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A balatoni lét szép tárlata
Kortárs, fiatal festőművész önálló galériáját nyitották meg
Badacsonyörs - Galé-
riát nyitottak a napok-
ban Badacsonyörsön, a 
Csigáskuti út 1. szám 
alatti lakóház- és kiál-
lítóhely udvarán. 

Vollein Ferenc festőmű-
vész állandó kiállítóhelyé-
nek felavatása művészet-
történeti jelentőségű is - 
hangzott el a megnyitón - 
hiszen Magyarországon a 
naiv képzőművészet, fes-
tészet mintegy százéves 
történetében először nyit-
hatja meg élő, kortárs fes-
tőművész a saját, önálló 
galériáját. 
A résztvevőket az alkotó 
édesapja, menedzsere Vol-
lein József köszöntötte, 
majd átadta a szót Fenyve-
si Zoltánnak. A térség or-
szággyűlési képviselője, a 
rendezvény fővédnöke el-
ismeréssel szólt a balatoni 
tájat, mondákat képeken 
bemutató Vollein Ferenc-

ről, aki 22 éves kora elle-
nére maradandót hozott 
létre, s már most beírta ne-
vét a hazai képzőművészet 
elismert alkotói közé. 
Vella Zsolt, Ábrahámhegy 

polgármestere azt jelentet-
te be, hogy a Veszprém -
Balaton Európa Kulturális 
Fővárosa 2023-as prog-
ramjai részeként Vollein 
Ferenc balatoni mondákat 

és legendákat megörökítő 
festménysorozatát a Ber-
náth Aurél Galériában mu-
tatják majd be 2023-ban. 
(Folyt. a 2. oldalon „A tó 
vonzásában címmel”) (szj)

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő (balra) nyitotta meg Vollein Ferenc 
(középen) negyvenkilencedik önálló tártatát. A jobb oldalon Vella Zsolt, 
Ábrahámhegy polgármestere                                               Fotó: Szijártó János

Összefognak, amikor kell100 éves lett Margit néni

Lesencefalu - Legyen 
szó önkéntes munkáról, 
a lakókörnyezet megó-
vásáról, vagy éppen 
gyermeknapi program-
ról, a cél érdekében a 
helyi közösség össze-
fog.

Mindez szemmel látha-
tóan megnyilvánult az el-
múlt hétvégére meghir-
detett szemétszedés eseté-
ben is, ahol szép számmal 
gyűltek össze önkéntesek 
és ennek megfelelően 

Gyermeknapi programok várták a legkisebbeket 
szombaton a művelődési ház udvarán      Fotó: szj.

A napokban ünnepelte századik születésnapját Ti-
bori Józsefné. Lapunkat keresztfia, Papp József 
(jobbra) hívta meg a jeles alkalomra. Írásunk a 2. 
odalon „Nehéz életet...” címmel Fotó: Szijártó János

Hírek, információk, érdekességek

Szükség volt
rá, segített...

Kommentár

Azt hiszem ma szinte el-
képzelhetetlen az a tör-
ténet, ami a száz eszten-
dős Margit nénivel esett 
meg a negyvenes évek-
ben. Az Erdélyben szüle-
tett, s ott élő fiatal lány 
azért utazott át Magyar-
országra, hogy segítse 
nagynénjét, aki egyedül 
maradt négy gyerme-
kével, miután egy bom-
batámadásban elveszí-
tette férjét. Az utazás 
azonban egyirányú volt, 
a háború után már nem 
volt lehetősége vissza-
térni szülőföldjére, bár 
ment volna. Mai elide-
gendett világunkban 
sajnos nem divat az em-
pátia, a nagy, összetartó 
család. Mindenki megy 
amerre lát, feledve test-
vért, barátot, hátrahagy-
va szülőt, nagyszülőt.

                  Szijártó János

hatalmas mennyiségű 
hulladéktól szabadították 
meg a települést.

(Folytatás a 6. oldalon 
„Együtt a környzetért” 
címmel)                      (szj)



A tó vonzásában

(Folytatás az 1. oldalról)
Vollein Ferenc negyvenki-
lencedik kiállíátását nyi-
tották meg a napokban Ba-
dacsonyörsön szép számú 
érdeklődő előtt.
- Galériám fizikailag nem 
túl nagyméretű, de nem a 
fizikai nagyság reprezen-
tálása a célom, hiszen a 
legújabb alkotásaimból 
fogok kiemelt jelentőségű 
szemelvényeket bemu-
tatni - mondta a fiatal fes-
tőművész a megnyitón. 
- Galériám megnyitásával 
egyrészt a folyamatos mű-
vészi jelenlétemet szeret-
ném reprezentálni a bala-
toni képművészetben, 
másrészt fontos állomás 
lesz művészi függetlensé-

gem megteremtése okán. 
Úgy érzem jelentős ese-
ménye ez nemcsak a 
Veszprém megyei, a bala-
toni és a badacsonytomaji 
kulturális-művészeti élet-
nek, hanem a kortárs ma-
gyarországi képzőművé-
szeti életnek is - hangsú-
lyozta az alkotó, aki im-
már negyvenkilencedik 
önálló tártatát nyitotta 
meg.
Szemes Péter esztéta és dr. 
Zóka Péter művészetfilo-
zófus szintén az általuk 
támogatott ifjú alkotó te-
hetségét és látásmódját 
emelték ki. Olyan tehet-
ségről van szó, aki azzal 
büszkélkedhet, hogy ő 
rendelkezik a legteljesebb 

festménysorozattal a bala-
toni mondák világából. 
A rendezvényen három al-
kalommal is szavalt Mo-
hai Gábor, Radnóti- és 
Kazinczy-díjas előadó-
művész, Gergely Gellért 
bencés atya megáldotta a 
galériát, Krisztin N. László 
badacsonytomaji polgár-
mester pedig pohárkö-
szöntőt mondott. 
Amint azt a tárlatnyitón 
megtudtuk, az alkotó öt-
venedik kiállítása és a Szí-
nek az égből című képző-
művészeti kiadványa első, 
hivatalos bemutatója júni-
us 11-én lesz Zalaegersze-
gen, a Magyar Gáz- és 
Olajipari Múzeum Galéri-
ájában.                        (szj)

A kistérség lapja vagyunk!

Nehéz életet mért rá a sors
Tapolca - A napokban 
ünnepel te századik 
születésnapját Tibori 
Józsefné, akit többen is 
köszöntöttek ebből a 
különleges alkalomból. 
Lapunkat keresztfia, 
Papp József hívta meg 
a jeles alkalomra.

Margit néni Erdélyben 
született, Székelyudvar-
hely megyében, Szederjes 
községben 1921. május 
23-án. Szülei gazdálkod-
tak, egy bátyja és egy öcs-
cse volt, akik már régen el-
hunytak. Varrodában is 
dolgozott, majd férje ré-
vén került Magyarország-
ra a negyvenes években. 
Eredetileg nagynénjét se-
gíteni jött Magyarország-
ra, akinek a párja bomba-
támadásban halt meg és 
négy gyerekkel maradt öz-
vegy. Aztán a háború után 

már nem tudott vissza-
menni, s közben élete pár-
jával is megismerkedett 
Tapolcán, aki szintén er-
délyi származású volt.  
Vasúti alkalmazott férje 
Tibori József korán, 1964-
ben elhunyt. Jánosházán 
érte halálos munkahelyi 
baleset. 
Margit néni egyedül ma-
radt három gyermekével, 
Juliannával, Lászlóval és 
Margittal. Nehéz élete 
volt, segítséget nem sok 
helyről kapott, így minden 
lehetőséget megragadott, 
ha úgy adódott alkalmi 
munkát vállalt, hogy biz-
tosítsa megélhetésüket. 
Ma, száz évesen egészségi 
ál lapota kielégítőnek 
mondható, három gyerme-
ke, négy unoka és két déd-
unoka szeretete segíti és 
keresztfia, József is rend-
szeresen látogatja.       (szj)
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Margit néni szülőházát is megmutatta      Fotó: szj.

A badacsonyörsi kiállítóhelyen egy helyszíni felvétel arról tanúskodik, hogy 
Vollein Ferenc a pápával is találkozott személyesen, akinek egy festményt is 
átnyújtott. Ezt nem sokan mondhatják el magukról                            Fotó: szj.

Hírét visszük!
www.esemenyter.hu
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Harc az illegális hulladék ellen
Lesencetomaj - Siker-
rel pályázott a település 
önkormányzata a „Tisz-
títsuk meg az országot” 
projekt által a Tapolcá-
val határos laktanyai in-
gatlanok védelme érde-
kében.

Erről Mészáros László Já-
nos polgármester tájékoz-
tatta lapunkat a helyszí-
nen. Mint elmondta, az In-
novációs és Technológiai 
Minisztérium az IFKA 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
közreműködésével pályá-
zatot írt ki még 2020. ok-
tóberében a „Tisztítsuk 
meg az országot” projekt 
keretében az Ingatlanvé-
delmi rendszerek kiépíté-
sének támogatására. Le-
sencetomaj Község Ön-
kormányzata erre nyújtott 
be pályázatot a volt hon-
védségi ingatlanállomány 
területének védelme céljá-

ból és kapott 2 millió 250 
ezer forint pályázati támo-
gatást három zárható acél 
sorompó beépítésére és 
nyolc nagy felbontású biz-
tonsági kamera telepítésé-
re. - A kiépített rendszer 
segítségével immár az ön-
kormányzat területére 
csak azok a járművek és 
személyek juthatnak be, 
akiknek erre jogosultsá-
guk van. Kiszűrhetők és 
azonosíthatók az oda eset-
legesen hulladéklerakás 
céljából behajtó jármű-
vek, és egzakt módon le-
het feljelentést tenni ez 
ügyben - hangsúlyozta a 
polgármester, majd hoz-

zátette, hogy a kormány a 
közelmúltban szigorított 
az erre vonatkozó törvényi 
szabályozáson, és az ille-
gális hulladéklerakás mi-
nősített esetei bűncselek-
ménynek számítanak. 
Nem csupán a szankcioná-
lás, de a megelőzés is lé-
nyeges, ez a lesencetomaji 
fejlesztés elsősorban a 
megelőzésre helyezi a 
hangsúlyt - mondta Mé-
száros László János. Ta-
valy már önerőből hat ka-
merával működő rend-
szert épített ki a lesenceto-
maji önkormányzat, ehhez 
adódott hozzá a mostani 
fejlesztés.                   (szj)

Mészáros László János:Védjük a területet Fotó: szj
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Hirdetés

Gondolat

Valahogy úgy indult hazánkban a rendszerváltozás 
1990-ben, hogy a közösségért tenni akaró emberek 
felajánlották tudásukat, képességüket, tapasztalatu-
kat a jobbítás szándékával. Nagyobb részt olyan 
köztiszteletben álló, ismert személyek álltak elő 
programmal, tervvel, akik már amúgy is letettek va-
lamit a kisebb, vagy nagyobb közösség asztalára. 
Mégis bemutatkoztak, leírták, elmondták, hogy mi-
hez értenek, számot adtak iskolai végzettségükről, 
megszerzett tudásukról, szakmai előmenetelükről. 
Mindarról, amely az önként vállalt, ám a választók 
akaratából immár kötelezőnek is mondható felada-
tot, közéleti tevékenységet, munkát megalapozottá 
teszi. Hogy még véletlen se járjon úgy egy település 
lakossága, hogy egy nyolcosztályos ügyeskedőre 
bízzák a közös vagyont, pénzt, ellátást, működést. 
Olyanra, aki nem ért semmihez, maximum színészi 
képességei folytán a megtévesztéshez. Ezért volt kie-
melten fontos a bemutatkozás, s a program ismerte-
tése. Ám az évek során valahogy háttérbe került ez a 
lényeges szempont, s a választó polgárokat nem ér-
dekelte olyan mélyen ez az egész. Sokan úri passzió-
nak tartják ma a politikát, és tény, hogy a köztiszte-
letben álló személyek közül is egyre kevesebb azok 
száma, akik szívesen részt vennének akár helyi, akár 
országos politikában. Nem véletlen, hiszen ma már 
leértékelődött a végzettség, a tapasztalat a választók 
szemében. Egy a lényeg, az ellenségkép. Az legyen, 
az kell. Akit (amit) lehet hibáztatni mindenért, s aki 
ellen majd valaki megvédi a falu, a város, a megye, 
vagy akár az ország lakosságát. Kitárult a kapu a 
látszat-jobb-, vagy baloldali, esetleg egyikből a má-
sikba ingázó kalandorok előtt, akik pártszimpátia, 
vagy éppen ellenszenv okán valahol hatalomhoz jut-
hatnak és onnantól nincs más dolguk, mint ellenség-
képet rajzolni, bűnbakot keresni. Mindenhova saját 
embereket ültetni, s nekik okleveleket osztani. Mind-
ezt a mi jóváhagyásunkkal. Ami engem illet, nem er-
re gondoltam a kilencvenes évek eufóriájában.

Szijártó János

Képesség 
helyett 
ellenségkép

VÉNUSZ IRODABÚTOR

Nyitvatartás:
H-P 8 - 17 

Szo 8.30 - 12
8300 Tapolca, Keszthelyi út 51.  Tel: 87/322-935

e-mail: agneslakberendezes@gmail.com
          web: www.agneslakberendezes.hu

Elemér Virágboltja

Alkalmi virágcsokrok ballagásra, születésnapra, névnapra
 - Esküvői kiegészítőkMenyasszonyi csokrok

Koszorúk, sírcsokrok, akár kiszállítással

Megrendeléseiket telefonon is szerettel várjuk! 
Ingyenes házhozszállítás!

A születésnapi, névnapi csokrokhoz ajándékok
széles választékban kaphatók üzletünkben!

Ne feledje!     Elemér Virágboltja, a Facebook-on is!

Üzletünk Tapolcán a K&H Bank mellett, az OTP-vel szemben található! 

Tel: 06/30/348-7469
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Hirdetés

A TERMELŐI PIAC
Önt is várja

RÉVFÜLÖPÖN
a FÜREDI ÚTON!

Nyitva: 

2021 május 1-től június 16-ig 
szombatonként: 8.00 - 12.00; 
Június 16 - augusztus 18-ig 

szerda és szombat 8.00 - 12.00
A piac területén büfé és kerékpárkölcsönző üzemel
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Segítség bringásoknak
Kerékpáros szerviz- és regisztrációs oszlopot adtak át
Szigliget - Nagy for-
galmat bonyolító kerék-
párút mentén avattak 
újabb kerékpáros szer-
viz- és regisztrációs 
oszlopot a napokban.

A Veszprém Megyei Ren-
dőr-főkapitányság kezde-
ményezésére és a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács tá-
mogatásával a szigligeti 
Ciframajor előtti kerékpá-
ros pihenőhelynél Garam-
völgyi László dandártá-
bornok, a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács (NBT) 
kommunikációs igazgató-
ja és Balassa Dániel Szig-
liget polgármestere adta át 
a kerékpárok javításához 
szükséges eszközöket és 
preventív kiadványokat 
tartalmazó állomást.
A résztvevőket Molnár 
András őrnagy, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési főelőadója kö-
szöntötte, majd Garam-
völgyi László dandártá-
bornok szólt a fejlesztés 
fontosságáról, hangsú-
lyozva a Veszprém Me-
gyei Rendőr-főkapitány-
ság kiemelt szerepét az 
oszlop tervezésében és 
kialakításában. Beszélt az 
oszlopon lévő BikeSafe 
nevű, országos kerékpáros 
regisztrációs programról 

is, amely a kerékpárlopá-
sok megelőzését és haté-
konyabb felderítését szol-
gálja. Azt is megtudtuk, 
hogy Balaton környékén 
még hét bringás állomást 
adnak át, de lesz a Velen-
cei- és a Tisza-tónál is, 
minden bizonnyal az egy-
re nagyobb létszámú ke-
rékpárosközösség örömé-
re.
Balassa Dániel, szigligeti 
polgármester örömét fe-
jezte ki a rendőrség és a te-
lepülés együttműködése 
kapcsán, ami a megnöve-
kedett kerékpáros turiz-

mus miatt ezen a szaka-
szon különösen hasznos 
lehet a továbbiakban.
Az ünnepségen részt vett 
még Loránd György ren-
dőr alezredes, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság veze-
tője, valamint Gaál Csaba 
rendőr őrnagy, a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési 
Osztályának főelőadója. 
Az átadott állomásnál a bi-
cikliszereléshez szüksé-
ges eszközök (pumpa, 
nyomásmérő, különböző 
méretű és állítható szer-
számok) állnak a kerékpá-

rosok rendelkezésére, to-
vábbá preventív kiadvá-
nyokat is tartalmaz az osz-
lop, amelyekben az érdek-
lődők hasznos informá-
ciókat találhatnak az alap-
vető kerékpártartozékok-
ról és a legfontosabb köz-
lekedési szabályokról. 
Az eseményre biciklivel 
érkezőknek lehetőségük 
nyílt arra, hogy járművei-
ket regisztrálják a Bike-
Safe országos nyilvántartó 
rendszerbe, hogy a ké-
sőbbiekben egy esetleges 
lopás esetén megkönnyít-
sék a felderítést.          (szj)

Balassa Dániel, Szigliget polgármestere (balra) és Garamvölgyi László dan-
dártábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) kommunikációs 
igazgatója és adta át a kerékpáros szerviz- és regisztrációs oszlopot Fotó: szj.
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Vigyázzunk
emlékeinkre!
A régi mágnesszalagon tá-
rolt videofelvételek ideje 
lassan végleg lejár, s tar-
talmuk előbb-utóbb le-
játszhatatlanná válik. Ér-
tékes, soha nem pótolható 
emlékek semmisülhetnek 
meg, amelyek ma talán 
még megmenthetők! Saj-
nos ugyanez igaz az opti-
kai lemezek (CD, DVD) 
esetében is, nagy hiba len-
ne egy soha meg nem is-
mételhető születésnapi 
eseményt, egy keresztelőt, 
egy lakodalmat csupán 
egyetlen lemezen tárolni. 
Sajnos egyik pillanatról a 
másikra tönkremehet az 
optikai lemez is. Csak ak-
kor lehet nyugodt az em-
ber, ha legalább kettő, 
vagy három különböző 
helyen is megvannak a 
legfontosabb felvételeink. 
Az optikai lemezek ese-
tében éppen ezért fontos, 
hogy legyen merevle-
mezen lévő másolatunk is, 
a különböző mágnessza-
lagok tartalmát pedig 
ajánlott minél előbb digi-
talizálni, s több példány-
ban menteni. 

TECH tipp

Hírek, információk:
www.esemenyter.hu

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

A HIRDETÉSEK
TARTALMÁÉRT

SZERKESZTŐSÉGÜNK
NEM VÁLLAL

FELELŐSSÉGET!

www.esemenyter.hu



Lobogjon a zászló!
Országjárásba kezdtek a nemzeti lobogóval

Tapolca - Pünkösd hét-
főn  a városban tűnt fel a 
hatalmas magyar és a 
székely zászló.

A sümegi Szabó Ferenc el-
határozta, hogy egy 18 
négyzetméteres nemzeti 
lobogóval körbejárja az 
országot. - Felhívásához 
mi is többen csatlakoztunk 
- adta hírül lapunknak a 
tapolcai Csécs Zoltán az 
első, sümegi megmozdu-

lás után. A kezdeménye-
zés kapcsán elmondta, azt 
szeretnék, hogy minél 
több hazai faluban és vá-
rosban lengessen nemzeti 
zászlót a szél ezért ország-
járásba kezdenek. Az első 
közös lobogóbontás már 
megtörtént a közelmúlt-
ban Sümegen, pünkösd 
hétfőn pedig Tapolcán 
tűnt fel a méretes magyar 
és a székely zászló. A 
résztvevők a Nagyboldog-

asszony római katolikus 
templomnál találkoztak, 
ahol Csonka Nándor plé-
bános megáldotta a két 
hatalmas lobogót. Onnan 
a Trianon emlékparkba lá-
togattak a zászlóvivők, 
majd a városi könyvtárhoz 
sétáltak, ahol Wass Albert 
mellszobrát koszorúzták 
meg. Legközelebb június 
4-én, Várpalotán találkoz-
hatnak a zászlóvivőkkel 
az érdeklődők.            (szj)

Európa egyik legnagyobb székelykapujához, Tapolcára is ellátogattak a Sü-
megről indult zászlóvivők. A következő állomás Várpalota      Fotó: Szijártó J. 

Gyermeknap sok nevetéssel

Megélénkülő ingatlanpiac, 
a rendőrség jótanácsaival
Ismét megélénkült az in-
gatlanpiac. Éppen ezért 
vásárlás, értékesítés, 
felújítás esetén figyel-
jünk, hogy ne váljunk 
csalók áldozatává!

Ne dőljön be olyan kíná-
latnak, amelyben pénz-
ügyi helyzetük megoldá-
sára például lakáscserét 
kínálnak! Fenntartással 
fogadja azt az előnyösnek 
tűnő ajánlatot is, amely-
ben önzetlenül ígérik, 
hogy kifestik, átalakítják a 
lakást, a munka idejére pe-
dig ingyen vagy nagyon 
előnyös feltételekkel egy 
szükséglakást ajánlanak 
fel! Saját megnyugtatásá-
ra kérjen a felújítási mun-
kát elvállalótól több refe-
renciát, amelyet érdemes 
ellenőriztetni!
Nézzen, vagy nézessen 
utána a megvásárlandó 
ingatlannak az illetékes 
hatóságnál (pl. önkor-
mányzat, végrehajtó, stb.) 
illetve évente két alkalom-
mal a Földhivatal nyil-
vántartásából ingyen is le-
kérheti a tulajdoni lap má-
solatot, valamint érdek-

lődjön a „leendő” szom-
szédoknál!
Minden esetben beszélje 
meg családtagjaival az in-
gatlanát érintő jogügylete-
ket, a szerződéseket aláí-
rás előtt mutassa meg ne-
kik! Lakásvásárláshoz, 
cseréhez szükséges szer-
ződések aláírása előtt az 
abban foglaltakat figyel-
mesen olvassa el, nézesse 
meg hozzáértő személlyel 
(pl.: ügyvéd)! Szerződés-
kötésre, pénz átadás-át-
vételre lehetőleg saját 
ügyvéddel, de legalább 
két tanúval érkezzen, akik 
aláírásukkal is hitelesítsék 
az iratokat!
Amennyiben megoldható, 
ajánlott a pénzforgalmat 
átutalással bonyolítani. 
Jól gondolja meg, hogy 
milyen jogügyletben vál-
lal kezességet! Döntése 
előtt tájékozódjon, kérje 
ki hozzáértő személyek 
véleményét is! Biztosíték-
ként ajánlott az ügyletbe 
szakértőt bevonni! A „ke-
csegtető” ajánlatokat fo-
gadja fenntartással! Tájé-
kozódjon, hogy megelőz-
hesse a bajt!      (police.hu)

Badacsonytördemic - Fergeteges hangulat kísérte 
a Faluház udvarán tartott gyermeknapot a hétvé-
gén. A képen a lufihajtogatás rejtelmeivel ismer-
kednek a résztvevők                   Fotó: Szántai Tünde
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Együtt a környezetért
(Folytatás az 1. oldalról)
Lesencefalu - Az ered-
ményes szemétszedési 
akció után Kázsmér-Nyirő 
Katalin polgármester úgy 
fogalmazott , hogy egy ön-
kormányzat működésében 
nyilván fontosak a fejlesz-
tések, ám a helyi közösség 
összekovácsolása lega-
lább ennyire lényeges. A 
templomudvar felújításá-
ra, rendbetételére, virágo-
sítására több mint negyve-
nen jöttek el, ahogy a mos-
tani szemétszedésre is. Ez 
több mint az itt élők tíz 
százaléka. - Gyerekek is 

részt vettek a munkálatok-
ban, akik azon túl, hogy 
nagyon büszkék voltak 
magukra, olyat láttak, s ta-
pasztaltak, ami későbbi 
életükben is meghatározó 
lehet - tette hozzá. A pan-
démia idején bezárkóztak 
a családok, a lehetőségek 
meglehetősen beszűkül-
tek Lesencefaluban is. A 
település könyvtárosa, 
kultúrosa, Sótonyi Eszter 
viszont még így is igye-
kezett minden lehetőséget 
megragadni, hogy meg-
mozgassa a helybelieket. 
Az ünnepnapokhoz kap-

csolódóan több alkalom-
mal hirdetett online rajz-
versenyt, versmondást, iz-
galmas kincskereső játé-
kot. A lakosságot a közös-
ségi felületen éri el, az idő-
sebbeket igény esetén se-
gíti az eszközök, az alkal-
mazások használatában. A 
szombati gyermeknap 
szervezése is az ő nevéhez 

fűződik, ami komoly láto-
gatottság mellett, remek 
hangulatban zajlott le. A 
legkisebbek játékos vetél-
kedőn is részt vehettek a 
polgármesteri hivatal és 
könyvtár udvarán tartott 
program alkalmából, a 
szülők pedig remek felvé-
telekkel gyarapíthatták a 
családi fotóalbumot. (szj)

Tetemes mennyiség gyűlt össze pár óra alatt

6                          2021. JÚNIUS 4.                          Szolgáltatás

Harminchat 
közlekedési 
baleset
Veszprém -A rendőrök 
összesen 36 közúti közle-
kedési baleset helyszínén 
intézkedtek megyénkben 
az elmúlt héten. 
A Veszprém Megyei Ren-
dőr-főkapitányság ille-
tékességi területén május 
24. és május 30. között 6 
személyi sérüléssel járó 
közúti közlekedési baleset 
történt. Ebből egy súlyos 
sérüléses baleset, illetve 5 
könnyű sérüléssel végző-
dő eset történt.  (police.hu)

Hirdetés

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
- Kézirat digitalizálása

A HIRDETÉSEK
TARTALMÁÉRT

SZERKESZTŐSÉGÜNK
NEM VÁLLAL

FELELŐSSÉGET!

HALAT, CSÜLKÖT SZERETŐK FIGYELEM!

A Balatonedericsi Autósbüfé várja Önt!
HALAK, SZÁRNYASOK, FÜSTÖLT SZUVIDÁLT CSÜLÖK,
TENGERI HALKORONG, HALÁSZLÉ, 
HAMBURGEREK, GYROS, 
KÉTSZEMÉLYES TÁLAK SZÉLESKÖRŰ
KÍNÁLATÁVAL. TERMÉKEINKET 
KONYHAKÉSZEN, ELŐKÉSZÍTVE IS 
MEGVÁSÁROLHATJA.

Tengeri halból, saját készítésű 
KÉZMŰVES HALKORONG RENDELHETŐ

Tel: 06 70 598-7666
KÖVESSEN MINKETAZ AUTÓSBÜFÉ ARANY KESZEG FACEBOOK OLDALON!

CSALÁDI RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK!

Poppy, Carabien, Origami
Bikinik és egyrészes

fürdőruhák több fazonban!

A már megszokott
nagy választékkal

június 10-én 
megkezdjük
 a fürdőruha
árusítását!

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

www.esemenyter.hu

Hírek, információk
érdekességek

a Nyugat-balatoni
térségből!



7              2021. JÚNIUS 4.                              Krónika

Faültetés Kékkúton

Kékkút - Tíz hegyi ju-
hart ültettek kékkúti lel-
kes önkéntesek a múlt 
pénteken az országos 
Településfásítási prog-
ramhoz kapcsolódva.

Mint megtudtuk, az eső-
zések miatt többször is 
módosítani kellett a faül-
tetés időpontját, így végül 
május 21-én kerültek föld-
be a pályázaton nyert cse-
meték a település „kütyüi” 
részén. Kardosné Csaba 

Egyre több a szálláshely a faluban

Vigántpetend - Szépen 
megújult a település ön-
kormányzati épülete, 
udvara és a legalább 
négy fő részére kiadha-
tó szálláshely is minden 
igényt kielégít.

Erről a helyszínen Győri-
ványi Dániel polgármester 
tájékoztatta munkatár-
sunkat. Innen indul a Mal-
mok Völgye Túraútvonal, 
így különösen fontos volt, 
hogy színvonalas, ingye-
nes wifivel is ellátott szál-
láshelyet tudjanak biztosí-
tani a látogatóknak. 
- Örvendetes, hogy ezzel 
párhuzamosan, az igénye-
ket látva, a településen is 

egyre többen foglalkoz-
nak szálláskiadással, ven-
déglátással. Ez jó dolog, 
ahogy az önkormányzat 
bevételt hozó tevékenysé-
ge is, ráadásul úgy, hogy 
egy korábban kihaszná-
latlan ingatlannak adtunk 
funkciót - hangsúlyozta a 
polgármester.
Azt is megtudtuk, hogy a 
kultúrházat szeretnék fel-
újítani, azonban erre saját 
erőből nincs lehetőség. 
Kizárólag pályázati támo-
gatásban bízhatnak. 
- Számos feladatot, mun-
kát tudunk megoldani, a 
tűzoltó szertár festését 
például közmunkásokkal 
végeztük el, van egy trak-

Hirdetés

Győriványi Dániel (balra) polgármester és Kiss Csaba falugondok a frissen 
térkövezett udvaron. Ács Szilvia (jobbra) könyvtáros, önkormányzati kép-
viselő a felújított, szálláshelyként szolgáló épületénél        Fotó: Szijártó János

torgarázsunk is hasonlóan 
saját erőből. Említhetném 
még az önkormányzati in-
gatlan udvarának térkö-
vezését, ami most készült 
el Kiss Csaba falugond-
nok munkájának köszön-
hetően. A művelődési ház 
viszont más lépték, a teljes 
felújítás akár százmilliós 
nagyságrend is lehet. Ez-
zel együtt szeretnénk fel-
számolni a falu minden 
neuralgikus pontját, bele-
értve a leromlott épületek 
állapotának javítását, 
vagy éppen a felszíni vi-
zek elvezetésének proble-
matikáját - hangsúlyozta 
Győriványi Dániel polgár-
mester.                        (szj)Az önkéntes munkában részt vevők egy csoportja

Mobil:06/30/975-8455

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

emlékek semmisülhetnek meg, amelyek 
digitalizálással ma még megmenthetők.

MAIL: esemenyter@gmail.com

EMLÉKMENTÉS
digitalizálással!

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

 Mandala 
Egészségszalon

 Tapolca 06706352780

Gyöngyi polgármester la-
punk kérdésére elmondta, 
hogy az önkormányzat ta-
valy sikerrel vett részt az 
országfásítási pályázaton, 
amelynek köszönhetően a 
tavaszi szállítással jutot-
tak hozzá a tíz hegyi ju-
harhoz. Az ültetésre, mint 
jótékony célú közösségi 
programra, tizenegyen 
érkeztek pénteken, s jó 
hangulatban, szép időben 
helyezték földbe a cseme-
téket.                          (szj)

Az országfásítási programban vettek részt



Kedélyt javító utcazene
A Yesterday biztosította a jó hangulatot a Tavasbarlangnál
Tapolca - Hangulatos 
utcazenével szórakoz-
tatta a várakozó turistá-
kat, kirándulókat és a 
helyi zenekedvelő kö-
zönséget a tapolcai 
Yesterday zenekar az 
elmúlt hétvégén.

A 2009-ben alakult Új 
Idők rockzenekarból ta-
valy létrejött formációt 
Yesterday névre keresztel-
ték a tagok. Az őszi, Tavas-
barlang előtti fellépés-
sorozathoz hasonlóan ez-
úttal is angol és magyar 
dalokból álló repertoárt 
hozott a csapat és termé-
szetesen a Yesterday című 
Beatles sláger is megszó-
lalt. A zenés produkció 
szemmel láthatóan sokak-
nak okozott remek kikap-
csolódást, s tette élveze-
tessé a várakozást. Renge-
teg látogató fordult meg a 
déli órákban a tapolcai Ta-
vasbarlangban, számukra 

biztosított kellemes perce-
ket az angol és magyar 
nyelvű dalokat (köztük 
Beatles, Bob Dylan, Ani-
mals, LGT) megszólaltató 
Yesterday zenekar. Termé-
szetesen elhangzott a trió 
Piszrángrock című száma 

is, amely a 2019-es piszt-
rángfesztiválra íródott.
A koncert a Tavasbarlang 
előtti téren, a Vállalkozók 
Területi Ipartestülete szer-
vezésében, a TOP-7.1.1-
16-H-ESZA-2019-00767 
azonosítószámú projekt 

(”Együtt a zene szárnyán” 
elnevezésű programso-
rozat) részeként valósult 
meg. A rendezvényt a 
helyszín biztosításával a 
Balaton-felvidéki Nemze-
ti Park Igazgatósága is 
támogatta.  

A képen a Yesterday: Szijártó János középen (gitár, ének), Fazekas Ádám 
jobbra (cayon) Czilli Dániel balra (basszusgitár, gitár)        Fotó: Czilli Károly
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 Strandnyitás - Több 
helyen tartanak strandnyi-
tót térségünkben. Június 
4-én délelőtt 11 órakor 
Szigligeten adják át hiva-
talosan is a fürdőzők ré-
szére az objektumot, más-
nap, június ötödikén Ba-
latonedericsen rendeznek 
egész napos strand- és sze-
zonnyitó programokat. 
Szombaton 14 órakor a 
badacsonylábdihegyi 
strand is kitárja kapuit a 
vendégek előtt.
  Zalahaláp - A Basalt 
Középkő Kőbányák Kft., 
Zalahaláp Község Önkor-
mányzata, és a TV2 tájé-
koztatása szerint június 
negyedikétől újra látogat-
ható a Haláp-hegyen ta-
lálható Tanösvény, a kilá-
tó, a szoborpark, és a bá-
nyászati emlékmű.
 Hamis rendszámmal, 
jogosítvány nélkül, közle-
kedett autóval egy 17 éves 
fiú Tapolca és Zalahaláp 
között 2020. szeptember 
9-én, amikor a járőrök in-
tézkedés alá akarták von-
ni. A rendőrök megállásra 
felszólító jelzését a sofőr 
figyelmen kívül hagyta, és 
nagy sebességgel egy kö-
zeli erdős terület felé haj-
tott, megállt és elfutott.  17 
éves sofőrt - aki vezetői 
engedéllyel nem rendel-
kezett - nem sokkal ké-
sőbb otthona előtt igazol-
tatták, majd előállították 
és gyanúsítottként kihall-
gatták. A fiú elmondta, 
hogy ő szerelte át egy má-
sik gépkocsi rendszámát 
arra, amit vezetett. Ellene 
egyedi azonosító jellel 
visszaélés bűntett elköve-
tésének gyanúja miatt 
folyt büntetőeljárás, míg 
az engedély nélküli jármű-
vezetésért szabálysértési 
feljelentés járt.  (police.hu)

HÍREK
röviden

SÜTI ötlet

Gesztenyés süti
(sütés nélkül)

Hozzávalók: 25 dkg darált 
keksz, 15 dkg margarin, 15 
dkg porcukor, 2 cs. geszte-
nyemassza, ½ dl rum
A gesztenyemasszát össze-
gyúrjuk a keksszel, margarin-
nal, porcukorral, ízlés szerint 
ízesítjük rummal, vagy aro-
mával. Darált keksszel meg-
szórt, vagy sütőpapírral bé-
lelt magas falú tepsibe simít-
juk.
Krém: 9 dl tej, 3 cs. vaníliás 
pudingpor, 25 dkg margarin, 
25 dkg porcukor
A tejben felfőzzük a pudingot, 
lehűtjük. A margarint a porcu-
korral habosra keverjük, 
majd a kihűlt pudinggal ösz-

szekeverjük. Kell még 20 dkg 
babapiskóta, feketekávé és 4 
dl habtejszín vagy cukrász 
tejszín.
A gesztenyés masszára rá-
tesszük a pudingkrém felét. A 
babapiskótát meglocsoljuk a 
feketekávéval, s a krém tete-
jére sorba rakjuk. Rátesszük 
a krém másik felét. Erre si-
mítjuk a keményre felvert tej-
színt. Tetejét megszórjuk 
csokidarával, vagy reszelt 
csokoládéval. Legalább 2 
órára hűtőbe tesszük, azután 
szeleteljük. Megjegyzés: Kia-
dós, nagy adag!
         Dobosné Szabó Márta
         Székesfehérvár

Lapunk folyamatosan keresi, várja a sütirecepteket! Akinek 
van olyan receptje, amelyet szívesen mutatna meg újsá-
gunkban, azt kérjük küldje el képpel együtt elektronikus cí-
münkre: nyugatbalatonimagazin@gmail.com

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... Káprázat
Magas Anita


