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Fesztivál a hegyen
KONCERT  Tizedszerre is elkápráztatta a közönséget a Ghymes 
Az évről évre megrende-
zett Ghymes Fesztivál 
legnépszerűbb esemé-
nye a szombati nagykon-
cert. Az időjárás most 
csodálatos volt, a  zene 
jól szólt, a zenekar kivá-
lóan játszott, a közönség 
pedig jól érezte magát, 
együtt énekelt, együtt élt 
az együttessel. 

Már a kezdés se volt szokvá-
nyos, hiszen civil öltözék-
ben, rövidnadrágban, szok-
nyában, pólóban néptáncos 
fiúk, lányok jelentek meg a 
színpad környékén és az ak-
kor még cd-ről szóló népi 
muzsikára táncolni kezdtek. 
A közönség hamar kedvet 
kapott és nemsokára száznál 
is többen táncoltak, az elején 
még külön-külön, majd pár-
ban, később egy nagy kört 
alkotva, egymásba kapasz-
kodva. Ahogy a koncertváró 
hangulat a tetőfokára hágott, 
színpadra léptek és a húrok-
ba csaptak a fiúk, még a jó 
fénytechnika és a füstköd 
sem hiányzott az élményhez. 
A Ghymest a környező ma-

gaslatokról is figyelték, so-
kan plédeket, törülközőket 
terítettek a fűre, megint má-
sok táncoltak, vagy csak áll-
va együtt énekelték az 
együttes legjobb dalait.  Ta-
lán az ötödik, hatodik szám 
után Szarka Tamás egy szív-
bemarkoló bejelentéssel 
borzolta a kedélyeket, azt 
mondta, „most úgy érzem,  

jövőre már nem leszünk itt. 
Remélem a koncert végére 
elmúlik ez az érzés. ”- tette 
hozzá és szinte tapintható 
volt, hogy a közönség is azt 
szeretné, hogy  jövőre, azaz 
tizenegyedszer is a Szent 
György-hegyen lássa, hallja 
a hazai hagyományőrző-,  és 
az azt megújító zenei élet 
egyik meghatározó, népsze-

rű és legfőképpen egyedi stí-
lusú csapatát. - A magyar 
zene, nyelvünk és kultúránk, 
amit mindenki ért határain-
kon innen és túl, talán a  leg-
jobb hívószó - hangsúlyozta 
a tizedik Ghymes fesztivá-
lon Dobó Zoltán polgármes-
ter a Szent György-hegyen. 
(Folytatás a 6. oldalon Ma-
gyar értékek... címmel)     (tl)

Középkor a Csobáncnál

Megmutatták mit tudnak 

A hétvégén ismét közép-
kori harcok helyszíne lesz 
a Csobánc és környéke, 
az idei Gyulaffy-napok al-
kalmából.

A végvári hagyományőrzők 
legnagyobb hazai sereg-
szemléjén középkori vásári 
forgatag kel életre szombat 

napkeltétől vasárnap nap-
nyugtáig. Kézművesek vá-
sára, talpas és lovas vitézek 
felvonulása, erőpróbája, if-
jak palánkvár foglalója nyújt 
izgalmas szórakozást az ér-
deklődők számára. 
(Folytatás az 5. oldalon 
„Végvári élet lovasokkal...” 
címmel.                            (szj)

Évadvégi bemutatót tar-
tott a Tapolcai Musical 
Színpad a Tamási Áron 
Művelődési Központban.

Musicalek, popslágerek és 
örökzöldek csendültek fel a 
hagyománnyá vált gálamű-
soron, melyen közel negy-
ven szereplő lépett színpad-
ra. Nemzetközi versenyek 
győztesei és lelkes amatőrök 
szórakoztatták a közönséget 
műsorukkal, melynek a Ki-
álts a szeretetért! címet ad-
ták. Halápiné Kálmán Kata-
lin, művészeti vezető szerint 
mindenkinek szüksége van a 
szeretetre, melyből manap-
ság egyre kevesebb jut. 
Büszkén és meghatódva be-
szélt tanítványairól, akik 
egész évben keményen dol-
goznak szabadidejükben 

azért, hogy másokat szóra-
koztassanak. Elmondta, bol-
dog pillanatokat jelent szá-
mára, amikor látja, hogy a tíz 
éves, tapasztalatlan gyer-
mek együtt próbál a mindent 
megélt felnőttel és egymás-
nak új dolgokat mutatva épí-
tik személyiségüket. Őszin-
teség és hiteles előadásmód 
tette élet közelivé a mese-
szerű jeleneteket. Felcsen-
dültek részletek a József és a 

színes szélesvásznú álomka-
bát, a Hotel Menthol című  
darabokból és Cserháti Zsu-
zsa munkáságából. Az idő-
sebbek és fiatalok produkci-
óját kiegészítette és emelte 
Őri Jenő zongorajátéka. 
A közel két és fél órás hang 
kavalkádot szűnni nem aka-
ró tapssal díjazta a többségé-
ben szülőkből és hozzátar-
tozókból álló, lelkes közön-
ség.                                    (hg)

Sikert aratott Tapolcai Musical Színpad     Fotó: Havasi

A bizalom 
és hiánya
Ha csöpög a csap, 
meghibásodik egy ké-
szülék, szakembert 
hívunk, hiszünk tudá-
sában. Értéket bízunk 
rá, kulcsot adunk ne-
ki, s jellemzően nem 
szólunk bele a mun-
kájába. Az orvosnak 
sem adunk tippet a 
műtét lefolytatására. 
A boltban nem szó-
lunk bele, hogyan he-
lyezzék ki az árut a 
polcokra, de a tűzoltót 
sem irányítjuk. Általá-
ban megbízunk a so-
főrökben, a rendőrök-
ben, a katonákban, a 
földeket művelőkben, 
vagy egy idegenben, 
csak abban nem (tisz-
telet a kivételnek), 
akikre a legdrágább 
kincset, a gyerme-
künket bízzuk. A pe-
dagógus munkájába 
ma bárki beleszólhat, 
lehet  kritizálni, bírál-
ni, bántani, sőt ezt a 
gyerek is megteheti. 
Mert ma sokan azt hi-
szik, ez a demokrá-
cia. Tévednek. Ez va-
lami egészen más. 
          Szijártó János

Hazánk legnagyobb végvári rendezvényét tartják meg 
a Csobáncnál ezen a hétvégén            Fotó: Szijártó János

A Szent György-hegyi színpadon a Ghymes a tizedik fesztiválon Fotó: Töreky László



Az idei városnapon az 
önkormányzat Dénes 
Emil, a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal 
adócsoportjának veze-
tője részére, a hivatal-
ban végzett magas szín-
vonalú, megbízható, lel-
kiismeretes és precíz 
munkája elismeréséül 
Tapolcai Közszolgála-
tért kitüntetést adomá-
nyozott. Dénes Emil 
1970-ben született 
Nagykanizsán, majd itt 
kezdte iskolai tanulmá-
nyait, itt is érettségizett. 
A Kossuth Lajos Kato-
nai Főiskolát harc- és 
gépjármű üzemeltető 
üzemmérnök végzett-
séggel fejezte be 1991-
ben. Ezt követően került 
Tapolcára, ahol a hon-
védségi szolgálat után 
1995-ben pénzügyi te-
rületen felsőfokú tanul-
mányokat kezdett. 1997 
-ben a zalaegerszegi 
Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán kapott szak-
közgazdász oklevelet. 
1998. januárjától köz-
tisztviselő, 2001. októ-
ber 1-jétől a Tapolcai 
polgármesteri hivatal 
adócsoportjának veze-
tője. Feladatait magas 
színvonalon, megalapo-
zott szakmai tudás bir-
tokában végzi.          (szj)

Bemutatkozott 
az új elnök
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             Tapolcán

Dénes Emil

Árvai Gábor személyében új 
elnök mutatkozott be pénte-
ken az MSZP-irodában. Ter-
veiben a helyi szervezet lét-
számának bővítése is szere-
pel      Fotó: Szijártó János

méretteti meg magát az idő-
közi választáson parlementi 
mandátumot szerzett Rig 
Lajos helyén. - Tapolcán 
nőttem fel, egészen az érett-
ségiig itt éltem, ismerek 
minden utcát, nagyon sok 
embert és remélem engem is 
ismernek. Amikor tanulmá-
nyaim miatt Budapestre ke-
rültem, nem gondoltam arra, 
hogy ott rendezkedem be 
hosszú távra, mindig is szán-
dékomban állt a Tapolcára 
való visszaköltözés, az itteni 
letelepedés. Ez az én váro-
som. Ezért is örültünk fele-
ségemmel, amikor adódott a 
lehetőség 2014 tavaszán, 
hogy megpályázhassam a 
könyvtár- és múzeum igaz-
gatói állását, amit el is nyer-
tem. Nagyon örülök, hogy 
visszatérhettem a kiinduló 
pontra, és annak is hogy 
gyermekeim itt nőhetnek 
fel. Bízom abban, hogy tu-
dom segítenem a helyi kö-
zösség életét, akár könyvtár-
igazgatóként, akár képvise-
lőként. A 3-as körzetben in-

Indul a kampány
VÁLASZTÁS Augusztus 30-án voksol Tapolca
A helyi választási bizott-
ság döntése alapján au-
gusztus 30-án Tapolca 
két körzetében (a 3-as-
ban és az 5-ösben) tarta-
nak időközi választást. 
Pénteken a Fidesz és a 
Jobbik is bemutatta jelölt-
jeit. Az MSZP későbbre 
ígéri ugyanezt.

Dobó Zoltán (Jobbik) pol-
gármester pénteken mutatta 
be a Jobbik két független 
jelöltjét, Décsey Sándort és 
Pass Sándort Tapolcán a 
belvárosban tartott sajtótá-
jékoztatón. Hangsúlyozta, 
hogy mindkét jelölt szemé-
lye garancia a városban 
megkezdődött pozitív válto-
zások folytatására.  Décsey 
Sándor az 5-ös körzetben 

Független jelölteket indít 
a Fidesz (fent) és a Jobbik 
is (lent)  az időközi vá-
lasztáson.  A felső képen 
Fenyvesi Zoltán Ács Já-
nosnéval és Horváthné 
Somogyi Ildikóval, az alsó 
felvételen Décsey Sándor, 
Kozma Henrik alpolgár-
mester, Dobó Zoltán pol-
gármester és Pass Sándor                            

            Fotók: Szijártó János

duló Pass Sándor Dobó Zol-
tán itteni (lemondás miatt 
felszabadult) mandátumát 
szeretné megszerezni. - Itt 
élek ebben a körzetben, 
konkrétan az Alkotmány ut-
cában. Nagyon sok a feladat, 
amelyeket nehéz lenne le-

hogy mindezt megháláljam. 
Több jótékonyság célú ala-
pítvány munkájában veszek 
részt, református presbiter-
ként szolgálom Istent, gyü-
lekezetemet, és a város kö-
zösségét, hangsúlyozta Ács 
Jánosné, akinek  néhai férje, 

bontani csak erre a területre. 
Minden mindennel össze-
függ, az elvándorlás például 
mindenkit érint, mint ahogy 
az egészségügy kérdése is. A 
helyi közösség építése ép-
pen azért is fontos, hogy az 
egész várost érintő problé-
mákkal együtt birkózhas-
sunk meg. Ebben szeretném 
segíteni Tapolcát, ha erre 
felhatalmazást kapok - tette 
hozzá.
Ugyanezen a napon mutatta 
be a tapolcai időközi önkor-
mányzati választásokon a 
Fidesz és a KDNP által tá-
mogatott független jelölte-
ket, Ács Jánosnét és Hor-
váthné Somogyi Ildikót 
Fenyvesi Zoltán a 3-as szá-
mú választókörzet vezetője, 
a Veszprém megyei önkor-
mányzat alelnöke. A pénteki 
sajtótájékoztatón Ács János-
né  elmondta, hogy kertész 
üzemmérnökként több, mint 
három évtizede él Tapolcán. 
- Nagyon sok jót kaptam itt, 
ebben a városban, és úgy 
érzem, most eljött az idő, 

Ács János tíz évig volt 
Tapolca polgármestere.
Horváthné Somogyi Ildikó 
Tapolcán született, ma is itt 
él lányával és férjével. - Kö-
zel két évtizede dolgozom a 
pedagógiai szakszolgálat-
ban, mint gyógypedagógus. 
Mindig fontos volt számom-
ra a hátrányos helyzetű em-
berek, fiatalok felzárkózta-
tása, munkához segítése. Az 
elmúlt években több, mint 
száz munkahely teremtésé-
ben működtem közre egész-
séges és sérült emberek tá-
mogatása okán.
Tapolcán jelenleg tizenkettő 
képviselői hely van a polgár-
mestert is beleszámítva. 
Megüresedett az országgyű-
lési képviselővé választott 
Rig Lajos (Jobbik) helye, és 
felszabadult az ősszel egyé-
ni mandátumot is nyert Do-
bó Zoltán (Jobbik) helye, aki 
polgármesteri címe megtar-
tása mellett lemondott egyé-
ni képviselői mandátumáról. 
A döntés augusztus 30-án a 
tapolcaiak kezében.        (szj)



Átadták az új létesítményt 
KÓRHÁZ   Tüdő- és kardiológiai rehabilitáció 21. századi módon
Átadták a Deák Jenő Kór-
ház tüdő- és kardiológiai 
rehabilitációs szárnyát. A 
2000 négyzetméteres 
épületben 21. századi kö-
rülmények között gyó-
gyulhatnak a betegek. 
Korszerű eszközpark, tor-
naterem, oktatóterem és 
hotelszolgáltatást nyújtó 
betegszobák várják a 
gyógyulni vágyókat.

A Deák Jenő Kórház egy 7 
kórházat magába foglaló 
konzorcium tagjaként nyert 
támogatást a KDOP-5.2.1 
projekt keretében a beruhá-
zás megvalósításához. A 
konzorciumban a projekt fő 
célja volt, hogy a régióban a 
rehabilitációs szakterülete-
ken csökkenjenek a földrajzi 
különbségek, a személyi fel-
tételek javítása, valamint in-
frastrukturális fejlesztés 
mellett. A tapolcai Deák Je-
nő Kórház tekintetében ez, a 
légzés rehabilitációs ellátás 
fejlesztését, a szolgáltatások 
tekintetében pedig ambuláns 
kardiológiai rehabilitációs 
szakrendeléssel való bővü-

lést jelent. A pályázati forrás 
mindehhez 683.352.431 Ft 
volt, amihez Tapolca Város 
önkormányzata önrészként 
77.816.718 Ft-ot adott költ-
ségvetéséből - mondta el be-

szédében dr. Lang Zsuzsan-
na főigazgató. Hozzátette, 
hogy a fejlesztés eredmé-
nyeként bővülnek a diag-
nosztikai és terápiás lehető-
ségek egy kardiológiai-pul-

monológiai fitnesz vizsgáló-
val, és kezelő-edzőterem-
mel. Fejlesztették a gyógy-
torna gépparkot és ergote-
rápiás eszköztárat, lehetőség 
nyílik légzőtornára, inhalá-
ciós-, klíma- és tréning-te-
rápiára is. A 2000 négyzet-
méteres épületben helyet ka-
pott egy 130 négyzetméteres 
tornaterem és oktatóterem 
is. Az emeleten találhatóak a 
légkondicionált, két-, és há-
romágyas betegszobák, 
amelyet az ország egész te-
rületéről, OEP finanszírozás 
mellett, szakorvosi beutaló-
val bárki igénybe vehet a kú-
ra időtartamára. Az Európá-
ban egyedülálló gyógybar-
langhoz a projektnek kö-
szönhetően a lift mellett, fel-
újított lépcső is vezet, és si-
került megoldani az eddig 
igencsak hiányzó vizes-
blokkot is a barlangban.  Az 
átadó ünnepségen felszólaló 
politikusok mindegyike üd-
vözölte a beruházást. Dr. 
Csányi Péter, az EMI Nép-
egészségügyi Osztályának 
főosztályvezetője azt hang-
súlyozta, hogy a beruházás 

összhangban van a kormány 
Egészségfejlesztési törekvé-
seivel.  Fenyvesi Zoltán, a 
Veszprém Megyei Önkor-
mányzat közgyűlésének al-
elnöke megemlítette az elő-
ző önkormányzat és Lasz-
tovicza Jenő korábbi ország-
gyűlési képviselő projektért 
tett érdemeit, és hozzátette, 
hogy talán ma már mindenki 
elhiszi Tapolcán, hogy meg-
valósul a kórházfejlesztés 
második üteme is, amely 
magában foglalja az egyna-
pos sebészetet, a mentőál-
lomást, a 12 aktív ággal is 
rendelkező belgyógyásza-
tot, fizikoterápiás medencét 
és labort. Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő, volt kór-
házi dolgozóként is köszön-
tötte a megjelenteket, és el-
mondta, hogy a gyógybar-
langra építő tüdőrehabilitá-
ciós fejlesztést mindig is tá-
mogatták, hiszen ez a kórház 
egyik erőssége. E mellett vi-
szont, szükség van az aktív 
ellátásra is, hogy stabilan 
tudjon működni az intéz-
mény. Ennek visszaállítását 
csak fokozatosan, megfelelő 
előkészítéssel tudja elkép-
zelni.                          (km)
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Szűcs István ügyvezető nyújtotta át az épület kulcsát 
dr. Lang Zsuzsanna főigazgatónak         Fotó: Minorics T.

Postás Józsi 
Mesébe illő találkozás volt, 
amikor egymásra talált Józsi 
és a zene. Egy meg nem va-
lósult színdarab okozta  csa-
lódottság nyitotta ki számára 
azt a kaput, melyen keresztül 
a muzsika birodalmába lé-
pett. 
Huszonhárom évvel ezelőtt 
a számára megtisztelő felké-
résre igent mondva lett a 
T.R.T. együttes énekese. 

Legfőbb álma, hogy egyszer 
az általa komponált dalokat 
színpadra vihesse és megis-
mertethesse a közönséggel, 
folyamatosan szeme előtt 
lebegett. Szorgalmasan gya-
korolt és bár még nem tudta, 
hogy mi módon, de érezte a 
zenével kell foglalkoznia, 
hiszen ez az, ami mindennél 
többet jelent számára. Pél-
daképeinek olyan zenésze-

Postás Józsi pillanatnyilag új kislemezén dolgozik

ket választott, akik előadó-
tevékenységük mellett alko-
tói-, szerzői munkásságuk-
kal is maradandót alkottak. 
A dalokba vetett hit és a min-
dig őszinte vidámság, mely 
arcáról sugárzik egyenesen a 
TV-ig repítette, ahol ezt rög-
tön felismerték és az akkor 
legnézettebb mulatósműsor 
állandó fellépőjévé tette. 
Szerződést kapott az egyik 
legnagyobb lemezkiadónál 
és rajongók ezrei várják azó-
ta is egy egy fellépésén. A si-
kert, nehezen definiálható-
nak tartja, melyhez viszont 
elengedhetetlen a szorga-
lom, a kitartás és a szeren-
cse. Dalaihoz az élet min-
dennapjaiból meríti a témát. 
Sok külső hatás, impulzus, 
érzés éri, melyek dallamok 
képében születnek újjá. Bár 
megállás nélkül járja az or-
szágot és az országhatáron 
túli településeket, mellette 
videóklippeket készít és dol-
gozik hamarosan megjelenő 
új kislemezén. Sokan várják 
már.                                 (hg)

Tapolcai zenekarok Veteránok találkozója
Közel kétszáz résztve-
vővel rendezték meg az 
idei veteránmotoros talál-
kozót és felvonulást Ta-
polca-Diszelben az elmúlt 
szombaton.

A tizenötödik, jubileumi ta-
lálkozó különösen jól sike-
rült, tájékoztatta lapunkat 
Mohos Csaba főszervező. A 
tervezett program szerint in-
dult a felvonulás Tapolca 
irányába, a motorozáshoz 
egyébként kifejezetten jó 
időben. Onnan Várvölgy kö-
vetkezett, majd Keszthelyt 
kerültük meg. Balatonma-
gyaródon ebédeltünk, és itt a 
közelben lovasbemutatót is 
láthattunk.  Hévízen is meg-
álltunk, itt egy gyors szín-
padi bemutatót tartottunk a 
közönség örömére. Balaton-
ederics volt a következő 
állomás, ahol a tájháznál tar-
tottunk pihenőt. Innen a 84-
es út érintésével vonultunk 
Tapolcára, majd onnan Di-
szelbe. Itt természetesen a 
falunapi rendezvényen is 

megmutattuk magukat és 
gépeinket. Sőt, a Rozsdama-
rók klub több tagjának aktív 
részvételével mintegy más-
fél órás vidám színpadi elő-
adást is láthatott a diszeli kö-
zönség - hangsúlyozta Mo-
hos Csaba.

Azt is megtudtuk, hogy az 
idei találkozón a magyar 
motorosok mellett holland 
és német vendégek is részt 
vettek. A közös esti sütés, fő-
zés, koccintgatás, beszélge-
tés után a jövő évi viszont-
látás reményében búcsúztak 
el egymástól a veterán jár-
művek tulajdonosai.       (szj)

Immár tizenöt éve talál-
koznak Diszelben a vete-
rán motorosok     Fotó: szj.
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A Bakonyvasút képei
TÁRLATNYITÓ
Bakonyvasút címmel nyílt 
vándorkiállítás a közel-
múltban a VOKE Batsányi 
János Oktatási és Műve-
lődési Központ szervezé-
sében. A tárlatnak a helyi 
Vasútállomás váróterme 
adott otthont.

A stílszerű helyszínen egy-
begyűlteket először Füstös 
Zsuzsanna, az intézmény 
igazgatója köszöntötte, aki 
nagyszerű ráhangolódásnak 
nevezte a kiállítást a közelgő 
65. Vasutasnap előtt, amely-
nek egyik helyszíne idén is 
Tapolca lesz.
- A Győr - Veszprém vasút-
vonal az ország legszebb 
szakasza- szögezte le meg-
nyitója elején Bödecs Bar-
nabás, a települési önkor-
mányzatokból, társadalmi 
szervezetekből és magán-
személyekből, hét éve szer-
veződött Cuha - völgyi Ba-
konyvasút Szövetség elnö-
ke. Kiemelte, hogy 2006- 

2009 között sokat küzdöttek 
azért, hogy megvédjék ezt a 
vonalszakaszt, hogy annak 
építészeti és látványbeli 
szépségeit, értékeit megcso-
dálhassa az utókor. - Ez az 
egyetlen olyan rész, amely a 
magashegyi vasutakra jel-
lemző technológiával épült. 
Viaduktok, alagutak és kő-
támfalak szegélyezik ezt az 
egyedülálló szépségű vona-

lat, amely jelenlegi állapotá-
ban is működőképes. Ha-
zánk leghosszabb vasúti mű-
emlék építményéről beszé-
lünk - tájékoztatott az elnök, 
majd hozzáfűzte: Az új fo-
tósnemzedék képviselőit is 
megfogta ez a festői táj, an-
nak szépsége és egysége, 
ezért örömmel az ügy mellé 
álltunk. A lelkes, fiatal csa-
pat nevében Béres Márton 

mutatta be a tagokat, Német 
Adriánt, Harmati Marcellt, 
Szendrei Tamást, Szabó 
Bencét, Garamvölgyi Ádá-
mot, Stuksza Gábort, Fülöp 
Pétert és Vági Gyulát.
A kiállítást a Járdányi Pál 
Zeneiskola két tanárának, 
Péni Bélának és Haga Kál-
mánnak az előadása foglalta 
keretbe. A tárlat 2015. július 
11- ig tekinthető meg.     (di)

A tárlatot Bödecs Barnabás a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség elnöke nyitotta meg

n KÉT HÓNAPIG 
láthatták az érdeklődők 
a Wass Albert könyvtár-
ban Zentai Gábor Ta-
polcai képek című fotó-
kiállítását. Mint meg-
tudtuk, az adott idő-
szakban közel kétezren 
tekintették a szép anya-
got.                           (szj)

n A JÚNIUS 17-ÉN 
megjelent Pedagógusok 
elismerése című írás-
ban tévesen írtuk Ist-
vándiné Boczkó Klára 
Zsuzsanna nevét, vala-
mint kimaradt a felso-
rolásból Elmont Ger-
gely. Az érintettektől el-
nézést kérünk.

n TÚRA -A Tapolca 
VSE természetjáró 
szakosztály szombati 
(2015.07.11.) túrája: 
Lesencefalu - Vállus-
Lesencetomaj (mintegy 
17 km). Találkozó a ta-
polcai autóbusz-pálya-
udvaron szombaton 
reggel 7.30-kor. Az 
autóbusz 7.39-kor in-
dul.                            (szj)

Rövid hírek

Országos elismerés
A Magyar Vöröskereszt idén 
20. alkalommal hirdette meg 
felmenő rendszerű, Orszá-
gos Csecsemő- és Kisded-
gondozási versenyét, amely-
nek országos döntője június 
6-án volt Budapesten. 
A verseny során a diákok 
gyermek és ifjúsági kategó-
riában, változatos feladatok 
megoldásával adtak számot 
elméleti tudásukról és gya-
korlati ismereteikről. Az or-
szágos döntőn 16 megyéből 
15 általános iskolás és 16 
középiskolás csapat mérte 
össze tudását. A verseny 
szakmai előkészítésében és 
a csapatok értékelésében 
meghatározó szerepet ját-

szottak az Európa-szerte 
méltán elismert védőnői há-
lózat munkatársai, akik a 
Magyar Vöröskereszt alap-
elveinek megfelelően, a 
mozgalom önkénteseiként 
végezték a feladatukat a ren-
dezvényen. A versenyen a 
tapolcai Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium 
csapata 1. helyezést ért el, 
nagyszerű elméleti és gya-
korlati tudásról adva szá-
mot. 
A csapat tagjai: Lenner Júlia 
(9.A) csapatkapitány, Lájer 
Dóra (9.A) és Töreky Vivien 
(9.B) voltak. Szabóné Ta-
kács Mária védőnő készítet-
te fel őket.                        (hg)

A győztes tapolcai csapat az eredményhirdetésen

Fotó: Dancs István

Hirdetés

Hirdetés

Finnországi látogatás

A 25 éves testvértelepülési 
megállapodás aláírása alkal-
mából Dobó Zoltán polgár-
mester és Bolla Albertné, a 
„Tapolcai Finn Barátok Kö-
re” elnökének vezetésével, 
június 22-én delegáció uta-
zott Lempääläbe. A finnor-
szági település önkormány-

zatának vezetői és a Lem-
pääläi Finn Magyar Baráti 
Társaság tagjai nagy szere-
tettel fogadták a tapolcai 
vendégeket. Az eltöltött hat 
nap fontosabb eseményei-
ről, ünnepélyes pillanatairól 
későbbi lapszámunkban tá-
jékozódhatnak  olvasóink.
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Elismert pedagógusok
Pedagógusnap alkalmából, a 
jövő nemzedékéért végzett ál-
dozatos nevelő-oktató munká-
ért elismerő okleveleket adott 
át Tóth Mária tankerületi igaz-
gató a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Tapolcai 
Tankerülete által működtetett 
intézmények vezetőinek.

A 2014/2015-ös tanévben vég-
zett kitartó, segítőkész szakmai 
és nevelő munkáért elismerő 
oklevelet kapott Németh Lász-
ló, a Révfülöpi Általános Iskola 
intézményvezetője, Varga Ti-
borné, a Batsányi János Gimná-
zium és Kollégium intézmény-
vezetője, Igaz Sándor, a Csont-
váry Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetője, Péni Béla, a Ta-
polcai Járdányi Pál Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetője, Hoffmann Ottó, 
a Keresztury Dezső Általános 
Iskola és Szakiskola intéz-
ményvezetője, Hegyiné Kala-
már Lívia, a Lesence Völgye 
Általános Iskola intézményve-
zetője, Marton József, a Művé-
szetek Völgye Általános Iskola 
intézményvezetője, Balassáné 
Molnár Edit, a Szigligeti Álta-
lános Iskola intézményveze-
tője, Krisztin N. Lászlóné, a Ta-
tay Sándor Általános Iskola in-
tézményvezetője, Bajner Imre, 
a Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola intézményveze-
tője, Stolár Mihály, a Szász 
Márton Általános Iskola, Szak-
iskola, Speciális Szakiskola és 
Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola intézményvezetője, 
Baksa Júlia, a Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola intéz-
ményvezető-helyettese, Gál 
Attila, a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola intézményve-
zető-helyettese, dr. Komjátiné 
Nyakó Györgyi, a Tapolcai 

Bárdos Lajos Általános Iskola 
Batsányi János Magyar- Angol 
Két Tanítási Nyelvű Tagintéz-
ménye tagintézményvezetője, 
Bodor Tamás, a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola Ka-
zinczy Ferenc Tagintézménye 
tagintézményvezetője.
Az intézményektől beérkezett 
és tankerületei javaslatok alap-
ján a következők kaptak elis-
merő oklevelet: Székelyné 
Burgyán Rita, a Révfülöpi Ál-
talános Iskola pedagógusa, dr. 
Parapatics Andrea, a Batsányi 
János Gimnázium és Kollégi-
um pedagógusa, Tóth Miklós, a 
Csontváry Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola in-
tézményvezető-helyettese, Ha-
ga Kálmán, a Tapolcai Járdányi 
Pál Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusa, Árvai Gá-
bor Tamás, a Keresztury Dezső 
Általános Iskola és Szakiskola 
pedagógusa, Piskor Lajosné, a 
Lesence Völgye Általános Is-
kola pedagógusa, Völgyi An-
talné, a Lesence Völgye Általá-
nos Iskola intézményvezető-
helyettese, Süléné Simon Éva, 
a Művészetek Völgye Általá-
nos Iskola pedagógusa, File Ist-
ván, a Szigligeti Általános Is-
kola pedagógusa, Keszler Jó-
zsefné, a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola pedagógusa, 
Nagyné Baumgartner Erzsébet, 
a Tapolcai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola Batsányi János Ma-
gyar- Angol Két Tanítási Nyel-
vű Tagintézménye pedagógusa, 
Horváthné Dér Erzsébet, a Ta-
polcai Bárdos Lajos Általános 
Iskola Kazinczy Ferenc Tagin-
tézménye pedagógusa, Bolfné 
Tóth Melinda, a Tatay Sándor 
Általános Iskola pedagógusa, 
Matics Éva, a Veszprém Me-
gyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Tapolcai Tagintézménye logo-
pédusa, gyógypedagógusa. (sz)

Végvári élet lovasokkal, talpasokkal
(Folytatás az 1. oldalról)
A hétvégén középkori élet 
helyszíne lesz a Csobánc és 
környéke.

Németh Gyula várkapitány, a 
rendezvény főszervezője el-
mondta, hogy ezúttal is progra-
mok sorozata várja a vendé-
geket. - A népzenei vonalat erő-
sítjük, valamint új elemként ke-
rültek be idén a kutyatartáshoz 
kapcsolódó előadások és be-
mutatók. Több, mint három-
száz hagyományőrzővel tartjuk 
a vártámadást, szombaton és 
vasárnap, illetve a gyerekek 

számára délután külön szerve-
zünk vártámadást. A 12. alka-
lommal megrendezendő Gyu-
laffy-napok szervezésében fél-
száz ember vesz részt, akik hó-
napok óta azért dolgoznak, 
hogy az a bizonyos júliusi hét-
vége jól sikerüljön. Látva a ter-
vezett programokat, erre min-
den esély megvan. A rendezvé-
nyek helyszíneként Csobánc 
vára, Gyulavezér lovasbirodal-
mának vásártere és küzdőtere 
szolgál, ahol látogathatók 
lesznek magyar, perzsa és török 
táborok. Az érdeklődők hall-
hatnak vártörténeti előadáso-

kat, lesz borkóstoló, állatsimo-
gatás, lovaglás, lovaskocsizás, 
íjászat, bajvívás, vitézi próba 
ifjaknak, apródavatás.
Pénteken 15 órakor toborzóval 
kezdődik Tapolcán a program, 
majd Gyulakesziben tisztelet-
adással folytatódik Gyulaffy 
László szobránál, illetve a gyu-
lakeszi iskolában kiállítást is 
nyitnak. Szombaton reggel kö-
zépkori főzőverseny kezdődik 
a nap, aztán vasárnap estig iz-
galmas, látványos események 
helyszíne lesz lovasbirodalom. 
A megnyitót szombaton 13 óra-
kor tartják a vásártéren.     (szj)

Hirdetés
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Két új üzlet a főutcán

Az önkormányzat számára 
fontos városkép javítása, de 
a költségek csökkentése is. 
Egyebek között erről is szólt 
Dobó Zoltán polgármester a 
volt óra-ékszer szaküzlet he-
lyén megnyitott két új üzlet  
avatásá.
Az egyik részében telefonos 
üzlet (Németh Károly tulaj-
donos), a másikban pedig 
szolárium és szépségszalon 
(Mékli Károly tulajdonos) 
nyitotta meg kapuit az ér-
deklődők számára.  A lerob-
bant állapotú egykori ék-
szerbolt helyén új üzlet nyílt, 
az Arany János utca sarkán 

lévő másik helyiség pedig 
már működik. Mindegyik 
esetben szükséges volt a tel-
jes felújítás, amit a bérlő az 
előzetesen leadott terv alap-
ján elvégzett, majd a város-
sal kötött szerződés alapján 
le is lakhat.
- Azon túl, hogy a belvárosi 
szolgáltatások bővülésén túl 
az üzlethelyiségek kihasz-
náltságát is megoldottá teszi 
a beruházás, még a városkép 
javításához is hozzájárul a 
mostani fejlesztés. De van 
még kiadásra váró helyisé-
günk – nyilatkozta lapunk-
nak a polgármester.        (szj)

Lapunk terjesztésével 
kapcsolatosészrevételeit,

 javaslatait az alábbi 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Magyar értékek özöne
(Folytatás az 1. oldalról)
A magyar zene, nyelvünk 
és kultúránk, amit min-
denki ért határainkon in-
nen és túl, talán a  legjobb 
hívószó. Aki ide eljön, an-
nak van egy világos világ-
képe, egy hovatartozása -
nyitotta meg a X. Ghymes 
fesztivált Dobó Zoltán az 
elmúlt hét pénteken a 
Szent György-hegyen.

- Abban bízom, hogy a jövő-
ben is folytatódik a rendez-
vény és egyre többen meg-
értik, hogy ez a fesztivál mi-
ről is szól a szórakoztatáson 
és a jó borok kóstolásán túl -
fejezte ki reményét  a tapol-
cai polgármester, aki Szarka 
Gyula a Ghymes zenekar-
vezetőjének, Bolla Albert 
Raposka, Keszei Endre Kis-
apáti, és Tóth János Zoltán 
Hegymagas polgármesteré-
nek társáságában állt a fesz-
tivál kisszínpadára.   - A ti-
zedik alkalom azt a csodát 
jelenti, hogy a Ghymes fesz-
tivál megélt tíz évet - vette át 
a szót Szarka Gyula. - Ebből 
négyet a Felvidéken és hatot 
a Szent György-hegyen. Ta-

polcán és a környező  tele-
püléseken tárt karokal fo-
gadtak bennünket több mint 
fél évtizede, és azóta érez-
hetjük, élvezhetjük  ennek a 
helynek a csodálatos hangu-
latát. Ha körülnézünk, hogy 
elődeink mit hagytak ránk, 
világosan látható, hogy nem 
kell messze mennünk kul-
turális  értékekért. Ez a fesz-
tivál egy kicsit a mi ízlé-
sünkről szól, arról, amit mi 
értéknek érzünk e színes kí-
nálatból - fogalmazott a 
fesztivál gazdája, aki a jelen-
lévőknek röviden bemutatta 
a fellépő művészeket, társu-
latokat, együtteseket, sőt a 
fesztivál hangulatát boraik-

kal emelő borászokat, pincé-
szeteket is.
A pénteki megnyitót követő-
en elsőként  a kaposvári Ju-
hos együttes lépett színpadra 
csángó népezenével, majd 
Szarka Gyula és Szarka Ta-
más egyéni irodalmi-zenei 
produkciói-, később Gál 
Tamásnak és barátainak 
színházi estje hozott felüdü-
lést a forró éjszakába. A 
rendkívül hangulatos hely-
színen közben kézművesek 
kínálták portékáikat, kiváló 
borokat kóstolhattak-,  és la-
cikonyhák  ízeivel csillapít-
hatták éhségüket a fesztivál 
látogatói. Minden együtt 
volt a jó szórakozáshoz.    (tl)

Az ünnepélyes megnyitó pillanatai   Fotó: Töreky László

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban, 
(természetesen a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételé-
vel) és internetes lapunkban  a 
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
július 9 - 15. csütörtök 

– Szerda
  
 

9 - 10. csütörtök – szerda 
16:00 1200,-Ft

11 – 12. szombat – vasárnap 
14:00 és 16:00

Minyonok (3D)  
Színes, szinkronizált 

amerikai animációs vígjáték
Hossz: 91 perc

Rendező: Brian Lynch 
                                            

9 - 15. csütörtök – szerda 
18:00 1000,-Ft                                                         

Magic Mike XXL  
Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték

Hossz: 115 perc 
Rendező: Gregory Jacobs

Szereplők: Elizabeth Banks, 
Channing Tatum, Amber 

Heard
 

9 - 15. csütörtök – szerda 
20:00 1200,-Ft                                                        

Terminator: Genisys (3D)
Színes, szinkronizált 
amerikai akciófilm

Hossz: 125 perc 
Rendező: Alan Taylor

Szereplők: Arnold 
Schwarzenegger, Emilia 

Clarke, Jai Courtney   

A hirdetések tartalmáért a kiadó 
nem vállal felelősséget!

Dobó Zoltán tapolcai polgármester kívánt sok sikert a 
két belvárosi üzlet tulajdonosának a pénteki ünnepé-
lyes nyitáson                                       Fotó: Szijártó János

Heti SÜTI

Keressük a legfinomabb sü-
teményeket, hétről hétre!

Ezúton hívjuk fel kedves ol-
vasóink figyelmét arra, hogy 
mostantól minden számunk-
ban közöljük egy-egy sü-
temény, torta, édesség re-
ceptjét. Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen 
osztana meg másokkal la-
punk hasábjain, azt kérjük 
küldje el e-mailban a 
elektronikus címünkre:

tapolcai7nap@gmail.com

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem

vállal felelősséget!

Autó-Motor

Telek-ingatlan

          Hirdessen nálunk!
Lakás-ház

Vegyes

mailto:tapolcai7nap@gmail.com
http://www.tapolcaiujsag.hu


Érmek, eredmények
HARCOSOK "Lehetsz akár félkarú is, ez a sport szívesen fogad"  

A Fő-téren, egy  kapual-
jba betérve,  ódon ajtó és 
egy méretes tábla fogad; 
Brazil Jiu Jitsu harcművé-
szeti iskola.

Aztán egy körlépcső felfelé 
és egy nyitott ajtó. Molnár 
Gábor többszörös világbaj-
nok, Európabajnok a harc-
művészeti iskola vezetője és 
sporttársai itt vannak otthon. 
- Szép eredményeket érünk 
el valóban válaszolja kérdé-
semre Molnár Gábor, de 
hozzáteszi, a szép helyezé-
sek sora inkább csak a ki-
rakat, számára fontossági 
sorrendben nem az első he-
lyen áll.  - Az számít, hogy 
Tapolcán egy olyan akadé-
miát hozzunk létre, ahol  dé-
lelőtt, délután, este  napjá-
ban többször, rendszeresen 
tudunk edzeni. Legyenek   
erős gyerekcsoportjaink, le-
gyen egy erős Brazil Jiu Jitsu 
csapatunk, egy erős ketrec-
harcos MMA team-ünk, és 
külön hölgy csapatunk. Sze-
mély szerint nagyon szeret-
nék egy Katori Sintu Ryu 
iskolát (japán harcművészeti 

ág) létrehozni Tapolcán- 
mondja Gábor, de azért vé-
gül az eredményekről is ér-
tesülök. Az MMA-s Geiger 
Máté remek országos sze-
replésén túl,  a hétvégén hét 

arany, hét ezüst, három bronz 
volt a mérlege a hat fős csa-
patnak a hazai Global Grap-
pling versenysorozatban. 
Németh Lajos három junior  
aranya mellé, egy felnőtt 

Csillogó 
tapolcai 
párbajtőr 
Megérdemelt pihenőjüket 
töltik a hosszú versenyso-
rozatot követően a tapol-
cai párbajtőrözők.

Szalay Gyöngyi, az Sz-L Bau 
Balaton Vívóklub utánpót-
lásának edzője lapunknak 
elmondta, hogy eredményes 
időszakot tudhat magáénak 
a tapolcai csoport a januártól 
júniusig tartó időszak tekin-
tetében. A legkisebbek is 
versenyekre jártak, ahonnan 
egyéni és csapat érmeket és 
jó helyezéseket hoztak.
A nagyobbaknál Siklósi Ger-
gelynek és Siklósi Enikőnek 
köszönhetően a hazai és a 
nemzetközi porondról is je-
lentős az eredménylistája. 
Gergő a magyar kadet és ju-
nior válogatott tagjaként Ba-
zelben aranyat, Mariborban 
ezüstöt nyert. Az üzbegisz-
táni vébén bronzérmes lett. 
Itt Enikő a magyar váloga-
tottal a hetedik helyet sze-
rezte meg. Országos junior 
párbajtőr-versenyen Gergő 
arany, Enikő ezüstérmet 
szerzett. Az év során arany-
érem jutott  a Siklósi Gergő, 
Farkas Csaba, Cziráki Bá-
lint, Lasztovicza Máté össze-
állítású fiú csapatnak. A lá-
nyok a dobogó harmadik fo-
kára állhattak (Siklósi Eni-
kő, Siffer Klaudia, Balogh 
Zsófia, Fazekas Dalma).
A kadet magyar bajnoksá-
gon szintén a dobogó legma-
gasabb fokára léphetett a 
Kalácska Botond, Cziráki, 
Farkas, Csere összetételű 
kvartett.

A tatai válogatón Siklósi 
Gergő a férfiak mezőnyében 
lett ezüstérmes Hanczvikkel 
Márk mögött. A Csaba-ku-
páról Kovács Dániel arany-
éremmel tért haza. A Bala-
tonfüreden rendezett orszá-
gos bajnokságon a serdülő 
fiúk ezüstöt, a gyermek fiúk 
bronzot vehettek át ( Kovács 
Dániel, Cséri Soma).       (ae)

Trappolók Vonyarvashegyen
Egy  második és egy har-
madik helyezéssel tértek 
haza a Tapolcai Trappo-
lók futói Vonyarcvashegy-
ről a hétvégén.

- A vonyarcvashegyi futók-
kal már hosszú ideje jó baráti 
kapcsolatot ápolunk, sok kö-
zös edzésen vagyunk túl, így 
természetes volt, hogy aki 
ráért közülünk, az elindult a 
„Vonyarci Nyargalás” néven 
első alkalommal szervezett 
futóversenyen - mondta el 
Földesi László. - Annak elle-
nére, hogy még csak debü-
tált a verseny, több mint 200-

an álltak rajthoz, mi 17 fővel 
jöttünk Tapolcáról és örö-
münkre nem is eredményte-
lenül. A Női kategóriában, 
korosztályában Réffi Tünde 
a harmadik-, a férfiaknál 
korosztályukban Kustos Ist-
ván az első-, Vadász Attila a 
második helyen végzett. A 
Trappolók ugyanakkor in-
dulásukkal megköszönték és 
viszonozták a Vonyarciak 
részvételét a tavaszi Tapol-
cai Félmaratonon. Örömteli 
az is, hogy a vonyarci futá-
son több nem régen csatla-
kozott trappoló is részt vett, 
tette hozzá maratonista.    (tl)

bronzot is begyűjtött, szép 
eredményekkel, érmekkel 
tért haza Szegedi Felicián és 
Nyírő Ádám is.
Molnár Gábor szerint a Bra-
sil Jiu jitcu többek között 
azért is hihetetlenül népsze-
rű sportág a világban, mert 
mindenki tudja adaptálni sa-
ját fizikumához. - Életem so-
rán csak egy olyan emberrel 
találkoztam, aki valódi anti-
talentumnak bizonyult eb-
ben a stílusban. Az önvé-
delmi gyakorlatok viszony-
lag hamar, hónapok, esetleg 
egy-két év alatt elsajátít-
hatók, ami ezek után jön az 
már a sportág művészetig 
fejleszthető része, amely egy 
életen át tökéletesíthető. 
Nem fontos az sem, hogy 
melyik korosztályhoz tarto-
zik a Brazil Jiu Jitcu vilá-
gába frissen belépő. 
- Lehetsz tíz, de lehetsz öt-
ven éves, akár félkarú is, ez a 
sport szívesen fogad, önbi-
zalmat erősít, egészséget,  
eredményeket, versenysike-
reket ígér gyakorlójának, tu-
dom meg a tapolcai harcmű-
vészeti iskola mesterétől. (tl)

Ezüstöt hoztak a kézilabdások
Az egy hónapja véget ért 
bajnokság után labdára 
„éhezve” mentek a tapol-
cai juniorok a zalaeger-
szegi kézilabda tornára a 
hét végén.

A hatodik alkalommal ren-
dezett hagyományos Nem-
zedékek tornája nemzetközi 
kézilabdás találkozó első 
napján serdülő, junior leány 
és fiúcsapatok mérték össze 
ügyességüket kézilabdából. 
A Csáktornyáról (Cakovec), 
Szombathelyről, Lentiből, 
Szentgotthárdról, Letenyé-
ről, Tapolcáról érkezett csa-

patok mellett természetesen 
a helyi együttesek is képvi-
seltették magukat az után-
pótlás korosztályok küzdel-
meiben. 
A tapolcai lányok szereplése 
dicséretes, hiszen mindösz-
sze egyetlen vereség csú-
szott be a győztes horvát csa-
pat, a Csáktornya ellen. 
Nagyszerű csatákat láthattak 
azok, akik szurkolóként, né-
zőként a kézilabdás progra-
mot választották Zalaeger-
szegen.  A tapolcai csapat az 
ezüstérmet, míg Kondrák 
Sára a torna legjobb kapusa 
címet vehette át.               (ae)
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Az önvédelmi gyakorlatok viszonylag hamar, hónapok, 
esetleg egy-két év alatt elsajátíthatók        Fotó: Töreky L.

Cséri Soma is a dobogón 
áll Balatonfüreden            

Tapolcai futók a vonyarci verseny után      Fotó: Töreky 

Második helyen végeztek a lányok Zalaegerszegen



Mulatság Diszelben
Mozgalmasan telt az el-
múlt hétvége a Tapolca-
diszeli lakosok és a láto-
gatók számára.

Falunap, veteránmotoros ta-
lálkozó és a Látványtár új ki-
állításának megnyitója tette 
változatossá, izgalmassá, 
szórakoztatóvá a múlt szom-
batot. A falunapi programok 
hagyományosan bográcso-
zással kezdődtek a kultúr-
háznál. A jó hangulat már 
ekkor adott volt a résztvevők 
számára, s ez meg is maradt 
az estébe nyúló rendezvény 
végéig. A kulturális műsor a 
délután második felében 
várta az érdeklődőket, egy-
mást váltották a zenés, tán-
cos, vidám produkciók.  Ba-
kos György, a településrész 
önkormányzati képviselője 
a színpadi programok meg-
kezdése előtt köszöntötte a 
szép számmal összegyűlt 
helybelieket és a vendége-
ket. Beszédében szólt a 
hagyományok folytatásának 
fontosságáról és a helyi 
közösség összetartozásának 

építőelemeiről, a helyi prog-
ramokról. Ezek, a falunap-
pal együtt a közösség épí-
tését szolgálják, mint a szep-
tember harmadik hétvégé-
jére eső szüreti felvonulás, 
az András-napi bormustra, 

vagy éppen a tavaszi gyepű-
tiprás, sorolta a képviselő. A 
beszéd után fellépett a Cso-
bánc Népdalkör, a Monos-
torapáti Vegyeskar, a Batsá-
nyi Néptáncegyüttes, a Ra-
poska Tánccsoport, a Basic 

Táncstúdió, Csató Boglárka 
hastáncos, valamint a Rozs-
damarók Veteránjármű 
Egyesület is bemutatkozott. 
Az ételt Bene Károly, a talp-
alávalót Berki Barnabás biz-
tosította hajnalig.           (szj) 

SZEM - PONT
A Tapolcai Újság szerkesz-
tősége örömmel veszi az ol-
vasók észrevételeit, legyen 
az pozitív vagy negatív. 
Jelen esetben többen is meg-
kerestek, hogy a város egyik 
forgalmas részén balesetve-
szélyes állapotok uralkod-
nak. A Tapolcai-tavasbar-
lang Látogatóközpont Kos-
suth Lajos utca felőli falának 
két márványeleme egy köz-
lekedési baleset során meg-
rongálódott. Néhányan azt 
tették szóvá, hogy az a feke-
te fólia, amellyel letakarták 
és leragasztották a szóban 
forgó elemeket, adott eset-
ben nem nyújt megfelelő vé-

Sáry György Rudolf és Pulai 
Anita - 2015.június 19.
Szalai László és Mózes Judit 
- 2015. június 20.
Sümegi Péter és Fuisz 
Melinda - 2015. június 20.
Szabó Zsolt és Hadnagy 
Judit - 2015. június 20.
Dér Péter és Bogdán Haj-
nalka - 2015. június 20.

n GARÁZDASÁG - 
2015. június 20- án éjjel egy 
badacsonyi vendéglátó-
helyhez hívták ki a rendő-
röket. Az eljárás adatai sze-
rint három 25 éves férfi, a 
győri Sz. Krisztián, vala-
mint a győrújbaráti P. Ákos 
és T. Martin egy 18 éves ba-
dacsonytomaji fiatalembert 
bántalmazott. A sértett 8 na-
pon belül gyógyuló sérülé-
seket szenvedett. A három 
elkövetőt az egyenruhások 
elfogták, majd a badacsony-
tomaji rendőrőrsre előállí-
tották, és ellenük büntető-
eljárás indult garázdaság el-
követésének alapos gyanúja 
miatt - tudtuk meg Nagy 
Judittól, a Tapolcai Rendőr-
kapitányság megelőzési fő-
előadójától.                       (di) 

n BALESET A ZEB-
RÁN - 2015. június 22- én 
reggel a piac felől a belváros 
irányába tartott az a 85 éves 
férfi, aki személygépkocsi-
jával nem adott elsőbbséget 
az egyik kijelölt gyalogát-
kelőhelyen áthaladó 49 éves 
férfinak. A gépkocsi bal első 
részével elsodorta a gyalo-
gost, aki így a baleset során 

olyan sérüléseket szenve-
dett, hogy a mentőknek 
azonnal kórházba kellett 
szállítani .                          (di)

n A TAPOLCAI Rendőr-
kapitányság minden évben 
kiemelt figyelmet fordít az 
idegenforgalmi szezonban a 
közrend, a közbiztonság, 
valamint a Balaton partján 
élők, a nyaralni, pihenni 
vágyók biztonságérzetének 
fenntartására és növelésére, 
tájékoztatta lapunkat Nagy 
Judit megelőzési főelőadó. 
Ezért a  frekventált területe-
ken állandó rendőri jelenlé-
tet biztosítanak. A nyári idő-
szakban fokozott és össze-
hangolt bűnügyi, ifjúságvé-
delmi, közrendvédelmi, és 
közlekedésbiztonsági elle-
nőrzéseket hajtanak végre. A 
több nyelven elkészített bűn 
- és balesetmegelőzési pre-
venciós kiadványokat  diák-
járőrök és diáktolmácsok 
segítségével juttatják el a 
célközönséghez.               (di) 
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A Batsányi Táncegyüttes remek produkcióval kápráztatta el a közönséget  Fotó: szj

delmet a gyalogosok számá-
ra, vagyis balesetveszélyes.
A lakossági bejelentésekre 
dr. Kopek Annamária, a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti 
Park Ökoturisztikai és Kör-
nyezet-nevelési Osztályá-
nak vezetője válaszolt. Mint 
mondta, a két márványtábla 
cseréjét már megrendelte az 
igazgatóság. Ugyanakkor az 
elemek egyedi gyártást igé-
nyelnek, így kicsit hosszabb 
időbe fog telni a rongálás ki-
javítása. Végül megköszön-
te a város polgárainak a fi-
gyelmességét, illetve a javí-
tás kapcsán a türelmüket és 
megértésüket kérte.          (di)

Nyárra ígérik a sérült márványtáblák cseréjét   Fotó:di

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 43 - 46/db
Burgonya: 160 -180 Ft/kg
Sárgarépa: 260 Ft/kg
Zeller: 360 Ft/kg
V.hagyma: 180 -250 Ft/kg
Karfiol: 299 Ft/kg 
Paprika: 260-440 Ft/kg
Paradicsom:360-390 Ft/kg
Padlizsán: 360 Ft/kg
Uborka: 299 Ft/kg
Földieper: 1200 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Szilva: 500 Ft/kg
Dió: 2600 Ft/kg
Citrom: 660 Ft/kg
Méz: 1800 - 2500 Ft/kg

TÁNC, ZENE ÉS KITŰNŐ HANGULAT

Heti SÜTI

Lajcsi szelet (Kovács Pálné)

Hozzávalók: 2 egész tojás, 20 dkg por-
cukor, 5 dkg margarin, 2 evőkanál méz, 
2 evőkanál kakaópor, 2 mokkáskanál 
szódapor,40 dkg liszt. Krém: 25 dkg 
margarin, 20 dkg porcukor, 2 csg vaní-
lia puding, 1 evőkanál rum, 1 csg vaní-
liás cukor, 1 teáskanál vaníliaaroma, 5 
dl tej, 1 csg puncs puding, 3 dl tej. 
Csokimáz: 1 db ét tortabevonó  (100 
gr), 4-5 dkg margarin, pár csepp étolaj

Elkészítése: A tésztához a liszt kivé-
telével minden hozzávalót gőz felett 
keverjünk habosra, majd adjuk hozzá a 
lisztet és az egészet jól összegyúrjuk. 
Négy részre osztjuk a tésztát és tepsi 
hátán (23 X 35) megsütjük 180 fokra 
előmelegített sütőben.
A krémhez a margarint a cukorral ha-
bosra keverjük. A vanília pudingot, a 
vaníliáscukrot, az aromát 5 dl tejben 
felfőzzük. A puncs pudingot 3 dl tejben 
főzzük fel.  Mindkét pudingot kihűtjük, 
majd a margarinos krémmel össze-
keverjük, úgy, hogy a puncshoz tesszük 
az egyharmad, a vaníliáshoz a kéthar-
mad margarinos krémet.  A puncsoshoz 
keverjük a rumot. Megkenjük a lapo-
kat. Vaníliás krém, puncsos és újra va-
níliás. A tetejére a csokimázt teszünk, 
amit a következőképpen készítünk el:  
A margarint alacsony lángon hagyjuk 
felforrni. Ha már forr, levesszük a tűz-
ről és beledobjuk  a csokoládé kocká-
kat. Kézi habverővel az egészet homo-
gén masszává keverjük és a legvégén 
hozzáadjuk az étolajat, amitől szép fé-
nyes. Ráöntjük a tésztára és szobahő-
mérsékleten hagyjuk megdermedni.

Rendőrségi hírek


