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Érték, kultúra, turizmus
„Fotó-film” készül Kapolcson az értékmentés jegyében
Kapolcs - A település 
szellemi, épített és kör-
nyezeti értékeinek rend-
szerezését a Kapolcsi 
Helyi Értéktár végzi im-
már évek óta, Márta Ist-
ván zeneszerző, a Mű-
vészetek Völgye alapí-
tója vezetésével. 

Tőle tudtuk meg, hogy 
több száz régi kapolcsi 
fénykép felhasználással 
úgynevezett „fotó-film” 
készül az értékmentés je-
gyében. Minapi találkozá-
sunk alkalmával  úgy 
fogalmazott, Kapolcs, a 
kistelepülések viszonyla-
tában értékek sokaságával 
rendelkezik, amellyel ösz-
szefüggésben bőven akad 
feladatuk. De konkrétan 
milyen teendőkről, mun-
káról van szó és mi is az 
értéktár jelentése, jelentő-
sége? Számos kérdésre 
kerestünk választ, s ebben 

Márta István volt segítsé-
günkre, már csak azért is, 
mivel az 1989-ben általa 
alapított Kapolcsi Kultu-
rális és Természetvédelmi 
Egylet működteti, koordi-
nálja a Kapolcsi Helyi Ér-
téktárat is. - Az értékeket 

észre kell venni, s azok 
felfedezése, meghatáro-
zása után dokumentálni, 
majd gondoskodni meg-
őrzésükről. Ezzel együtt 
adott esetben javaslatot te-
szünk a folytatást illetően, 
legyen szó turizmusról 

vagy éppen kultúráról. A 
dokumentálás kapcsán 
megjegyzem, a Művésze-
tek Völgye nemcsak a he-
lyi, de a megyei értéktár-
ban is szerepel - hangsú-
lyozta. (Folyt. az 5. olda-
lon „Élet...” címmel)  (szj)

Márta István a Falumalomnál, a kerék beindítása után    Fotó: Szijártó János

Bringások tavaszi rajzásaSzebbnél szebb fotók 
lapunk képeskönyvében

Tapolca - A jó idő egyre 
több kerékpárost csal 
az utakra, aki megtehe-
ti, biciklit használ. 

Érthető, hiszen közleke-
dési formaként olcsó, ráa-
dásul egészséges is a ke-
rékpározás, de a körülte-
kintő használat, az óvatos-
ság itt is elengedhetetlen, 
mint bármely más jármű 
esetében. A tapolcai Brin-
gacentrum tulajdonosa 
szerint fokozottan ügyelni 
kell a gumikban lévő nyo-

Zentai Lajos külön kiemelte a fékek, a sisak, a vi-
lágítás, a láthatóság jelentőségét                Fotó: szj.

Hangulatjavító látkép Taliándörögd határában. 
Sok hasonló fotóval találkozhat lapunk  virtuális 
képeskönyvében, a Nyugat-Balatoni Képeskönyv-
ben (Folyt. a 2. oldalon „Szép...” címmel) Fotó: szj.

Hírek, információk, érdekességek

Virágzó élet 
a felhő alatt

Kommentár

A munka ünnepével, 
majd másnap anyák 
napjával indult a május, 
a diákok egy részének 
pedig ballagással és 
érettségivel. Itt a tavasz 
utolsó hónapja, s kissé 
megkésve bár, de virág-
ba borultak a fák és hir-
telen növekedésnek in-
dultak a növények. Él és 
virul a természet, szá-
mára a vírus nem jelent 
s e m m i t ,  2 0 2 1 - b e n 
ugyanúgy ébred téli ál-
mából, mint máskor. 
Látszólag minden a szo-
kásos, de mégsem, hi-
szen tavaly óta lebeg fö-
löttünk az a sötét felhő, 
amely valójában látha-
tatlan, de tudjuk, hogy 
ott van, és villámai bár-
mikor lesújthatnak bár-
kire. Jó lenne már ha 
oszlana kicsit az a felhő.
                  Szijártó János

másra, érdemes azt akár 
hetente, de legalább két-
hetente ellenőrizni. Zentai 

Lajos tanácsait a 4. olda-
lon olvashatják ... címmel.   
(szj)



Készülnek a szezonra
Több tízmilliót költöttek a strandra az idei esztendőben
Badacsonytomaj - A 
Balaton-parti települé-
sek már javában a nyári 
szezonra készülnek, 
abban bíznak, hogy a 
járványhelyzet enyhülé-
sével pünkösdkor fo-
gadni tudják a vendége-
ket a tóparti strandok is. 
Nincs ez máshogy Ba-
dacsonytomajon és kör-
nyékén sem- mondja 
Rakics Anna. 

A VN Kft. ügyvezetője je-
lezte: épp most fejeződött 
be egy felújítási sorozat 
helyben.  A  több  tízmillió

forint értékű beruházás 
keretében a badacsonyto-
maji strandon a vizes-
blokkot újították fel, egy-

séges arculattal informá-
ciós táblák kerültek kihe-
lyezésre valamint kültéri 
öltözők is létesültek a ta-
valy ötcsillagos minősí-
tést elnyert strandon. Ra-
kics Anna közölte: a fej-
lesztések sora itt még nem 
ér véget, hiszen szintén a 
város egy sikeres pályá-
zatának köszönhetően a 

tomaji strandon felújítják 
a gyepszőnyeget, megújul 
a wifi-hálózat és a baba-
mama szoba felszereltsé-
ge is, utcabútorok és hulla-
dékgyűjtők kerülnek még 
beszerzésre.
A badacsonyi strandon a 
meglévő térkőburkolat ke-
rül felújításra, itt is kor-
szerűsítik a wifi-hálózatot 

valamint értékszekrénye-
ket, új utcabútorokat és 
hulladékgyűjtőket vá-
sárolnak majd.
Az ügyvezető hozzátette: 
mindkét strandi helyszín 
esetében úszóstégek is 
vízre kerülnek az idei sze-
zonban, várhatóan a ven-
dégek nagy örömére.
                  Kálóczi Beáta

A Badacsonyi Kéknyelű már a megyei értékek sorában
Badacsonytomaj - A 
közelmúltban mutatták 
be a „Veszprém megyei 
értékek” című kibővített 
kötetsorozatot, amely 
2013-tól 2019-ig mutat-
ja be a Veszprém me-
gyei értéktárba bekerült 
értékeket.

A fotókkal gazdagon il-
lusztrált kiadványt pályá-
zati forrásból valamint az 
Agrárminisztérium támo-
gatásával jelentette meg a 

Veszprém Megyei Önkor-
mányzat. A két kötetben 
összesen 82 érték kerül 
bemutatásra, köztük ag-
rár- és élelmiszergazdaság 
kategóriában a Badacso-
nyi Kéknyelű is.
A kiadvány mind külle-
mében, mind tartalmában 
egyik büszkeségünk lehet- 
hagzott el a kötetek sajtó-
bemutatóján. Amint az el-
hangzott, a megyei köz-
gyűlés alelnöke bízik ab-
ban, hogy akiknek a kezé-
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Szép képek 
naponta 
a térségből
(Folytatás az 1. oldalról)
A Nyugat-balatoni térség 
természeti és épített kör-
nyezetét, valamint itteni 
életképeket hivatott fotó-
kon bemutatni, közzétenni 
a Nyugat-Balatoni Képes-
könyv Facebook csoport, 
amelyhez bárki csatlakoz-
hat, aki nemcsak látni, de 
láttatni is szereti a szépet 
és a jót. A csoportba feltöl-
tött fotók közül egy min-
den nap megjelenik a 
Nyugat-Balatoni Magazin 
(www.esemenyter.hu) 
honlapján a Nap Képe ro-
vatban, illetve innen meg-
osztva a Nyugat-Balatoni 
Magazin Facebook olda-
lon! Ezek közül válasz-
tunk egy képet, amelyet 
újságunkban is bemuta-
tunk. 

A Nyugat-Balatoni Ké-
peskönyv csoporthoz a 
Facebook-on bárki köny-
nyen csatlakozhat, ha sze-
retné a Balatonfüred-Aj-
ka-Sümeg-Hévíz-Fonyód 
ötszög által határolt ré-
szen, vagy a Kis-Balaton-
nál készült fotóit mások-
kal is megosztani, s hason-
ló érdeklődésű emberek-
kel megismerkedni.    (szj)
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Úszóstégek 
is kerülnek a 
vízre az idén

Megyei értékek gyűjteménye     Fotó: Kálóczi Beáta

Szép, rendezett strand várja a látogatókat az idei szezonban is. Most már 
„csak” a jó idő és a vírushelyzet javulása szükséges                           Fotó: szj.

www.esemenyter.hu
Hírek, információk, 

érdekességek
a Nyugat-balatoni

térségből!

Fűnyírást 

vállalok
a 

Nyugat-balatoni régióban!

Tel:  06/30/446-1037

kincsei méltó megbe-
csülésben részesülnek.
                  Kálóczi Beáta

be kerülnek ezek a köny-
vek, úgy ítélik majd meg, 
hogy Veszprém megye 

#Nyugat_balatoni_képeskönyv



Jól halad az építés
A nyáron látogatható lesz a révfülöpi kilátó
Révfülöp - Jó ütemben 
haladnak a munkálatok 
a tavaly februárban le-
égett Fülöp-hegyi kilá-
tónál, ami egyben azt is 
jelenti, hogy a június 30-
ra tervezett átadási ha-
táridő továbbra is reális 
cél.

Erről Kondor Géza pol-
gármester tájékoztatta la-
punkat. Mint mondta elké-
szültek a teraszok, rövide-
sen felér az új lépcső, el-
kezdődött a boronafal lát-
ványos építése, azaz a ki-
látó napról napra nyeri 
vissza eredeti méretét, for-
máját.
Az előzmények kapcsán 
nem árt tudni, hogy tavaly 
februárban, egy télen 
meglehetősen szokatlan 
esemény, villámcsapás 
következtében leégett a 
Fülöp-hegyi kilátó. A pol-
gármester utána azt mond-
ta, hogy ha a déli part web-
kamerái nem rögzítik az 
eseményt, szinte el sem 
hitték volna, hogy ilyen 

előfordulhat télen. Ettől 
függetlenül a kilátó telje-
sen leégett, a képviselő-
testület számára pedig 
adott volt a kötelező fela-
dat, amit az is nehezített, 
hogy a biztosítás nem fe-
dezte az újjáépítés költsé-
geit. Így különösen jól jött 

a kormány támogatása, 
anelynek köszönhetően a 
nyáron felavathatják Rév-
fülöp szimbólumát. Ko-
rábban írtuk, hogy az ön-
kormányzat a Miniszter-
elnökségtől 29 millió fo-
rint támogatást kapott erre 
a célra.                          (szj)

Kondor Géza úgy véli, szigorú ütemterv szerint 
haladnak a munkálatok, a június 30-ai határidő 
továbbra is reális cél                Fotó: Helyszíni felvétel
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Hirdetés

Gondolat

Tizenéves ifjúként lettem figyelmes egy újságban 
(akkor még nem volt internet) közzétett felhívásra, 
amely arra buzdította a hangszeren játszó fiatalo-
kat, hogy küldjék be saját zenéjüket, dalukat a meg-
adott címre, s a legjobbak akár a rádióban is meg-
szólalhatnak. Voltak saját szövegeim, szerzeménye-
im akkoriban is, s ezért néhányan úgy döntöttünk, 
részt veszünk egy dallal ezen a tehetségkutatón, amit 
amúgy egy ismert, népszerű hazai zenész indított út-
jára. Az akkor rendelkezésünkre álló technika mind-
össze pár „dobgitár” és egy kazettás magnó volt. 
Mindenesetre ehhez képest viszonylag jó minőség-
ben rögzítettük a szép, lírai számot, postára adtuk és 
vártunk. Figyeltük a zenés műsorokat, az újságokat, 
különösen az Interpress Magazint, ám semmi hír 
nem jött. Arra gondoltunk, talán elmaradt maga a 
verseny, esetleg a csomagunk nem ért oda, vagy ha 
mégis, meg sem hallgatták. Másfél, két évvel később 
aztán a tévében a fent említett ismert, népszerű hazai 
zenész mutatta be legújabb szerzeményét. Ismerős 
dallam, ismerős szöveg... Megdöbbentett, hogy az 
általunk beküldött dalt hallom. Kis változtatások-
kal. Ma is azt mondom, nem volt szép dolog fiatalo-
kat így átverni, s tehetségkutató versenyt hirdetni az 
ötletek felszippantása érdekében.
S hogy miért is jutott eszembe ez a régi történet? 
Mert az akkori lesújtó élményt, amit soha nem tud-
tam megbocsátani annak a bizonyos zenésznek, ma-
napság gyakran, mondhatni napi szinten tapaszta-
lom meg, a gyors információáramlás következtében. 
Plágium? Talán, még a fogalmat sem ismerik igazán 
azok, akik folyamatosan ellopkodják többek ötleteit, 
néha csupán pár lájk érdekében. Sokan vannak, akik 
a mások által fáradságos munkával megtervezett, 
létrehozott, kipróbált, bejáratott eljárásokat, tech-
nikákat, (szellemi) termékeket sajátjukként használ-
ják, kamatoztatják. Sajnos minden szinten, kicsiben 
és nagyban megfigyelhető a tendencia, s úgy tűnik, a 
lopás fogalma sokaknál még mindig kizárólag a ma-
teriális javak eltulajdonítására korlátozódik.

Szijártó János

Nem csak a 
pénztárcát 
lehet ellopni

Mobil:06/30/975-8455

Ne várja meg míg régi, szalagon tárolt felvételei 
tönkre mennek! Értékes emlékek semmisülhetnek 

meg, melyek digitalizálással ma még megmenthetők.

EMLÉKMENTÉS
digitalizálással!

www.esemenyter.hu

A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) a honlapján 
közzétette azon civil szer-
vezetek adószámát, vala-
mint a vallási közösségek 
és a Nemzeti Tehetség 

Kis lépés az adózónak, segítség a támogatottnak
Program technikai szá-
mát, amelyekre érvényes 
felajánlás tehető.
Idén is mindenki szabadon 
rendelkezhet befizetett 
adója 1+1 százalékáról. 

Az egyik 1 százalék fel-
ajánlható egy civil szerve-
zetnek, további 1 százalék 
pedig valamely vallási kö-
zösségnek vagy a Nemzeti 
Tehetség Programnak.



A szakszerű ápolás és tárolás
Tapolca - Az autózás 
sokba kerül, így érthető, 
hogy szinte mindenkinél 
fontos szempont az au-
tógumik élettartama.

- Ha csak a gumik árát né-
zem, egyáltalán nem mel-
lékes kérdés, hogy hány 
évig használhatunk egy 
garnitúrát - mondta lapunk 
kérdésére Zoltai Sándor, a 
tapolcai gumiszerviz ve-
zetője.
- Nem csak a gumi baráz-
dáinak mélysége, hanem 
maga az anyag állapota is 
meghatározó az élettartam 
szempontjából, ráadásul a 
minőségi, márkás gumik 
eleve tovább bírják, mint a 
„névtelenek”, de a futott 
kilométer és a jellemző út-
viszonyok is plusz egyedi 
tényezőt jelentenek min-
den gépjármű esetében - 
emelte ki a szerviz tulaj-
donosa. 
Majd hozzátette, hogy ta-
pasztalatai szerint egyér-
telműen tovább használ-
ható az a gumi, amelyiket 
speciális védőanyaggal 
kezelnek le azokon a ré-

szeken, ahol a nap éri. Az 
anyag a szakszerű keze-
lésnek köszönhetően rege-
nerálódik, később fárad el, 
azaz tovább megőrzi ru-
galmasságát. Egyébként is 
itt a melegebb idő, min-
denképpen javasolt a téli-
gumik lecserélése azok-
nál, akik ezt még nem tet-
ték meg, hiszen a téligumi 
szilikátot tartalmaz, ami 
puhábbá teszi, jobb a tapa-
dása, azonban a magasabb 
hőmérsékletnél sokkal 
gyorsabban kopik és na-
gyon hamar tönkre mehet.
- Az éppen aktuális év-
szakban nem használt gu-
mik tárolása kellő odafi-
gyelést igényel. Mi példá-
ul egy sötét, napfénymen-
tes és száraz helyiségben 
tartjuk a saját-, illetve ügy-
feleink gumiabroncsait. 
Ez is hozzájárul az élettar-
tam növeléséhez. A me-
legtől, tűző napfénytől, 
UV-sugárzástól való meg-
óvás mellett az olajtól, a 
festéktől is meg kell vé-
deni a gumikat - hangsú-
lyozta a tapolcai szerviz 
tulajdonosa.                (szj)

Zoltai Sándor (balra) és kollégája, Tátosi András 
munka közben                                              Fotó: szj
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Hirdetés

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ
Rendelje meg nyílászáróit
most 25% kedvezménnyel!

INGYENES
- helyszíni felmérés
- árajánlat készítés
- szaktanácsadás

Régi redőnyök javítása

- műanyag
  ablak,
  ajtó

- redőny
- reluxa
-  roletta

Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

06-30/684-85-70
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Szabó Zsolt

Fontos a biztonság
A védősisak használata elengedhetetlen

(Folytatás az 1. oldalról)
- Nem ritka látvány, hogy 
a biciklit a tűző napon 
hagyja a tulajdonosa. Pe-
dig ilyenkor nagyon fel-
forrósodhat a gumi, meg-
nő a nyomás, ami előreve-
títi egy esetleges durrde-
fekt lehetőségét. Nagy 
melegben ne legyen túl-
zottan kemény a gumi, és 
ha bárhol megállunk, 
igyekezzünk árnyékos he-
lyet keresni - mondta Zen-
tai Lajos.
A szakember külön kie-
melte a védősisak haszná-
latát, ami az egyre na-
gyobb forgalmat bonyolí-
tó ám sok helyen kifeje-
zetten keskeny kerékpár-
utak miatt mára kötelező 
kelléknek tekinthető. 
Adott esetben komoly 
sérülésektől óvhat meg 
minket.

Hangsúlyozta, hogy a fé-
kek csakugyan döntő fon-
tosságú eszközök. - A biz-
tonságos megálláshoz jól 
működő fékekre van szük-
ség. A kerékpáron két, 
egymástól függetlenül 
működő féknek kell len-
nie. Ez a testi épségünket, 
biztonságunkat szolgálja, 
nem szabad félvállról ven-
ni. Ha az egyik már nem 
fog rendesen, azonnal 
szükséges javítani, nem 
szabad elodázni. A gyer-
mekülések kapcsán szin-
tén lényeges, hogy azt le-
hetőleg az alacsonyabb 
felépítésű biciklikre he-
lyezzük, mint amilyenek a 
női kerékpárok általában.
A pedálok legyenek stabi-
lak, de arra is ügyeljünk, 
hogy ne a legdurvább felü-
letű pedált szereljük fel, 
mert az gyorsan tönkre te-

szi a cipőnk talpát - tette 
hozzá a szerviztulajdonos.
A kerekeken kötelező a 
sárga fényvisszaverő kül-
lőprizma, illetve a fosz-
foreszkáló csíkkal ellátott 
gumik is hasznosak. Több 
más mellett kell a fehér 
színű első lámpa, a piros 
színű hátsó lámpa és a 
csengő. Ezek bármennyire 
is apróságnak tűnnek, 
adott esetben sok múlhat 
rajtuk, illetve a hiányu-
kon. A látni és látszani elv 
érvényesüljön! Éjszaka, 
illetve korlátozott látási 
viszonyok között elöl fe-
hér, hátul piros, folyama-
tos vagy villogó fényjel-
zést kell használni.  Lakott 
területen kívül fényvissza-
verő mellényt (ruházatot) 
szükséges viselni éjszaka, 
vagy korlátozott látási vi-
szonyok között.           (szj)

Minden szinten hódít a kerékpározás. A képen a profik           Illusztráció: szj.

Lapunk folyamatosan 
keresi, várja a sütirecep-
teket! Akinek van olyan 
receptje, amelyet szíve-
sen mutatna meg újsá-
gunkban, azt kérjük 
küldje el képpel együtt 
elektronikus címünkre: 

nyugatbalatonimagazin@gmail.com



Élet a Művészetek Völgyében
(Folytatás az 1. oldalról)

 Szijártó János
- Több más mellett Ka-
polcs értékei közé tartoz-
nak az Eger-patak mentén 
lévő vízimalmok, de ide-
sorolandó a Falumalom 
Múzeum és a 18. századi 
Kovácsműhely és Lakó-
szoba Múzeum, szellemi 
értékként pedig Szabóné 
Szokoli Éva költőnő mun-
kássága és Szurdi Éva híd-
szobrai is - hangsúlyozta 
Márta István.
Érdekesség, hogy az általa 
1989-ben alapított Kapol-
csi Kulturális és Termé-
szetvédelmi Egylet erede-
ti célja a környezetvéde-
lem volt. Ugyanis amikor 
a zeneszerző Kapolcson 
vásárolt egy romos házat, 
azzal szembesült, hogy a 
patakból eltűnt a víz. Ér-
deklődni kezdett, s meg-
tudta, hogy két faluval fel-
jebb halivadék nevelő ta-
vat telepítettek, szabályta-
lanul. A nyár közepén el-
zárták a vizet, ami Márta 
Istvánt annyira felháborí-
totta, hogy felkereste az 
akkori vízügyi szakasz-
mérnökség igazgatóját.

- Nincs víz a mederben, 
mondtam neki, erre ő azt 
kérdezte, hogy ki vagyok 
én. Azt válaszoltam, hogy 
egyszerű kapolcsi állam-
polgár. Ez neki kevés volt. 
Így jött az egyesületet ala-
pításának ötlete, hogy a 
helyiekkel karöltve - im-
már jogi személyként - 
erősebben tudjuk képvi-
selni érdekeinket. A név-
választás kapcsán már ak-
kor éreztem, hogy a termé-

szetvédelem mellé kell 
még valami, s mi lehetett 
volna más, mint a kultúra. 
Zeneszerzőként és a Nem-
zeti Színház zenei vezető-
jeként nem is gondolhat-
tam másra. Aztán az egye-
sület tagjai olyan aktívak 
voltak, hogy megszületett 
a Kapolcsi Művészeti Na-
pok ötlete, amelyet 1989-
ben első ízben meg is ren-
deztünk. Így indult, s bár 
nem terveztünk folytatást, 
a falu akarata tovább len-
dítette az összművészeti 
programot. 1995-re már a 
környező települések is 
csatlakoztak, s ekkor ta-
láltam ki a Művészetek 
Völgye elnevezést. Az 
Egylet tevékenysége az 
összefogásra, a toleranciá-
ra épül. A hagyományok, 
értékek őrzésére és meg-

újítására törekedtünk és 
törekszünk a jövőben is. A 
legfontosabb cél a helyi 
emberekkel, önkormány-
zatokkal, intézményekkel, 
szervezetekkel, egyházak-
kal való közös gondolko-
dás, tervezés és a néha le-
hetetlen álmok gyakorlati 
megvalósítása. Ezek kö-
zül a „völgyfesztivál” 
csak egy, hisz mind az em-
beri, táji értékek megmu-
tatása, mind a gazdasági 
élet fejlesztésének segíté-
se, de különböző karitatív 
akciók létrehozása is célja 
volt, és ma is célja szer-
vezetünknek -  fogal-
mazott az egyesület ala-
pítója, aki két újabb pro-
jektre is felhívta a figyel-
met.
Új fejezetként említhető 
az Egylet által létrehozott 

Kézművesek Völgye pro-
jekt, amelynek célja, hogy 
a helyben még élő kézmű-
vességet segítve, egyfajta 
kézműves regionális köz-
pont alakuljon ki  Kapol-
cson. Szerveznek kézmű-
ves foglalkozásokat, csa-
ládi napokat helyi neme-
zelő, keramikus, fafaragó, 
vesszőfonó közreműkö-
désével, útmutatásával. A 
Falumalom rekonstrukci-
ója a valahai molnárok 
munkáját és a működést is 
meg tudja mutatni az 
érdeklődőknek. Termé-
szetesen látványőrlések is 
szerepelnek a tervekben, 
így azt nagyon szeretnék, 
ha egy helybeli kitanulná a 
mesterséget. A régebben 
felújított kovácsműhe-
lyünkben is tervezünk be-
mutatókat. A másik nagy 
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Márta István: Szeret-
nénk az utókor számára 
olyan értéket hagyni, 
amely nem engedi a fe-
ledés homályába veszni 
a régmúltat, és persze 
jelenünket sem, ami 
idővel, remélhetőleg 
szintén a kapolcsi törté-
nelem, a helytörténet 
részét képezi majd     

                           Képek: szj

A Falumalomról, 
mint kiemelkedő 
műemlékről, 
külön filmet 
forgatnak majd

projektünk a 9 és 16 év kö-
zötti gyerekeknek, csalá-
doknak szól, és Kapolcska 
Program néven vált is-
mertté az öt évvel ezelőtti 
elindítása óta. Tehetség-
kutató- és fejlesztő prog-
ramról van szó, ami egy 
nyolc napos összművésze-
ti tábor és egy három na-
pos kisfesztivál évenkénti 
megrendezését tartalmaz-
za. 
- Korunk technikai fejlett-
ségének köszönhetően a 
természeti és épített kör-
nyezet megóvása mellett 
ma úgy is menthetünk ér-
téket az utókornak, hogy 
„szorgalmasan” digitali-
zálunk. A papíron lévő ké-
pek, könyvek, kiadványok 
tartalmát mágneslemezre 
rögzítjük, illetve film for-
májában tesszük köz-
kinccsé. Vannak az ér-
téktárról saját filmjeink, s 
most arra gondoltunk, 
hogy készítenénk régi fo-
tók alapján egy olyan lírai 
dokumentumfilmet, ami a 
valahai fotók felhasználá-
sával mutatná be az egy-
kori kapolcsi életet. A me-
zőgazdaság, az ipar, a cé-
hek, családok, az ünne-
pek, a tájak, utcák, utca-
részletek, képes levelező-
lapok kerülnének a filmre, 
de úgy, hogy a régi fotók 
mellé mai felvételeket is 
társítunk. A Falumalom-
ról, mint kiemelkedő tu-
risztikai és kulturális mű-
emlékről külön filmet for-
gatunk majd. Hatalmas 
munka mindez, de szeret-
nénk az utókor számára 
olyan értéket hagyni, 
amely nem engedi a fele-
dés homályába veszni a 
régmúltat, és persze jele-
nünket sem, ami idővel - 
remélhetőleg - szintén a 
kapolcsi történelem, a 
helytörténet részét képezi 
majd - mondta végül Már-
ta István.



Megyei sikerek a Bárdosban
Tapolca - A Bendegúz 
Gyermek- és Ifjúsági Aka-
démia 22. nyelvész anya-
nyelvi tanulmányi verse-
nyén a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola 
Székhelyintézményének 
alsó tagozatos tanulói a 
Veszprém megyei döntőn 
több díjat is szereztek.
A vírushelyzet miatt a for-
duló feladatsorát a tanulók 
a saját iskolájukban oldot-
ták meg, egy időben a töb-
bi intézménnyel. Az első 
évfolyamon Ágh Rebeka a 

dobogó második fokán, 
Kónya Boglárka az 5., Kó-
ródi Álmos a 7. helyen, a 
második osztályosok kö-
zül Gmózer Zoé Dóra a 
második helyen, míg a 8. 
helyen Márkus Liliróza 
Helka végzett. A negye-
dikesek közül Csordás Jú-
lia Janka az 5., Lasancz 
Emma a 6. helyen végzett 
a megyei döntősök között. 
Felkészítőjük Szijártóné 
Lovász Gabriella, Magyar 
Ferencné és dr. Sipos 
Ferencné voltak.           szj.

Kóródi Álmos, Kónya Boglárka, Ágh Rebeka, 
Csordás Júlia Janka, Márkus Liliróza Helka és 
Lasancz Emma (a képről hiányzik Gmózer Zoé 
Dóra)                                       Fotó: Helyszíni felvétel
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Körözött 
személyt 
fogtak
Sümeg - A Sümegi Ren-
dőrőrs járőrei április 26-án 
a településen igazoltatták 
a 33 éves sümegi tartózko-
dási helyű, de külföldön 
élő férfit. Ellene a Veszp-
rémi Rendőrkapitányság 
elfogatóparancsot bocsá-
tott ki súlyos testi sértés és 
becsületsértés miatt, rá-
adásul a német hatóság is 
kereste már.       (police.hu)

Hirdetés

HALAT, CSÜLKÖT SZERETŐK FIGYELEM!

A Balatonedericsi Arany Keszeg Autósbüféből
PISZTRÁNGOT, HEKKET, EGÉSZ SÜLLŐT 

FÜSTÖLT-DARABOLT CSÜLKÖT 
KONYHAKÉSZEN

(hidegen vagy melegítés után azonnal 
fogyasztható) rendelésre kiszállítunk.

Tengeri halból, saját készítésű 
KÉZMŰVES HALFASÍRT RENDELHETŐ

Tel: 06 70 598-7666
Kínálatunk a Facebookon: Autósbüfé Arany Keszeg

HIRDESSEN LAPUNKBAN!

Apró
LAKOSSÁGI: 20 szóig 500 Ft, 
ÜZLETI: 20 szóig 2000 Ft

Apróhirdetését feladhatja üzenetben, mindig a soron következő lapszámban
való megjelenésre. A hirdetés szövegét írja meg, majd küldje el e-mail 
címünkre (nyugatbalatonimagazin@gmail.com), ezt a szelvényt pedig 
töltse ki és fotózza le mobiljával! Ezt a képet mellékelje az üzenethez és 
hirdetése megjelenik az újságban, amennyiben annak ellenértékét a kapott 
elektronikus számla alapján kiegyenlítette.
Megrendelem az e-mail-ben mellékelt apróhirdetést.
Lakossági  / Üzleti (a megfelelő rész aláhúzandó) Ára:
Megrendelő lakcíme:
e-mail címe:
Adószáma (csak üzletinél):
Megrendelő aláírása:

 (Hirdetési zárás: a megjelenés hetének hétfője (12.00) 

Elhasznált ágyneműjéből
 a tollat-pelyhet

 korszerű német technológiával kitisztítva, 
új pehelybiztos anginba töltve, 

gyönyörű paplant, 
párnát készítünk Önnek.

Képviseleteink:
-

Balatonederics, Tapolca:06-30/492-6203
Révfülöp:06-20/5887569
Sümeg:06-70/208-3375

www.tollpaplantisztitas.hu

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Szolgátatásaim:

független újságíró

mérnök-informatikus

Szijártó János

Mail: esemenyter@gmail.com

Honlap: www.esemenyter.hu

Mobil:
06 30 975 8455

- Honlap készítés, 
  szerkesztés, üzemeltetés
- Eseményrögzítés, 
  filmkészítés, digitalizálás
- PR-cikk, sajtóanyag írása, 
  fotózás
- Kiadvány, prospektus, 
  tervezése,
  szerkesztése angol és 
  német nyelven is

BRINGACENTRUM

Nyitva: H-P: 9-17; SZO: 9-12

Járműalkatrész szaküzlet
8300 Tapolca, Szent István u. 3.

Tel: 06-87/321-421
06-20/216-7667

e-mail: bringanet@freemail.hu

KERÉKPÁR - alkatrész

- eladás

- köcsönzés

- szerviz

AUTÓ - MOTOR
ALKATRÉSZ
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Ismét bort kaptak ajándékba a kórházi dolgozók
A nemesvitai emberek 
és családom köszöne-
tét, jókívánságát hoz-
tam palackba zárva - 
mondta Csali János, a 
nemesvitai Csali szőlő-
birtok tulajdonosa, egy-
ben a település polgár-
mestere a minap a ta-
polcai Deák Jenő Kór-
házban.

Az ismert termelő 160 pa-
lack minőségi borral lepte 
meg az egészségügyi in-
tézmény százhatvan dol-

vette át, s egyben ők 
mondtak köszöntet a dol-
gozók nevében a nemes 
gesztusért. 
Csali János külön kiemel-
te, a kórházban végzett 
munka különös jelentő-
ségét, ami napjainkban, a 
vírus okozta helyzetben 
még inkább felértékelő-
dött. Hozzátette, ha min-
denki fegyelmezetten azt 
végzi amihez ért, a siker 
nem marad el. Mert ne fe-
ledjük valamihez minden-
ki nagyon ért.              (szj)

Hirdetés

Veszprém Megye vörös borát, a 2018-as Cabernet 
Sauvignont ajándékozta a Deák Jenő kórház 160 
dolgozójának Csali János (jobbra)             Fotó: szj.

gozóját, áldozatos munká-
juk elismeréseként. A két 
raklapnyi ajándékot Csá-

szár László gazdasági 
igazgató és Zengői-Török 
Csilla ápolási igazgató 

Felszámolták a 
szeméttelepet

Sokéves gond szűnt meg 
az illegális szemétlerakó 
felszámolásával                     
      Fotó: Helyszíni felvétel

Balatonederics - Nagy 
erőfeszítések árán, de 
felszámoltuk az illegális 
szeméttelepet a faluban 
- tájékoztatta lapunkat 
Papp János a sokéves 
probléma megszünteté-
se után.

- Erre minket törvény kö-
telezett, hiszen semmilyen 
helyet nem tarthatunk fel 
hulladákgyűjtésre - emel-
te ki a polgármester, majd 
hozzátette, mostantól sen-
ki nem helyezhet el sem-
minemű hulladékot közte-
rületen. - Mindenki köte-
les elfogadni az együttmű-
ködést a hulladékszállítást 
végző állami vállalattal. 
Így a jövőben, súlyos bün-
tetésekre számíthat, aki 
bármely önkormányzati 
területen szemetet helyez 
el. Ez bűncselekmény, és 
ennek megfelelően fogják 
szankcionálni. Közös ér-
dekünk, hogy az egész te-
lepülés tiszta, gondozott 
és természetesen hulla-
dékmentes legyen - fogal-
mazott a balatonedericsi 
polgármester.               (szj)

www.esemenyter.hu

Online is
jelen vagyunk:



A sport, ami összehoz
A hazai futótársadalom már megismerte a mazsolákat
Balatonederics - Ma 
már sokaknak cseng is-
merősnek a mazsola, 
egészen pontosan a 
Ma-Zso-La futóközös-
ség neve, akik saját ma-
gukat egy, a sport által 
összekovácsolódot t 
családként, baráti társa-
ságként határozzák 
meg. Úgy vélik, a sport 
összehozza a jó embe-
reket.

Többek között ez is el-
hangzott a minap, amikor 
az egyik alapítóval, Füle 
Zsolttal és a csoport leg-
idősebb tagjával, a 73 esz-
tendős Illés Károllyal be-
szélgettünk.
Mint megtudtuk, a Ma-
Zso-La név 2015. márciu-
sában született meg a 
BSZM (Balaton Szuper 
Maraton) futóversenyre, 
amelyen a három alapító, 
Illés Mátyás, Papp László, 
és Füle Zsolt nevezett be 
csapatban A 194 kilométe-
re, négy napos Balatonke-
rülő megmérettetésre jól 

csengő nevet szerettek 
volna, és a különböző öt-
letek után a keresztnevek-
ből létrejött mozaik szócs-
ka mellett  döntöttek. 
Tény, hogy a Ma-Zso-La 
figyelemfelkeltő, egysze-
rű és nem utolsó sorban a 
kezdő esetlen, tapasztalat-
lan jelzőt is mögé lehet 
gondolni. Legalábbis ak-
kor így látták. Ma már kis-
sé más a helyzet, hiszen 
azóta számos szép ered-
ményt értek el, s a tagok 

nagy részét semmiképpen 
nem lehet kezdőnek ne-
vezni. Az évek során csat-
lakoztak hozzájuk család-
tagok, barátok, és termé-
szetesen fejlődtek is telje-
sítményben, eredmények-
ben. A környékbeli verse-
nyeken számolnak velük, 
de nagyobb országos meg-
mérettetéseken is előkelő 
helyezéseket gyűjtenek be 
a mazsolák. Így nem vélet-
len, hogy Magyarorszá-
gon a jelenlegi futótársa-

dalom már megismerte a 
nevüket. - Voltak és van-
nak támogatóink, tagjaink 
között megtalálható a 2 
évestől a 73 évesig vegye-
sen mindenki. Elsősorban 
rövid- és hosszú távfutás-
ban, de triatlonban és te-
repfutásban is képvisel-
tetjük magunkat. A csapa-
ton belül családtagként, 
tisztelettel, elismeréssel 
kezeljük egymást és a si-
kereknek is együtt örülünk 
- mondta Füle Zsolt.    (szj)

Akár egy nagy család. A képen a Ma-Zso-La futóközösség            Fotó: Archív
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 Révfülöp - Május el-
sején megnyílt a Révfü-
löpi termelői piac. Mint 
megtudtuk, a piac egye-
lőre szombatonként 8 és 
12 óra között várja a vásár-
lókat, június 16-tól au-
gusztus 18-ig pedig szer-
dánként is. Augusztus 21-
től szeptember végéig is-
mét a heti egy napos nyit-
va tartás (szombat) lép 
életbe.
  Kábítószer - Hívást 
kapott a rendőrség, hogy 
egy  kővágóörsi családi 
háznál egy férfi össze-
függéstelenül kiabál és fe-
nyegetőzik. A 25 éves za-
laegerszegi lakost a kiér-
kező járőrök a elfogták, 
majd mintavétel céljából 
előállították. A szakértői 
vizsgálat kimutatta, hogy 
a fiatal kábítószert és új 
pszichoaktív anyagot is 
fogyasztott. A nyomozók 
később gyanúsítottként 
kihallgatták, és ellene ká-
bítószer birtoklása vétség 
elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt foly-
tattak büntetőeljárást. Az 
új pszichoaktív anyaggal 
kapcsolatos szabálysér-
tésért pedig külön felje-
lentéssel éltek vele szem-
ben a rendőrök. A Tapolcai 
Rendőrkapitányság a nyo-
mozás vizsgálati szaka-
szában a szükséges eljá-
rási cselekményeket elvé-
gezte, az iratokat átadta az 
ügyészségnek.  (police.hu)
 Szúnyogirtás - Áp-
rilis huszonkettedikén vet-
te kezdetét az idei közpon-
t i  szúnyoggyér í tés  a 
Balatonnál és a Velencei-
tónál. Az országos szú-
nyoggyérítést az idei év-
ben is a katasztrófavé-
delem irányítja.

HÍREK
röviden

SÜTI ötlet

Felhő krémes
Hozzávalók a tésztához: 25 
dkg liszt, 5 dkg vaj vagy mar-
garin, 10 dkg porcukor, 1 to-
jás, 1 kk. szódabikarbóna, 1 
ek. méz, kevés rum , szükség 
esetén 1 ek. tejföl
A krémhez: Egy csomag Dr. 
Oetker házi krémes krémpor, 
(ennek hiányában 2 cs. pu-
dingporból 3 tojás sárgájával 
főzött vaníliás krém) 800 ml 
tej, 20 dkg vaj vagy margarin, 
15 dkg porcukor, 2 cs. vaní-
liás cukor
A tetejére: Kb. 4 dl keményre 
vert tejszín vagy cukrászhab
Elkészítés: A vajat a liszttel 
elmorzsoljuk, és a többi hoz-
závalóval gyorsan össze-
gyúrjuk. Lisztezett deszkán 2 
részre osztjuk, majd liszte-

zett tepsi hátán 180-200 fo-
kon, 3-4 perc alatt világosra 
sütjük a két lapot. Kisülés 
után az egyik lapot - tetszés 
szerinti méretre - felkockáz-
zuk. A vajat a porcukorral és 
vaníliás cukorral habosra ke-
verjük, majd hozzáadjuk a ki-
hűlt pudingos krémhez, és si-
mára keverjük.
A krémet, majd a tejszínha-
bot is egyenletesen rákenjük 
az egész lapra, ezután rá-
tesszük az előre felkockázott 
lapokat. 
Hűtőben néhány órát (eset-
leg egész éjszakát) állni 
hagyjuk, majd tetejét porcu-
korral meghintve tálaljuk.
         Dobosné Szabó Márta
         Székesfehérvár

A Nyugat-balatoni térség természeti és épített környezetét, vala-
mint itteni életképeket hivatott fotókon bemutatni, közzétenni a 
Nyugat-Balatoni Képeskönyv Facebook csoport, amelyhez bár-
ki csatlakozhat, aki nemcsak látni, de láttatni is szereti a szépet és a 
jót. A csoportba feltöltött fotók közül egy minden nap megjelenik a 
Nyugat-Balatoni Magazin ( ) honlapján a www.esemenyter.hu
Nap Képe rovatban, illetve innen megosztva a Nyugat-Balatoni 
Magazin Facebook oldalon! Ezek közül választunk egy képet, 
amelyet újságunkban is bemutatunk.

Ahol élünk... Gyönyörű időben...
Bedő Éva

www.esemenyter.hu


