatvány utolsó oldalán 
szereplő konkrét példa, ami 
a leggyakrabban kitöltött so-
rokra vonatkozóan megmu-
tatja, hogy mely összeget, 
milyen összefüggés alapján, 
és melyik sorba kell beírni - 
áll a közleményben, amely 
teljes terjedelmében online 
lapunkban olvasható.     (szj)

Egyszerű 
bevallás

A beruházás
lendületet
adhat a város
és környéke
agrárpiacának
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A vörös föld 
városában

társadalomrajzzal is színe-
sítve az érdekfeszítő, ugyan-
akkor könnyed stílusban 
előadott összefüggések 
mentén felépített mondani-
valót. Bajner Imre hangsú-
lyozottan más helytörténé-
szek által nem-, vagy ke-
vésbé kutatott területeivel 
foglalkozott városunk törté-
netének, hiszen amint el-

mondta „a kórház, vasút, a 
szabadságharcok korának és 
egyéb helytörténeti terüle-
teknek vannak szakavatot-
tabb mesterei. Megtudhat-
tuk, az előadó által használt 
források között a korabeli, 
hetente megjelenő és hiteles 
dokumentumnak tekinthető 
tapolcai lapok számai előke-
lő szerepet töltöttek be.     (tl)

Csobánc és Gyulaffyak

Akármilyen hihetetlen, de 
Tapolca a múltszázad el-
ső évtizedében,  - kis túl-
zással - a verekedők, a 
bajkeverők, a tolvajok vá-
rosa, pontosabban nagy-
községe volt, a bűnözés 
ugyanis egy időben na-
gyobb volt mint a kör-
nyéken bárhol.

Mindez Bajner Imre törté-
nelemtanár, iskolaigazgató 
előadásából derült ki, ame-
lyet a kézműves galériában 
adott elő a napokban a 
VOKE Batsányi művelődési 
központ szervezésében. A 
Bűnesetek, érdekességek a 
századfordulós Tapolca tör-
ténetéből című előadás több 
évtizedet ölelt fel, kitért Ta-
polca gazdasági, egészségü-
gyi, társadalmi fejlődésére, 
sok ismert és kevésbé ismert 
történettel, érdekességgel, 

egyetemi hallgató szavalta 
el, Wattay Ferenc  XVII. 
századi várkapitány, festő és 
költő „Széles-e föld hátán, 
vitézek, kik vagytok” című 
költeményét. Hangodi Lász-
ló történész, főmuzeológus-
nak és a  könyv lektorának, 
Rainer Pálnak, a veszprémi 
Laczkó Dezső múzeum ré-

gész-muzeológusának be-
szélgetéséből bontakozott ki 
aztán  a történészi indíttatás, 
majd az a történelmi kor-
szak, amely után a Gyulaffy-
ak nevét méltán ejtheti ki 
nagy büszkeséggel az utó-
kor. Hangodi László hang-
súlyozta, hogy a múltban 
már elkészült és napvilágot 

látott, a Csobánc várával és a 
Gyulaffyakkal foglalkozó 
munkáinak esszenciális ösz-
szegzését tette le most az 
asztalra, összefoglalva az 
1300-1669-s évek közötti 
időszakot, amely gyakorlati-
lag a vár Gyulaffy korszaka, 
a birtoklástörténet kezdete 
és végidőpontja.               (tl)

Verekedők, bajkeverők, tolvajok

Bajner Imre érdekes előadást tartott       Fotó: Töreky L.

Vitézy László példátlan si-
kerű, mai szemmel is döb-
benetes erejű, Tapolcá-
hoz szorosan kötődő do-
kumentarista filmjét a 
“Vörös földet” vetítette a 
városi mozi a minap. A ve-
títés után a rendezővel is 
beszélgethettek a nézők.

Tapolca hetvenes-, nyolcva-
nas évekbeli fellendülése és 
a bauxitbányászat kapcsola-
ta vitathatatlan. Tapolca, bá-
nyászati központként akko-
riban a térség egyik legdina-
mikusabban fejlődő városá-
vá vált. Ennek a korszaknak 
az árnyoldalait mutatta be 
korabeli filmjében Vitézy 
László, rámutatva a szocia-
lista gazdaság működési 
mechanizmusainak bizo-
nyos problémáira, a korabeli 
hatalom és a kisember vi-
szonyára, illetve emléket ál-
lítva annak a kornak és kor-
szellemnek, amely gyöke-
restől változtatta meg az itt 
élő emberek addigi életét, 
hagyományos életvitelét.
A film vetítését követően, 
Vitézy László és a közönség 
között oldott hangulatú be-
szélgetés bontakozott ki. Az 
időutazás ugyanis sokakban 
kellemes, vagy éppen fájó 
emlékeket idézett meg. Volt 
olyan, aki sok éve halott 
édesapját láthatta szereplő-
ként a filmben.                   (tl)

(Folytatás az 1. oldalról)
Az eseményt Dobó Zoltán 
polgármester nyitotta meg. 
Beszédében hangsúlyozta, 
hogy nem elég a magyar kul-
túra dalban őrzött kincseit 
konzervként megőrizni, ha-
nem azt gyakorolni, hasz-
nálni is kell. A találkozón 
először a Kócs Ida vezette 
diszeli Csobánc Népdalkör 
lépett színpadra, a Kossuth 
nótával indítva a katonada-
los találkozót. A közel két 
órás jól szervezett eseményt 
közös vacsorával, beszélge-
téssel, barátkozással tették 
emlékezetessé. Kocs Ida la-
punknak elmondta, a hosszú 
évek óta Tapolcán megren-
dezett találkozó stafétáját a 
jövőben más település vehe-
ti át, azonban a 2017-es még 
biztosan Tapolcán marad. (tl)

A hősi múlt 
ismert dalai

A Gyulaffy család és Cso-
bánc várának történetét, 
fennmaradt emlékeit, 
Hangodi László a közel-
múltban egy 280 oldalas 
kiadványban dolgozta fel. 
Az igényes történelmi 
munka megjelenését, a 
könyv bemutatóját nagy 
érdeklődés kísérte, az ol-
vasóterem széksorai zsú-
folásig megteltek a Wass 
Albert könyvtárban.

Bevezetésként, a könyvtár 
igazgatójának, dr. Décsey 
Sándornak köszöntő szavait 
követően, Szigetvári Réka 

Dr. Décsey Sándor köszöntötte a résztvevőket a könyv 
bemutatója alkalmából, tőle jobbra a szerző      Fotó: tl.

Vajon Petőfi Sándor hősi 
halált halt 1849. július 31-én 
a segesvári csatában, vagy 
túlélte a poklot és új életet 
kezdhetett Oroszországban? 
A vitatott kérdésben az utób-
bi álláspontot képviselő 
Megamorv Petőfi Bizottság 
egyik Sümegen élő támo-
gató tagja, Szabó Ferenc 
volt a városszépítő egyesület 

nőklubjának vendége a na-
pokban. A jelenlévők elbi-
zonytalanodhattak, gazda-
gabbak lehettek egy elmé-
lettel, egy  kiadvánnyal és 
megtekinthették a hivatalo-
san nem propagált “Petőfi 
újratemetés” képsorait is. 
Varga Károlyné a nőklub ve-
zetője lapunknak elmondta, 
hogy   nagy nemzeti ünne-

pünk, és legnevesebb köl-
tőnk egyesek által vitatott 
Erdélyben bekövetkezett ha-
lála  adta összejövetelük ap-
ropóját. - Fontos, hogy tag-
jaink megismerkedjenek az-
zal az állásponttal amelyet 
Morvai úrék képviselnek, 
aztán úgyis mindenki maga 
dönti el, hogy miben és ki-
nek hisz - fogalmazott.     (tl)

A tapolcai nőklub és a Petőfi-rejtély

n PÁLYÁZAT - A ta-
polcai Életfa Kézműves 
Galéria és Látványmű-
hely pályázatot ír ki 
kézművesek és művé-
szek részére Tapolca új-
ra várossá nyilvánításá-
nak 50. évfordulója al-
kalmából olyan kézmű-
ves alkotások elkészíté-
sére, melyeken a 'Ta-
polca' felirat, vagy a vá-
ros régi, esetleg új logó-
ja, bármilyen tapolcai 
jelkép, nevezetesség 
látható. Leadási határi-
dő: május 2. 16 óra. (szj)

n NYÍLT NAPOT 
tart április 30-án a bada-
csonyörsi Folly arboré-
tum és borászat. A szí-
nes szombati program 
során a látogatók meg-
ismerhetik az arborétu-
mot, de póni lovaglásra, 
arcfestésre is adódik le-
hetőség, illetve a ka-
landpark is várja az ér-
deklődőket. Lesz még 
sakkverseny, kézműves 
foglalkozás, néptánc, és 
zene.                         (szj)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály szombaton 
(2016.04.16.) munkatú-
rát tart. Az Uzsáról in-
duló Piros+ felújítását 
kezdik meg. Az egyesü-
let vezetése kéri, aki 
részt tud venni a mun-
kában, előre jelentkez-
zen, hogy a szükséges 
szerszámokat elő tudják 
készíteni. Találkozó a 
tapolcai autóbusz-pá-
lyaudvaron szombaton 
reggel 7.25-kor, a busz 
7.35-kor indul. Az uta-
zási költség a hazauta-
zással együtt, teljes áron 
620 Ft. A Cuha-völgybe 
tervezett túrát, többek 
kérésére április 23-án 
tartják.

n  BATSÁNYI JÁ-
NOS halálának 171. év-
fordulója alkalmából a 
VOKE Batsányi János 
Művelődési és Oktatási 
Központ 2016. május 
12-én 13 órától szavaló-
versenyt hirdet diákok 
és felnőttek részére. A 
jelentkezőknek a Batsá-
nyi Koszorúi című kö-
tetből kell verset válasz-
taniuk, s elmondaniuk. 
Nevezési határidő: 
2016. május 4. 16.00.

Rövid hírek
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Ismerkedés a pezsgőkészítéssel
Nagyszámú érdeklődő rész-
vételével március végén a 
Vinum Vulcanum Badacso-
nyi Borlovagrend tapolcai 
Borklubja, üzemlátogatáson 
vett részt a Törley Pezs-
gőpincészetnél. 
A résztvevőket Koczuba Ró-
bert, a Törley Pezsgőpincé-
szet vezetője, pezsgőmes-
tere fogadta és kalauzolta. 
Bevezetőjében elmondta, 
hogy a jelenlegi struktúrá-
ban működő Törley Pezsgő-
pincészet Kft. 2005. január-
ban alakult, és követve a 
Törley József által 1882-ben 
kijelölt utat, a hagyomány és 
a minőség jegyében állítják 
elő termékeiket. Évente18 
millió palack pezsgő és 17 
millió palack bor előállításá-
val a pincészet a magyaror-
szági italpiac egyik megha-
tározó szereplője. 
A palackozóüzemben tett sé-
ta során megismertük a 
pezsgőkészítés legfonto-
sabb lépéseit, és a pezsgő-
készítési eljárások közötti 

jelentős technológiai kü-
lönbségeket. Elsőként a 
„Méthode Charmat”, tar-
tályban erjesztett pezsgőké-
szítési eljárással ismerked-
tünk. Az eljárás során a 
könnyű, tiszta ízű és leg-
többször házasítással előál-
lított alapbort, nagy űrtartal-
mú, nyomásálló tartályokba 
töltik, ebben erjesztik, 6 hó-
napig seprőn tartják, zárt 
rendszerben szűrik, likőrö-
zik, majd palackozzák a kész 
terméket. A palackozóüzem-

ből az egykori Francois 
Pezsgőpincészet bejáratán át 
a Törley látogatóközpont 
múzeumába vezetett útunk, 
ahol a kiállított képek, re-
likviák által visszaidézhet-
tük a Törley pezsgő másfél 
évszázadra visszanyúló tör-
ténelmét. A boltíves pince-
rendszerben barangolva a 
„Methode Traditionnelle”, a 
hagyományos pezsgőgyár-
tás folyamatát követhettük 
végig. A technológia lénye-
ge, hogy a pezsgő ugyanab-

A borklub tagjai a Törley pezsgőpincészetben jártak

olvasóink írták  olvasóink írták  - olvasóink írták - - olvasóink írták

Lift nélkül a 
kilencedikre

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Április 14 - 20. 

csütörtök – Szerda

14 - 15. csütörtök – péntek,  
18 - 20. hétfő – szerda 14:00  

1000,-Ft
 17. Vasárnap 14:45         

Évszakok  
Színes, szinkronizált francia-

német dokumentumfilm
Hossz: 94 perc 

14 - 15. csütörtök - péntek 
16:30 1000,-Ft

16. szombat 15:00
17.  vasárnap 16:30
Robinson Crusoe  

Színes, szinkronizált belga-
francia animációs kalandfilm

Hossz: 90 perc 

18 - 20. hétfő – szerda 16:30 
1000,-Ft
Saul fia  

Színes, magyar film
Hossz: 107 perc 

14-15. csütörtök–péntek, 
17–20. vasárnap–szerda 

18:00 1000,-Ft  
16. szombat 18:30                  

A főnök  
Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték

Hossz: 99 perc 

14-15. csütörtök-péntek, 
17–20. vasárnap-szerda 

20:00 1000,-Ft  
16.  szombat 20:30               
Hardcore Henry  

Színes, szinkronizált orosz-
amerikai akció kalandfilm

Hossz: 90 perc    

Tisztelt Szerkesztőség!
Göbölös Balázs, Kazinczy 
tér 1. szám alatti lakos va-
gyok, és a társasházban lévő 
felvonókkal kapcsolatban 
írok önöknek. A társasház-
ban két felvonó található, 
azonban 2016. április 7. óta 
sajnos már egyiket sem tudja 
használni a lakóközösség. A 
nagyobb (teher) felvonó már 
hónapok óta használaton 
kívül van, mivel felújítására 
a társasháznak állítólag 
nincs pénze. Azonban csü-
törtök reggel óta a másik fel-
vonó sem üzemel, meghibá-
sodás miatt. Tudomásom 
szerint az OTÉK 82 §-a alap-
ján a 10 méternél nagyobb 
szintkülönbséggel rendelke-
ző társasházakban kötelező 
állandó jelleggel felvonót 
működtetni. A társasházban 
sok idős  és mozgáskorláto-
zott ember él, akik így már 
több (!) napja nem tudják el-
hagyni lakásaikat. A csütör-
tökön elromlott felvonó ja-
vítását szombat délelőttre 
ígérték, azonban még most 
is mindkét lift rossz. Én 
ugyan fiatal vagyok, de két 
évvel ezelőtti térdműtétem 
óta nekem is nagy megterhe-
lést jelent a 9. emeletre min-
den nap több alkalommal 
feljutni. Szeretnék érdeklőd-
ni, hogy ebben az esetben az 
önkormányzat tudna-e segít-
séget nyújtani a társasház-
nak?
Köszönettel,    Göbölös Balázs

tapolcaiplebania@gmail.com

ban a palackban erjed és mi-
nimálisan 3 évig érlelődik, 
mint amelyben később for-
galmazzák. Legvégül a 
„Methode Transvasse” eljá-
rás fortélyaiba nyertünk be-
tekintést. Ezzel a technoló-
giával készített pezsgők er-
jesztése, érlelése 1,5 literes, 
magnum palackokban tör-
ténik, és legalább 9 hónapos 
érlelést követően a palackok 
tartalmát zárt rendszerű, 
hűthető, nyomásálló tartály-
ba ürítik, majd a cukortar-
talom végleges beállítása 
után a seprőt szűréssel el-
távolítják, végül palackoz-
zák.  A program zárásaként 
az egykori degorzsáló csar-
nokban (ma Zsolnay foga-
dó-terem), az elméleti isme-
retek meghallgatása után, a 
pezsgőkészítés gyakorlati 
részébe is betekintést nyer-
tünk, a különböző eljárások-
kal készült, illetve érlelési 
fázisban lévő pezsgők kós-
tolása során.
 Knolmajerné Szigeti Gyöngyi

A Feltámadt Krisztus fénye - 
Húsvét a Tapolcai Nagybol-
dogasszony Római Katolikus 
Plébánián

 keresztény húsvét a Ahívők számára évről 
évre ismétlődő szent 

ünnep, aminek részesei va-
gyunk. Jézus Urunkat az evan-
géliumok tanúsága szerint hús-
vét első napját közvetlenül 
megelőző pénteki napon feszí-
tették keresztre, és vasárnap tá-
madt fel halottaiból.
Húsvét méltó megünneplése ta-
polcai plébániánkon, három  
estén át szentmise keretében, 
felkészítő lelkigyakorlattal 
kezdődött. Dr. Martos Levente 
Balázs atya hívott minden 
embert: "Gyertek! Töreked-
jünk megismerni Jézust!" Jézus 
ismerete és szeretete az igazi 
szabadságra vezet bennünket. 
Szabadok leszünk a jóra és 
szabadon hagyjuk el a rosszat.
Virágvasárnapon Urunk Jeru-
zsálembe való bevonulására 
emlékeztünk. A templomdom-
bon barkaszenteléssel kezdő-
dött az ünnep, szép számú ér-
deklődő részvételével. Nagy-
csütörtökön délelőtt a veszp-
rémi bazilikában krizmaszen-
telési szentmisén Gyula érse-
künk megáldotta az olajokat, 
melyből a tapolcai plébániára is 
hoztunk, és a papság megújítot-
ta papi ígéreteit. Március 25.-én 

Nagypénteken keresztutat jár-
tunk, mely a templomban kez-
dődött, s  a templomdombon 
keresztül a plébánia udvarán át 
vezetett a Szent Sírig. A Stáció-
kat közös összefogással a  hí-
vők készítették és állították fel. 
Volt lehetőségük a keresztúti 
elmélkedések felolvasásába is 
belekapcsolódni. 
Nagyszombaton a húsvéti éj-
szakán, Krisztus Urunk feltá-
madását tűzszenteléssel, fény-
ünnepséggel, keresztelési szer-
tartással, szentmisével, majd 
közel 300 fő részvételével, fel-
támadási körmenettel  ünne-
peltük. Húsvétvasárnap kora 
reggel szép számmal hozták a 
hívők a húsvéti ételeket meg-
áldásra. Az ünnepélyes étel-
szentelést Balázs atya végezte 
el a Szent Sírnál. A 9 órai szent-
misében Péter atya kérdésére 

egy kislány azt mondta, hogy 
húsvétban az a legszebb, hogy a 
család együtt van, és együtt ün-
nepli Jézust. A gyerekmise után 
Péter és Balázs atya a plébánia 
udvarára, beszélgetésre, agapé-
ra hívta a kedves testvéreket. A 
gyerekek részére külön játékos 
meglepetéssel készültek immár 
hagyományos módon.
A nagyböjti testi önmegtartóz-
tatás és lelki megtisztulás után 
valóban felragyogott számunk-
ra Jézus Krisztus világossága. 
Különös kegyelmi állapotban 
éltük át a húsvéti szertartáso-
kat, az  evangélium tanítását. 
Szívünkben sokáig visszacsen-
genek Péter és Balázs atya  
szavai: „Őrizzük meg Húsvét 
Fényét, Krisztus Urunk Vilá-
gosságát, mely utat mutat hét-
köznapjainkban és erőt ad az 
élet küzdelmeiben.” (CS.K.B.)

Húsvét a Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánián



Gyorsan cselekedtek
Megmentették az edző életét a hétvégi U-19-es bajnoki meccsen
Bombaként robbant a hír, 
hogy a megyei első osz-
tályú bajnokságban sze-
replő TIAC U–19-es lab-
darúgócsapatának edző-
je, Kutasi Imre, a hétvégi 
mérkőzésen, szívinfark-
tust kapott a kispadon.

Életét két bátor ember men-
tette meg, hiszen Bardon 
Zsolt és Kiss Bence a mentők 
kiérkezéséig elsősegélyben 
részesítették a bajba jutott 
trénert. A szurkoló Bardon 
Zsolt, akinek fia is a csapat-
ban játszik, következőkép-
pen emlékezett vissza az 
eseményekre: A mérkőzés 
harmincadik percében arra 
lettünk figyelmesek szurko-
lótársaimmal, hogy Imre 
összeesett és a kispad mel-
lett, arccal a földnek, eszmé-
letlenül fekszik. Rögtön tud-
tuk, hogy nagy a baj ezért a 
segítésére siettünk. A pályá-
ról Bence is észrevette, hogy 
valami nincs rendben ezért ő 
is gondolkodás nélkül oda-
rohant. Stabil oldalfekvésbe 
helyeztük és miután megál-
lapítottuk, hogy nincs pul-
zusa elkezdtük az újraélesz-

tést. Bence szívmasszázst 
adott, én pedig légbefúvást 
alkalmaztam, míg kiértek a 
mentők. Ezelőtt nem kerül-
tem ilyen helyzetbe, viszont 
a korábban tanult ismerete-
ket alkalmazva sikerült Im-
rét visszahozni az életbe. 
A fiatal tapolcai játékos is, 
aki tűzoltóként dolgozik, 
nagyon gyorsan és tudatosan 
cselekedett. - Kiabálást hal-
lottam, hirtelen rengeteg 
embert láttam a kispadunk-

nál. Először azt hittem, hogy 
az egyik ajkai játékos lett 
rosszul, amikor közelebb ro-
hantam, akkor vettem észre, 
hogy a mester fekszik a föl-
dön. Az azonnali elsősegély-
nyújtás automatikus reakció 
volt, ilyen szituációban ter-
mészetes, hogy az ember se-
gít. Többen sírni kezdtek kö-
rülöttünk, de én tudtam, 
hogy ott abban a pillanatban 
nem szabad félnem. 
A helyszínre érkező mentők, 

megkönnyebbülve látták, 
hogy megkezdték az újraé-
lesztést. Ilyenkor minden 
egyes perc számít, minden 
pillanatnak jelentősége van 
a károsodás mértékének te-
kintetében, a két életmentő-
nek ezt a kockázatot sikerült 
csökkentenie. A szakembe-
rek átvették a tréner menté-
sét, és a defibrillációt köve-
tően már egy eszméleténél 
lévő beteget szállítottak az 
ajkai kórházba. Kutasi Gá-

Trappolók a természetben
Uzsán rendezték meg a 
Vas-Veszprém-Zala me-
gyei nyílt hosszútávú baj-
nokságot, ahol a Tapolcai 
Trappolók a tájfutás szép-
ségeivel ismerkedhettek 
meg, többen közülük elő-
ször vettek részt ilyen ver-
senyen.

Reménykeltő eredmények 
születtek: Gubián Judit a ti-
zennyolcadik, Hoffman 
Hedvig holtversenyben szin-
tén a tizennyolcadik, Beréti 
Zsanett a huszadik helyen 
ért célba a női kategóriában. 
Kóczián Zsolt élete első ver-
senyét teljesítette és tizenö-
tödik helyezésével nagysze-
rű eredményt ért el. Korcso-
portjukban Zoboki Mihály a 
második, míg Domán Gábor 
a harmadik helyet szerezte 
meg. Szabó Barnabás a tíz 
év feletti kategóriában elő-
ször állt rajthoz és a nagy-
szerű harmadik helyen vég-
zett. A Trappolók egy na-
gyobb, tíz fős csapata a Zala 

megyei Káváson, a Göcsej 
Galopp elnevezésű terepfutó 
versenyen is jeleskedett. A 
zalai dombok között, a rend-
kívül nehéz, eső áztatta, 
agyagos terepviszonyok el-
lenére a viadalt nagyon szép 
dobogós helyezésekkel zár-
ták. A tizenhat kilométeres 
távon, a női csoportban Beke 
Mónika a második, Szücs 
Hajnalka az ötödik, míg Szi-
Márton Ildikó a tizenötödik 
helyen végzett. A férfiak 
csoportjában, ugyanezen a 
távon Kustos István a har-
madik, Szalkai Zsolt ötödik, 
Szabó Zoltán a hatodik, dr. 
Komjáti Sándor a nyolcadik 

Nyuszi Kupa 
ovisoknak 
Húsvét előtt a helyi, illetve 
környékbeli óvodásokat in-
vitálták focitornára, a Cser-
mák József Rendezvény-
csarnokba. 
A meghívást a Tapolcai 
Kertvárosi Óvoda, illetve 
annak tagintézményei fo-
gadták el: a Barackvirág-, a 
Hársfa-, valamint a Szivár-
vány Tagintézmény. A zenés 
bemelegítést követően nyolc 
nyolc percig zajlottak a 
körmérkőzések, fél pályán. 
A rendezvény végén minden 
óvodás Nyuszi-csomagot, 
csapatonként pedig okleve-
let vehetett át.                   (hg)

bor, lapunk megkeresésére 
elmondta, hogy édesapja a 
körülményekhez képest jól 
van, lehet vele beszélgetni, 
viccelődni. Átszállították a 
balatonfüredi Szívkórházba, 
ahol beállították a gyógysze-
reit és megkezdték a reha-
bilitációját. A vizsgálatok 
azt mutatták, hogy egy ko-
rábbi infarktusból kifolyó-
lag, szívének egy része el-
halt, viszont a másik része 
jól működik. Mivel az erek 
elöregedtek valószínűleg 
egy műtét vár rá, melyet Za-
laegerszegen fognak elvé-
gezni. Köszöni a sok jókí-
vánságot, biztatást, nagyon 
jó érzéssel tölti el, hogy 
ilyen sokan aggódnak érte. A 
csapat és a szurkolók mie-
lőbbi gyógyulást kívánnak a 
bajnokesélyes utánpótlás 
együttes edzőjének, és lehe-
tőség szerint minél előbb 
visszavárják. 
A mérkőzést egyébként 0:0-
ás állásnál az eseményekre 
való tekintettel félbeszakí-
tották. 
Dobó Zoltán polgármester, a 
Tapolcai Városi Televízió, 
Jó estét Tapolca! című hétfői 
élő műsorában emléklappal 
és emlékéremmel fejezte ki 
az önkormányzat köszönetét 
a két életmentőnek. Bátor 
helytállásukkal, méltán ér-
demelték ki a város minden 
lakójának elismerését.   (hg)

lett. Az ötvenöt kilométeres 
távon két tapolcai indult, itt a 
negyvenegy pluszos kor-
osztályban gyakorlatilag 
holtversenyben, a rendezők 
mérése szerint egy másod-
perc különbséggel Földesi 
József hat óra harminchat 
perc negyvenkilenc másod-
perccel a második, míg Va-
dász Attila hat óra harminc-
hat perc ötven másodperccel 
a harmadik helyen lépte át a 
célvonalat. Négy nap futás, 
jókedv, barátság, a csodála-
tos magyar tenger, és ragyo-
gó futóidő jellemezte a Ba-
laton Szupermaratont, me-
lyet március 17. és 20. között 

rendeztek. Az év első igazi 
nagy futó eseményén csütör-
töktől vasárnapig több mint 
2300  futó vágott neki a Ba-
laton megkerülésének. A táv 
195,5 kilométer volt, négy 
részre, napra osztva.  Termé-
szetesen a Tapolcai Trappo-
lók sem hiányozhattak az év 
talán legszebb versenyéről. 
Különböző kategóriákban 
összesen 22 tapolcai állt rajt-
hoz, míg a verseny betét szá-
maként az Öböl félmarato-
non, amely Keszthelyről 
Szigligetig tartott 21 kilo-
méteren, további tíz Trappo-
ló indult, akik közül többen 
életük első félmaratonját 
teljesítették. A Balaton Szu-
permaraton egyéni számá-
ban Vadász Attila a 17. lett, 
míg Földesi József a 11., a 49 
plusszos korosztályban. A 
párosok versenyében három 
Trappoló csapat indult, két 
férfi és egy női. A női páros, 
Baltáné Kiss Klaudia és Bá-
rány Nóra kategóriájukban a 
8. helyen végeztek. A Tapol-
cai Elit nevű váltó (Gombos 
Róbert, Plesch Lóránd, Sü-
megi Elemér, Sümegi Bán 
Sámuel hatodik lett.        (hg)
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Kiss Bence (balra) és Bardon Zsolt (jobbra) példaértékű helyzetfelismerésének kö-
szönheti életét Kutasi Imre. Dobó Zoltán a város nevében gratulált   Fotó: Havasi G.

Ritka pillanat, pihennek a Trappolók

A legkisebbek rúgták a 
bőrt a tornán Fotó: Havasi 



Szemétből újra érték
KÖRNYEZET  A fiatalokat érdekelte a hulladék útja a nyílt napon
„Kuka(kul)túra” elneve-
zéssel szervezett nyílt na-
pot a tapolcai NHSZ a 
környék fiataljai, általá-
nos iskolás-, óvodás- és 
középiskolás csoportjai, 
nagyjából háromszáz ér-
deklődő számára a na-
pokban.

A csoportok óránként, egy-
mást váltva, kísérővel jár-
hatták be a hulladékválogató 
bázist, ahol megismerked-
hettek az alkalmazott tech-
nológiával, jelentőségével.
Az NHSZ Tapolca ügyveze-
tő igazgatója Ficsor Elza  
mutatta be a hulladék útját, a 
telepre történő beérkezéstől 
egészen a már homogén 
anyagú bálák elkészüléséig. 
Az igazgató lapunknak el-
mondta, a modern környe-
zetvédelem szerves részét 
képező, szelektív hulladék-
gyűjtés fontosságát minél fi-
atalabb korban kell megis-
mertetni. Örömmel tapasz-
talta, hogy a gyerekek fi-
gyelnek, érdeklődők, fogé-
konyak a téma iránt, ami na-

gyon jó előjel a jövőre 
nézve. A tapolcai NHSZ sok 
száz tonna hulladékot sze-
lektál, dolgoz fel, vagy érté-
kesít hazai és külföldi újra-
hasznosítók számára. A mi-
nőségi munka, amely a mi-

nél nagyobb szelektálás utá-
ni tisztasági fok elérésére 
koncentrál, alapvető elvá-
rás. Megtudtuk, a néhány 
hónapja a térségében beve-
zetett hulladékzsákos gyűj-
tés - ellentétben a korábbi 

konténeres rendszerrel - be-
váltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket, a telepen folyó mun-
ka hatékonyabb, gyorsabb 
lett a nyugaton már jól be-
vált módszernek köszönhe-
tően.                                    (tl) 

SZEM - PONT
Egy út burkolatának festése rutinfeladat a szakemberek-
nek, a kivitelező cégeknek. Úgy látszik, ugyanezen útbur-
kolati jelek eltávolítása viszont már kevésbé. Legalábbis 
városunkban „szép " példa van erre. Az Ady Endre, illetve 
a Sümegi utca szaggatott felezővonala és a hajdani ke-
rékpársáv mementóként fennmaradt elválasztó vonala  
igencsak elgondolkoztatja a gépjárművel közlekedőket, 
de kerékpárost is láttunk már - becsapatva a védővonal 
által - a legnagyobb nyugalommal a forgalommal szem-
ben haladni. A néha jobbra, néha balra igazodó autósok 
sok esetben tanácstalanul próbálják kitalálni, hogy me-
lyik vonal, vagy szaggatott vonal az érvényes. A legna-
gyobb probléma, hogy a régi felfestés tűnik olykor logi-
kusabbnak, hiszen olyan élénk fehér színű még most is a 
kerékpársávot jelző vonal, hogy a tapolcai forgalmi rend 
változásaiban nem járatos vezető hajlamos ahhoz iga-
zodni. Pedig van megoldás a régi jelek eltávolítására. 
Egy erre a célra készült, üzemi csiszológép elvégzi a fela-
datot, az útépítőknek biztosan van ilyen. A kérdés az, 
hogy az útburkolati jelek felfestése, miért nem jár együtt, 
a már érvényét vesztett régi eltávolításával?                 (tl)

Réfi László és Kollár Zsu-
zsanna 2016. április 2-án 
kötöttek házasságot.

Bronzérmet szerzett Sik-
lósi Gergely egyéniben a 
francia, bourges-i junior 
párbajtőr világbajnoksá-
gon, csapatban ezüstér-
mesek lettek, mégsem 
teljesen elégedett  az 
eredménnyel.

Európa-bajnok párbajtőrö-
zőnk így vélekedett az egyé-
ni bronz után: “Maximalista 
és optimista vagyok. Tehát 
nem örülök tiszta szívből 
ennek a bronznak, és nagyon 
bízom abban, hogy csapat-
ban tovább fényesítjük majd 
ezt az érmet. Egyébként úgy 
éreztem, hogy napközben 
egyre jobb formába lendü-
lök, és amikor a negyeddön-
tőben simán nyertem, akkor 
sajnáltam, hogy nem folyta-
tódik rögtön a verseny. An-
nak sem örültem, hogy a kel-
lemetlen orosszal kerültem 
szembe, valahogy nem fek-
szik nekem a stílusa. Sajnos, 
most sem sikerült legyőz-
nöm, igaz, másnak sem. Per-
sze összességében az Eb-
arany után a vb-bronzzal na-
gyon elégedett vagyok.”
Csapatban fényesítették az 
érmet, hiszen a Bakos Bá-
lint, Bányai Zsombor, Esz-
tergályos Patrik és Siklósi 
Gergely alkotta válogatott a 
dobogó második fokára áll-
hatott. Eitner Kinga váloga-
tott edző, rendkívül magas 
és értékes átlagteljesítmény-
ként értékelte az utóbbi egy 
hónapban lezajlott EB-n, 
WestEnd GP-n és világbaj-
nokságon elért eredménye-
ket.                                    (hg) 
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Nyílt napot tartott a tapolcai NHSZ a környék fiataljai számára         Fotó: Töreky L.

Zavaró a régi és az új jelek együttes látványa Fotó:tl.

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 20 - 50/db
Burgonya: 180 Ft/kg
Sárgarépa: 199 Ft/kg
Zeller: 360 Ft/kg
Vöröshagyma: 250 Ft/kg
Újhagyma: 100-160 Ft/kg
Fejeskáposzta: 199 Ft/kg
Kelkáposzta: 260 Ft/kg
Vöröskáposzta: 280 Ft/kg
Paradicsom: 799 Ft/kg
Uborka: 799 Ft/kg
Körte: 699 Ft/kg
Alma: 150-240 Ft/kg
Narancs: 250-360 Ft/kg
Mandarin: 499 Ft/kg
Citrom: 660 Ft/kg
Banán: 480 Ft/kg
Kiwi: 90 Ft/db
Lencse: 800 Ft/kg
Sárgaborsó: 600 Ft/kg
Méz: 1600-2200 Ft/kg

Heti SÜTI

Sajtos rágcsa

Hozzávalók: 20 dkg liszt , 20 dkg 
reszelt sajt , 20 dkg hideg vaj vagy 
margarin.
A hozzávalókat össze gyúrjuk, fó-
liába tekerjük és 1 órát pihentetjük 
hűtőben. Kinyújtjuk 1 cm vastagra, 
és kiszúróval szaggatjuk.
Tetejét kissé felvert tojással meg-
kenjük és szezám- vagy len maggal 
megszórjuk.
Előmelegített sütőben 180 fokon 
10-12 percig sütjük.

            Németh Tiborné, Tapolca 

Gergő szerint 
lehetett volna 
fényesebb...

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések

Az ifjú vívó kiegyensúlyo-
zott teljesítményt nyújtott 
az utóbbi versenyeken
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