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Életre kelt középkor
CSOBÁNC A hagyományok őrzése és őseink előtti tiszteletadás
Középkori harcok, végvári események helyszíne
volt a Csobánc, illetve a
hegy lábánál lévő vásártér és palánkvár a hétvégén, az idei Gyulaffy-napok alkalmából.
Az elmúlt évek során immár
országos hírnévre tett szert a
rendezvény, Németh Gyula
csobánci várkapitány és lelkes csapata kitartó munkája
folytán. Ezúttal is középkori
vásári forgatag fogadta az
érdeklődőket szombat napkeltétől vasárnap napnyugtáig. Tapolcán már pénteken
toborzót tartottak. Hazánk
legnagyobb volumenű végvári
programsorozatának
szombati megnyitóján a felsorakozott résztvevőket, lovasokat, talpasokat, várnépet, illetve a szép számmal
megjelent érdeklődőt Dobó
Zoltán polgármester köszöntötte. Beszédében a magyar hagyományok őrzésének fontosságára hívta fel a
figyelmet. – Nem szabad feledni azt a szenvedést, azt az
alázatot, amiben őseinknek

Felvonultak a vitézek - Dobó Zoltán polgármester köszönti a résztvevőket Fotók:szj
része volt, s amivel tulajdon- zösségben vannak azok a ha- polgármestere és várkapitáképpen megteremtették an- gyományőrző vitézek, akik nya arról számolt be, hogy a
nak lehetőségét, hogy mi most itt állnak előttünk. megyei várak rövidesen jemost itt vagyunk, és magya- Ennél nagyobb bizonyíték lentős pénzforráshoz jutnak,
rul beszélünk. Külön öröm, nem kell arra, hogy ez a azok megújítása érdekében.
hogy a környező önkor- nemzet él és élni akar – (A Gyulaffy-napok esemémányzatok is támogatják ezt hangsúlyozta a polgármes- nyeiről bővebben az 5. ola rendezvényt, tudva azt, ter. Balassa Balázs, a Vesz- dalon „Középkori forgatag
hogy érdekközösségben va- prém Megyei Várak Egye- a hegynél” címmel olvashat(szj)
gyunk. Ugyanúgy érdekkö- sületének elnöke, Szigliget nak)

Brekegés
a vízben
Legyél még hülye papa! - gügyögi a vízen
úszógumiban ringatózó, másfél év körüli,
bájos kis hölgy. Papa
persze megteszi, az
apró tünemény pedig
nagyokat kacag, és
várja a folytatást. Ebben nincs is hiány, hiszen négy nagyszülő
verseng a strandon a
karúszós csöppség
körül. Bugyborékolás,
brekegés, locsolás,
csapkodás,
grimaszolás, szűnni nem
akaró hahotázás zengi be a vízfelszínt.
Egyik papa nagyot
csobbanva merül alá,
míg a másik tölcsérszerűen tartott tenyerébe óbégat artikulátlan hangon. A két
nagymami szolidabban mókázik, a kicsi
meg csak kapkodja
fejecskéjét és remekül szórakozik. Ahogy
a közelben fürdőzők
is, bár ők arcukat takarva igyekeznek komolynak látszani.
Szijártó János

Kiállítás egyenruhákból
került a kiállítás egyik pró- inak egy része látható,
bababájára. Mint megtud- Rausz István nyitotta meg. A
tuk, az alkotó munkái során tapolcai rendőrkapitány nészem előtt tartja a kulturális mi derültséget keltve elértékek megmentését, átörö- mondta, szeretnék ha a kiálkítését, családjában az lítást nem csak a kapitányegyenruha-készítés generá- ság dolgozói és a bekísértek
A kiállításon eredeti minő- ciókon átívelő hagyomány. tekintenék meg, hanem rajségben és szabásban többek A rendhagyó tárlatot, ame- tuk kívül minél többen be(tl)
között megtekinthető a Szé- lyen a szabómester munká- jönnének az utcáról is.
kely Határőr Huszárezred
tiszti öltözéke, a Magyar Királyi Honvédség 19. századi
egyenruhája, az 1900-as
évek pénzügyőr díszattilája,
a Magyar Királyi Csendőrség legénységi díszöltözete, a Leitha Monitorhajó parancsnoki egyenruhája, matrózöltözete 1890-ből, I. Ferenc József tábornagyi ruhája - és hogy a hölgyek se
maradjanak ki -, egy gyönyörű Bocskai Kosztüm is Rausz István és Nagy Judit a megnyitón Fotó: Töreky
Tóth István veszprémi
szabómester munkáiból
nyílt tárlat a tapolcai rendőrkapitányság aulájában. A tárlatot bárki díjmentesen megtekintheti.

Az olimpikonok és Havasi Gábor Áder Jánossal

Amerikába készülődnek
A Los angelesi nyári világjátékokra készülő magyar
speciális olimpikonok letették az esküt a Sándor-palotában.
A fogadalomtétel után Áder
János köztársasági elnök
nemzeti színű jelvényt adományozott a sportolóknak. Nagy megtiszteltetés, hogy
itt a Sándor-palotában Áder
János köztársasági elnök úr
társaságában tehetjük le az

esküt. Ez nagyot lendíthet a
versenyzők teljesítményén mondta köszöntőjében Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke. „Engedd, hogy győzzek,
de ha nem győzhetek, hadd
küzdjek bátran!" A Speciális
Olimpia esküszövegét az
olimpikonok Ungvári Miklós cselgáncsozóval közösen
mondtak el. (Folyt. Olimpikonok címmel a 2. oldalon)
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Párton kívüliek
VÁLASZTÁS Két független jelölt mutatkozott be

Bakler Zoltán
Tapolcai közszolgálatért kitüntetést adományozott az önkormányzat Bakler Zoltán rendőr
százados, a tapolcai rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának volt vezetője részére magas szintű szakmai tudása, példaértékű
elhivatottsága, a biztonságos közlekedés megteremtése
érdekében
végzett lelkiismeretes
oktató munkája elismeréséül az idei városnapon . Bakler Zoltán neve
összeforrt a közlekedési
szabályok betartatásának, a szabályos közlekedésre nevelés és a
közlekedésbiztonság
fogalmával. 2008-ban
került a tapolcai rendőrkapitányságra, ahol a
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti
osztály közlekedésrendészeti alosztályának
vezetője lett, három év
múlva osztályvezetőként
tevékenykedett.
Hivatása mellett a sport
is mindennapjai részét
képezi. Atlétika órákat
tart gyerekeknek, saját
példájából
kiindulva
vallja, hogy a gyerekkorban megalapozott kitartás és tudás meghozza gyümölcsét.
(szj)

Olimpikonok esküje
Az eseményen megjelent Simicskó
István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és ifjúságért felelős államtitkára, Fábián
László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója és Colleen
Bell, az Egyesült Államok budapesti nagykövete. A nyolcvanhat
fős magyar küldöttség július 21-én
utazik az USA-ba, ahol a vendéglátó városban Manhattan Beach-en
tölt el néhány napot edzéssel és a
helyi kultúra megismerésével. A
versenyeket július 25. és augusztus 2. között rendezik. Bocsa sportágban Varga Ágnes Veronika és Pál
András darvastói sportolók képviselik hazánkat, Havasi Gábor
szakágvezetővel.
Hirdetés

A helyi választási bizottság döntése alapján augusztus 30-án Tapolca
két körzetében (3-as-ban
és 5-ösben) tartanak időközi választást. A Fidesz
és a Jobbik már bemutatta jelöltjeit, ezúttal két
független (párton kívüli)
jelölt mutatkozott be.
Szalkai Zsolt a 3-as számú
választókörzetben
indul.
Bemuatkozásában elmondta, hogy volt már önkormányzati képviselő, azzal
együtt közbiztonsági tanácsnok és az ügyrendi bizottság
tagja. - Jelenleg a polgárőrség elnöke vagyok. Fontosnak tartom az önkormányzat
és a vállalkozók együttműködését, akár pályázati munkáknál, akár helyi karbantartási feladatok végrehajtásánál. Ne külső vállalkozók dolgozzanak itt, hiszen
ők elviszik innen az iparűzés
adót, ami a város jelentős bevételi forrása. Hiába akarunk itt strandot, ha nem tudjuk majd fenntartani. Ha
helyben marad az adó, akkor
több jut fejlesztésre, működésre - tette hozzá. Kiemelte
a közbiztonság kérdését,

amit a kamerarednszer fejlesztésével és a polgárőrség
támogatásával látna javíthatónak.
Toronyi Tibor az 5-ös körzet
független jelöltjeként mutatkozott be. - Ötvenegy éves
vagyok, 29 éve élek Tapolcán. Ismerve a város legna-

Kozma Henrik alpolgármester
2015.július 20. 14.00 - 16.00
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Fotó: Szijártó János

dani. Mindenre van törvényes megoldás, ami nem is
kerül sok pénzbe. Büszke
vagyok arra, hogy Tapolca
legnagyobb méretű demonstrációját én szerveztem meg
2012-ben a kórház fennmaradása érdekében. Kiemelném, hogy senki ellen nem
irányul a választáson való
indulásom, az itt élő emberekért teszem - fogalmazott Toronyi Tibor.
(szj)

Barátságos, szimpatikus finnek
A 25 éves testvértelepülési megállapodás aláírása alkalmából Dobó Zoltán polgármester és Bolla
Albertné, a „Tapolcai Finn
Barátok Köre” elnöke vezetésével delegáció utazott Lempääläbe.

A második világháborúban
egy önkéntes magyar zászlóalj is harcolt a finnek szabadságáért, ezt ma emléktábla is jelzi, amit természetesen fel is kerestünk. Azt is
tapasztaltam, hogy a finnek
sokkal
toleránsabbakkal
egymással is, mint például
A finnországi település ön- mi itthon. Sokkal készségekormányzatának vezetői és a sebben összefognak egyLempääläi Finn Magyar Ba- mással, ha a közérdek úgy
ráti Társaság tagjai nagy
szeretettel fogadták a tapolcai vendégeket. Dobó Zoltán polgármester számolt be
lapunknak tapasztalatairól.
- Ugyan nem vagyok a finnugorizmus híve, de a náluk
töltött idő meggyőzött arról,
hogy nem is ez a fontos. A
fontos az, hogy a finnek általánosságban
barátságos,
nyitott, elfogadó emberek,
akiktől sokat lehet tanulni.
Mélyen él bennük az a szenvedéstörténet, amelyet megFotó: szj.
éltek a huszadik században. Dobó Zoltán

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Fogadóórák:

Szalkai Zsolt (jobbra) a
polgárőrség elnöke, vállalkozó a 3-as, Toronyi
Tibor gépészmérnök, asztalos (fent) az 5-ös körzetben indul függetlenként

gyobb problémáit, a munkahelyek hiányát, az elvándorlást, az egészségügyi gondokat, ezekkel párhuzamosan a
saját körzetem problémát is
szeretném orvosolni. A déli
városrész, illetve a Juhász
Gyula utcai környék tartozik ide, sok problémával,
amelyekre természetesen
megoldásokat is ajánlok.
Ezeket személyesen a lakossági fórumon fogom elmon-

INFORMÁCIÓ

kívánja. Testvérvárosunk,
Lempäälä közelében van
egy haditechnikai emlékpark, amelyet rengetegen látogatnak. Komoly bevételt
hoz ez az ott élőknek, így a
megvalósítás mindenkinek
fontos volt. Ehhez képest nekünk itt Tapolcán még az is
gondot okoz, hogy az egykor
itt lévő rakétakilövő állványt
visszahozhassuk, hasonló
célzattal - mondta a polgármester.
A tapolcai küldöttség járt
egy bitumenzsindelyt gyártó
cégnél is, ahol megbeszélést folytattak a Tapolcán kialakítandó ipari park kapcsán felmerülő együttműködés lehetőségeiről. - A hely
adott, mi nyitottak vagyunk,
finn részről is van hajlandóság a folytatásra. Jó a területünk elhelyezkedése, közel a vasút, a szállítás nem
ütközne problémákba - tette
hozzá Dobó Zoltán.
(szj)
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Híd, ami beszakad
Szerencsénk van, hogy a
balatoni kerékpárút talán
legszebb, testedzésre is
kiváló szakasza Szigliget
és Keszthely között húzódik.
Rendszeresen kerékpározó
hobbistaként látom nap mint
nap ezt a közel 25 kilométeres részt, ismerem minden
méterét. Tudom, mikor jön a
„gyökérbuckasor”, a „meglepetés kátyú”, a kellemes új
szakasz, a kellemetlenül rázós régi, a leszűkült, a kiszélesedő, a bokor benyúlásos,
a széleken méteres fűvel benőtt... na és a hidak. Azok a
jó öreg hidak, amelyeket évről évre a területileg illetékes
önkormányzatok (Balatonederics, Szigliget) foltozgatnak, hiszen foltoznivaló
mindig van rajtuk. Ugyanis
sem a lucfenyő, sem az OSB
lemez nem igazán bírja a párás környezetet, hajlamos a
rothadásra, szétesésre mindkettő, különösen, ha vízszintesen helyezik le. Persze

Előtte és utána, a folytatás borítékolható Fotó: Töreky
hogy ezekből épülnek és
javítódnak a szóban forgó
vízi átkelők. Az OSB különösen érzékeny építőipari
anyag, a gyártó kifejezetten
nem javasolja párás környezetben használatát, járófelületnek meg kiváltképp. A
kerékpárutat az állam építette, ám néhány éve az önkormányzatokra bízta azok karbantartását. Ők, ha maguk
észreveszik, vagy bejelentés
érkezik, viszonylag rövid
időn belül megteszik a tőlük
telhetőt és javítanak, foltoznak. Tehát szó nem érheti a
ház elejét, talán csak az

„Trianon nyitott ügy!”
A Nemzeti Hét elnevezésű rendezvénysorozat záró előadását dr. Drábik
János író, publicista, az
Országos Trianon Társaság elnöke tartotta Balatongyörökön.
Úgy fogalmazott, a trianoni
diktátum nincs kőbe vésve,
minden fórumon tenni kell
megváltoztatásáért. Drábiknak az ezredfordulótól kezdődően tizenhét könyve és
számos publicisztikája jelent meg. Legismertebb művei az Uzsoracivilizáció sorozat, A pénz diktatúrája, Az
emberközpontú világrend
című művek, amelyekben a
nemzeteken felülkerekedő
pénzvilág működését igyekszik bemutatni, a „világhatalom valódi birtokosainak”
törekvéseiről alkot képet.
Drábik balatongyöröki előadásán sem kertelt, szenvedélyes hangnemben ostorozta „Magyarország gyilkosait”, elemezte az ország feldarabolásához vezető utat.
Az író a nemzetközi szabadkőműves páholyokban, a
pénzvilág, a nemzetközi
bankok irányító pozícióiban
látja ülni az új világrend
megalkotóit, működtetőit.

Drábik János Fotó: Töreky
Véleménye szerint, az ő
szellemi elődeik érdekében
állt az Osztrák-Magyar Monarchiát felrobbantani, Magyarországot először „kísérleti szabadkőműves mintaállamként” elképzelni, majd
az ötletet elvetve a trianoni
döntéssel feldarabolni, életképtelenné tenni. Drábik
megnevezi a legfőbb bűnösöket, Tomas Masarykot,
Vladislav Stefanikot, köztük
a hazánknak legtöbbet ártó
Edvard Benest is, akit egyenesen a legaljasabb gazem-

anyaghasználatban lehetnének egy kicsit bőkezűbbek
vagy kreatívabbak. Az olcsóbbról ugyanis gyakorta
kiderül, hogy bizony hosszú
távon drágább, ezt biztosan
senkinek sem kell részletesen elmagyarázni. Az egyik
képen látható, az elmúlt hetekben történt baleset, amely
rosszabbul is elsülhetett volna. Ezt egy országos internetes portál kerékpáros rovatába küldték be. A másik kép
az újabb, egy felújított járófelület a Kétöles patakon.
Jövőre kezdődhet minden
elölről?
(tl)
berként jellemez. De miért
gondolja Drábik János, hogy
közel száz év után a trianoni
szerződés semmissé tehető?
Előadásában erre is kitért. A kis antant jogutódjait folyamatosan
emlekeztetni
kell, hogy Trianon egy nyitott ügy! Számon kell kérni a
trianoni szerződésben a
magyaroknak biztosított jogokat, amelyeket soha, vagy
csak részben tartottak be a
szerződés
haszonélvezői
(székely területi autonómia,
vegyes területeken kétnyelvűség, négy magyar nyelvű
állami egyetem Erdélyben,
kettő a Felvidéken). Helyre
kell állítani az ország monetáris függetlenségét, tenni
kell a hazug történelemoktatás beszüntetéséért, ha szükséges, akár az EU-ból is ki
kell lépni, továbbá tenni kell
a bevándorlás ellen, amely
mögött látni kell az érdeket,
a szándékosságot. Mitől is
szent és sérthetetlen a magyar államhatár? - tette fel a
kérdést. - Nincs olyan nemzetek közötti megegyezés,
nem tiltja semmilyen szervezet, egyezmény, hogy egy
államhatárt békés eszközökkel, tárgyalás és érdekérvényesítés útján ne változhasson meg. Meg kell értetni
mindenkivel, Trianon egy
ma is vérző seb!
(tl)
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Nem Uri Geller járt itt...
Senki sem maradt le semmiről! Uri Geller, a magyar
gyökerekkel is rendelkező izraeli előadóművész
nem járt Tapolcán.
Azonban a vandál kezek
„munkájának” végeredményét megpillantva ő jutott
eszembe. A „magyar valóság” azonban ennél sokkal
szomorúbb. Ezt a rongálást a
Fülemüle játszótéren hajtotta végre ismeretlen elkövető,
aki nem bírt mit kezdeni
túltengő energiájával. Öröm
az ürömben, hogy „csak”
egy táblát hajlított meg, nem

pedig a gyermekek játékaiban tett nagyobb kárt. Mindez frekventált helyen, a Hotel Pelion és a Trianon Emlékhely szomszédságában
történt. Hiába a forgalmas
utca, a rendőri, polgárőri jelenlét, mindenhol, minden
időben ők sem tudnak ott
lenni és intézkedni… vélhetően a vandálok legnagyobb
örömére.
(di)

Új piac nyílik
Új termelői piac nyílik
szombaton közvetlenül a
Balatonnál, az északi part
legújabb strandja mellett,
Badacsonylábdihegyen.
Erről a szervezők nevében
Pákay Viktória tájékoztatta
lapunkat. Mint megtudtuk,
a július 18-tól szeptember
végéig minden szombat délelőtt megrendezett termelői
piacnak a Badacsonylábdihegyen nemrég megnyílt
Herczeg Ferenc strand melletti sétány ad helyet, így a
piacozást jó idő esetén össze
lehet kötni egy kis strandolással, és az ott található új
Ökoturisztikai Látogatóközpont megtekintésével.
A termelői piacon elsősorban a badacsonyi régióban
élő és termelő gazdák árulnak friss zöldséget, gyümölcsöt, kézműves élelmiszereket. A szervezők minden
szombaton programokkal is
várják az érdeklődő családokat, illetve számítanak a termelőkre, gazdákra, árusokra
is a minél szélesebb választék biztosítása érdekében.
A piacot pályázati támogatással és a települési önkormányzat egyetértésével egy
olyan helyi kötődésű család
kezdeményezte és működteti, amelynek lassan 100 éve
van szőlője a településen. A
NAKVI-tól idén nyert pályázat keretében nemcsak a
piacot hozzák létre, hanem
Badacsonylábdihegyen kialakítanak egy termelői központot is, ahol információszolgáltatáson és képzéseken túl a helyi termelők piacra jutását is segíteni kívánják. Az új termelői piac első
alkalommal 2015. július 18-

án, 7 és 14
óra között
várja a helyi termelőket és
természetesen a vásárlókat.
Az első piaci napon különleges programokkal is várják a szervezők az érdeklődőket. Fellép a Tördemic
Néptáncegyüttes, lesz kézműves bemutató és játszóház, állatsimogató, népi fajátékok, termékkóstoló, bemutató. A megnyitót 10 órakor tartják. A piac autóval
könnyen megközelíthető,
mivel a 71-es út mentén található, és a strand mellett az
ingyenes parkolási lehetőség is adott. A piaccal szemben áll meg a távolsági busz,
és közel van a Badacsonylábdihegy vasúti megálló is.
A Badacsony hegyet megkerülő kerékpárútról egy rövid
leágazással elérhető a piac.
Hirdetés
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Rövid hírek
n KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk kedves
olvasóinkat, hogy a
nyári szabadságok miatt
lapunk július 29-én és
augusztus 5-én nem jelenik meg. Online újságunk természetesen ebben az időszakban is elérhető.
n ROCKZENE - Július 31-én este fél hétkor a tapolcai Szent
György panzió teraszán
lép fel, az Anna & the
Big Faces együttes. Repertoárjukat dallamos
rockzenék alkotják. (sz)
n HANGVERSENY
Jótékony céllal koncertezik a „Trio Molnár”
július 18-án, szombaton, 19.00 kezdettel Badacsonytördemicen, a
Szent Mihály Római
Katolikus Templomban. A befolyt összeget
a templom javítási költségeire ajánlják fel a
szervezők. A „Trio Molnár” tagjai: Molnár Dávid (zongora) Vásárhelyi-Molnár
Melinda
(hegedű), Molnár Tibor
(gordonka).
(szj)
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Vasutasok nagy napja
ÜNNEPELTEK A „kötött-pályás” társadalom kötetlen találkozója
A tavalyi siker folytatásaként idén is Tapolca kapta
meg a regionális Vasutasnap rendezési jogát. A kötött-pályás társadalom
ünnepi kavalkádja immár
a hatvanötödik volt.
Több, mint ötezer ember vett
részt a több helyszínen zajló
tapolcai programokon. Az
ünnepi műsor a VOKE Batsányi János Művelődési és
Oktatási Központban vette
kezdetét Bene József nyugalmazott
jegyvizsgáló
hanglemezeinek gyűjteményéből álló kiállítással. A
tárlatot Rig Lajos országgyűlési képviselő nyitotta
meg. A rendezvénysátorban
elsőként Feldmann Márton,
a MÁV-START Zrt. értékesítési vezérigazgató-helyettese köszöntötte az egybegyűlteket a hivatalos megnyitón. Kiemelte, hogy az
ország vezetése a gazdaság
egy zálogának nevezte a vasutat. Nagyon sok munkatársunk dolgozott és dolgozik
ma is azon, hogy cégünk újra
a régi fényében tündököljön.

A vasutasnap néhány pillanata
Szólt a modernizációról, a
megvalósítandó fejlesztésekről, a vasutasbázis megtartásáról, anyagi felzárkóztatásáról, a vasutasnapról,
amely az együttlét öröme, a
dolgozók ünnepe.
A város vezetése nevében
Dobó Zoltán polgármester
köszönte meg a szervezők

Fotók: Dancs István

áldozatos munkáját, a MÁV
vezetésének pedig az újbóli
bizalmat a rendezvényt illetően, majd rámutatott:- Sokat köszönhetünk vasútnak,
fél évszázadra visszamenőleg az egyik legmegbecsültebb szegmens volt. Tapolca
és a MÁV viszonya, ahogy
ez a juliális, és még sok kö-

zös szál is bizonyítja, jó, és
mi a jövőben is erre fogunk
törekedni.
Ezt követően 19 csapat mérte össze gasztronómiai tudományát a főzőversenyen,
nemes versengés volt a sakkozók, a kispályás labdarúgó torna résztvevői között,
de a kulturális műsorok fellépői is tartalmas kikapcsolódást nyújtottak.
Minden évben üde színfolt a
tapolcai vasútállomás raktárában megrendezésre kerülő
vasútmodell- kiállítás. Ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak a bemutatott „apró
vasúti csodákra”.
A kísérőprogramok között
szerepeltek gyermekműsorok, kézműves foglalkozások, légvár, óriás társasjáték,
és izgalmas II. világháborús
bemutató,
látványmakettezés, hajtányozás, vasutasmozi, ingyenes városnézés
kisvonattal. Lehetőség nyílt
önkéntes véradásra is. A 65.
Vasutasnap fergeteges utcabállal zárult. A hangulatfelelős a Deresedő Wild Gerlicék zenekar volt.
(di)

Makettek, történelmi jelenetek
Ámulatba ejtő D. Fekete
Balázs tanár úr saját készítésű makettgyűjteménye. Jellemzően második
világháborús harci jelenetek elevenednek meg a
terepasztalokon, de szépen sorba rakott páncélosok, repülőgépek is élményt jelentenek a szemlélő számára.
Csodálatos, mondom lenyűgözve, de a fiatal tanár azonnal szabadkozik, hogy ő nem
számít profinak, csak egy
nagyon lelkes amatőr. „Üsse
kő”! - de ettől függetlenül lenyűgöz a sok érdekes gépezet kicsiben, amelyeket aprólékos munkával, végtelen
türelemmel, és hosszú évek
kitartó munkájával gyűjtött
össze.
- 1997-98-ban készítettem
az első makettet, ebben Cseh
Balázs barátom is inspirált.
Nála láttam harcjárműveket,
sokat beszélgettünk, kedvet
kaptam. Akkor kaptam szü-

leimtől egy 1:72-es Sherman harckocsit, amelynek
nagy örömmel láttam neki.
Aztán folytatódott a sor, és a
mai napig készülnek kezem
alatt a makettek. Nekem
nem nehéz ajándékot venni,
csak azt kell tudni, mi az ami
már megvan - teszi hozzá nevetve felvetésem kapcsán.
- Eleinte egyszínű festékkel
festettem mindent, nagyon
alapszinten készültek kezem
alatt a járművek, aztán
később, ahogy türelmesebbé
váltam, és nem egy nap alatt
akartam végezni mindennel,
már komolyabb dolgokba is
bátrabban belevágtam. Van
itt egy harckocsi, amit decemberben kezdtem el, de
hónapok óta dolgozom egy
keresztes lovag figuráján is.
Természetesen tanítás után,
a szabadidőmben. Kedvenc
időszakom a második világháború, ezen belül is az afrikai hadszíntér, Rommel és
Montgomery küzdelme. Ez
talán azért is vonzó

számomra, mert a második
világháborúban az afrikai
hadszíntér volt az, ahol még
megmaradt valamennyire a
lovagiasság. Például a németek nem lőtték az angolokat az öt órai tea idején, de
a foglyokat sem kínozták,
mint például az orosz
fronton. Itt még tisztelték
egymást a szemben álló
felek.
A terepasztalon Észak-Afrika elevedik meg, egy 1942ben történt csata emlékére,
aztán a nyugati fronton felsorakozott Tigrisekre, Pár-

D. Fekete Balázs
történész, tanár
kedvenc hobbija a
makettkészítés.
Közel kilencven darabot állított össze
az elmúlt 17 évben
Fotók: Szijártó János

ducokra mutat Balázs, illetve egy fronton rögtönzött
műhelyre, ahol éppen egy
légvédelmi páncélost javítanak a makett katonák. Közel
kilencven makettje van
egyébként a tanár úrnak az

elmúlt tizenhét év szép terméseként. Vannak kedvencek, a Királytigris, egy sárgára festett Párduc, de az afrikai fronton harcolt, győztes Tigris és egy parancsnoki
autó is ezek közé tartozik.
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Középkori forgatag a hegynél
Fülsiketítő puskalüvések,
harcias, kötekedő, bajvívó vitézek, táncosléptű
szépséges úri leányok,
földön elterült, vízbe ölt
katonák. A Fő téren és a
tóparton népszerűsítették
pénteken a Gyulaffy Napok Csobáncért hétvégi
programjait.
Mert egy kis reklám mindig
elkel a vitéz uraknak is, így
különösen szórakoztatóra
veszik a hagyományőrzők a
figurát a népszerű rendezvény első napján. A nagy
csinnadratta, a kardcsörtetés
végül elérte a célját, sokan
felfigyeltek az eseményekre, a tóparton már száznál is
többen figyelték a leányvásárt. Itt ugyanis törökök és
magyarok egyezkedtek egy
csinos lány tulajdonlásán,
ami a forgatókönyv szerint
sokak halálával és a törökök
győzelmével végződött.
A tapolcai vendégcsalogató
programot követően a hagyományőrzők visszatértek
Gyulakeszibe, ahol 17 órakor Gyulaffy László szobrá-

A hétvégén rendezett Gyulaffy-napok néhány emlékezetes pillanata
nál tették tiszteletüket. Este
koncertek, táncos műsorok
szórakoztatták a végvári hagyományőrzők legnagyobb
hazai seregszemléjének hagyományőrzőit, vendégeit.
Több hónapos előkészület és
szervező munka gyümölcsét
élvezhették azok, akik a rekkenő hőségben kilátogattak
Gyulakeszibe. A Csobánc

Váráért Alapítvány 12 évvel
ezelőtt elhatározta, hogy
megmentik, megóvják a kritikus állapotban lévő várat.
A szervezők minden estére
könnyűzenei koncertekkel
készültek, hogy fokozzák a
hangulatot és a napközben
megfáradt harcosoknak kikapcsolódást nyújtsanak. A
középkori főzőversenyen

Légügyi ellenőrzés volt a Csobánc- hegyen
A közlekedésrendészeti osztály a természetvédelmi
őrökkel karöltve tartott légügyi ellenőrzést a Csobánchegyen, tájékoztatta lapunkat Nagy Judit, a tapolcai
rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
A razzia során 28 paplanernyőst igazoltattak a rendőHirdetés

rök, és ellenőrizték, rendelkeznek-e a hegyről startoló,
ezen extrém sport űzéséhez
szükséges
okmányokkal.
Két esetben szabálysértési
eljárást kezdeményeztek,
két esetben helyszíni bírsággal sújtották a szabályszegőket, és egy személy ellen
büntetőeljárás indult. Az

ellenőrzés oka, hogy a Csobánc a Balaton-felvidék turisztikai szempontból is kiemelkedő szépségű helye. A
hegy több mint egy évtizede
kedvelt kirándulóhelye elsősorban a Dunántúlon élő, de
az ország más részeiről is
idelátogató gyalogos siklóernyős repülősöknek.
(di)

Fotók: tl-hg

kulináris múltunk is megelevenedett. A török kort 21
hagyományőrző csapat hozta közelebb az emberekhez,
akik precízen és gondosan
elkészített korhű ruházatuk
mellett a haj- illetve bajuszviseletükre is nagy hangsúlyt fektettek, melynek
szépségéből versenyt is
rendeztek. A megmérettetést
Hirdetés
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Kovács Krisztián, a Gyulaffy Bandérium tagja nyerte, így ő viselheti a Gyulaffy
dali kapitánya címet. Látogathatók voltak magyar, perzsa, török táborok is. A rendezvény középpontjában álló várhoz is felkapaszkodtak, ahol Hangodi László
történész és Czibula György
geotúra-vezető tartott előadást. A vásártéren mesteremberek árulták portékájukat, majd a rendezvény leglátványosabb eseménye, a
vártámadás
következett.
Ágyúszó és kardélek fémes
zaja tette izgalmassá Csobánc diadalát. Fegyverforgatásból és bátorságból is
számot adtak a vitézek, hiszen cseppet sem kímélték
egymást a bajviadalon, ahol
a faszablyákkal súlyos ütéseket és vágásokat mértek
ellenfelükre. A gyermekekre
is gondoltak, ők solymásztáborban vehettek részt, és részükre is megrendezték a
vártámadást, polifoam szablyák és zokni buzogányok
használatával. A kutyaiskola
bemutatója is elnyerte a közönség tetszését. Az élményekkel gazdagodott résztvevők tábortűzzel búcsúztatták a hétvégét.
(tl-hg)

6

- TAPOLCAI ÚJSÁG

MAGAZIN - HIRDETÉS

2015. JÚLIUS 15.

olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták

Batsányi vagy Bacsányi?
Nemrég 59. érettségi találkozónkra gyűltünk össze a
régi két osztály 57 tagjából
mintegy húszan. Az 1956.
májusában végzettek 4/A
osztályának tablóját készítve találkoztam először azzal
a problémával, hogy Tapolca szülöttének nevét hogyan
is kell írni: Bacsányi vagy
Batsányi?
Én akkor Bacsányiként írtam, mert akkor ez volt az elfogadott. Most azt látni,
hogy kizárólag a Batsányi a
hivatalos és használatos.
Egyik osztálytársunk - Lóránd Péter - rendelkezésemre bocsátotta a családja által
megőrzött 1934.május 13-i
Tapolcai Újság példányát,
melynek címoldalán BACSÁNYI ITTHON címmel
számol be arról, hogy a költő
160 év után visszatért. Hamvait Linzből hazahozták szülővárosába és május 10-én
12 órakor helyezték el végső
nyugvóhelyére nagy ünnepség keretében.
Aztán az interneten böngészve megláttam a költő első verseskötetének címolda-

Tapolca nagy költőjének
szobra a Malom-tó partján
Fotó: Szijártó János

lát, melyen Batsányi szerepel. Sok helyen találtam
mindkét változatból példát,
mégis a Tapolcai Újság
1934.április 15-i számában
A tapolcai plébánia anya-

Heti Ötlet
Lenner Lászlóné
védőnő
Itt a nyár, indulunk nyaralni!
Kisgyermekes szülőként sok
szempontot kell szem előtt
tartani, hogy élményekkel
gazdagon, kipihenten térhessünk haza.
Örökmozgó kisbabával érdemesebb határon belül maradni. Ha hosszú útra indulunk
célszerűbb éjszaka utazni.
A szálláshely kiválasztásánál
előny, ha nem kell az egész
háztartást magunkkal cipelni. Hasznos, ha van játszótér,
fedett medence. Kiságy, etetőszék általában van a szálláshelyen. Érdemes azonban
vinni egy könnyű babakocsit, kengurut vagy hordozókendőt. A gyermek TAJ-kártyája mindig legyen nálunk.
Ha krónikus betegsége van,
az orvosi dokumentációt is
vigyük magunkkal. Bébiétel,
gyümölcs itthon biztonságosan megvásárolható. A gyermekek bőrére különösképpen vigyázni kell, hiszen az ő
bőrük sokkal inkább ki van
téve a nap káros hatásainak.
Ezért legalább 50-es faktor-

egészség
környezet
közlekedés
informatika

számú fényvédőt használjunk. Délelőtt 10 óra és délután 4 óra között lehetőleg
ne tartózkodjunk tűző napon!
Fejüket kis sapkával, kendővel védjük. Fontos gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Mindig legyen velünk víz vagy egyéb folyadék, amivel többször kínáljuk meg a kicsit. Hasznos lehet az esőkabát, váltóruha.
Ne feledkezzünk meg a kedvenc játékáról, mesekönyvéről, mely az otthon biztonságát adhatja. Víz mellett úszógumi, karúszó legyen velünk.
Nagyobb gyermeket se engedjünk felügyelet nélkül a
vízbe!
Az útipatika tartozékai: lázmérő, láz és fájdalomcsillapító (kúp, tabletta, szirup).
Probiotikum, hányinger elleni kúp, szúnyog- kullancsriasztó szer, sós orrcsepp, kézfertőtlenítő, Betadin oldat,
steril géz, sebtapasz, olló,
csípésre Fenistil gél, Ca-Kid
szirup pezsgőtabletta.

könyve című cikke azt igazolja, hogy a Batsányi a helyes írásmód, ugyanis így jegyezték be a születését, s így
használta maga a költő is.
Ennek ellenére a lap továbbra is a Bacsányi változatot
használja, mivel a latin nyelvű írást „magyarra” fordításával így tartja helyesnek.
Így használják a különböző
lexikonok, és ezt az írásmódot tarja helyesnek Varga
Béla, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár nyugalmazott
igazgatója is Veszprém város lexikona című művében,
amely több mint 3000 nevet
tartalmaz. Ebben ugyanis
kijelenti, hogy a helyesen elfogadott név Magyarországon a Bacsányi név.
Mi öregdiákok, akiknek
érettségi bizonyítványán, a
gimnázium bélyegzőjén is a
Bacsányi név szerepel, ez az
írásmód áll közelebb a szívünkhöz, s így is marad!
Azonban a legfontosabb, és
nagy örömünk, hogy Tapolca szépen ápolja a 170 éve
meghalt költő emlékét!

Reagált a szemorvos
Vida Anett által „Első a
gyermek” címszó alatt,
2015. június 24. napján közzétett írásában foglaltak
mellett szó nélkül „elmenni”
nem tudok, és pár sorban reagálni kívánok.

Édesanyaként és szemész,
ideggyógyász szakorvosként is teljes mértékben
egyetértek azzal, hogy az
ember életében legfontosabb a gyermek, akiért egy
szülő bármit megtenne, bármire képes és nincs annál fájóbb érzés, mint mikor gyermekünket betegnek látjuk.
Orvosként a gyógyításra esküdtem fel, már 40 éve hivatásom és egyben szeretett
munkám a szemészet, mindent a gyógyításnak rendeltem és rendelek alá. Őszintén sajnálom, hogy gyermekét ilyen komoly betegséggel kezelték és remélem már
csak rossz emlék az aggódás, kisfia jól van és egészséges. Az ön által rám használt jelzőket („pökhendi,
nagyképű, megalázó”) határozottan visszautasítom és
önnel ellentétben én nem kíDr. Molnár Sándor vánok sértő szavakat hasz-

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
július 16 - 22.
csütörtök – szerda
16 – 17. csütörtök–péntek,
20 – 22. hétfő - szerda 14:00
1000,-Ft
WHO AM I – Egy rendszer
sincs biztonságban
Színes,feliratos német film
Hossz: 105 perc
Rendező: Baran bo Odar
Szereplők: Tom Schilling,
Elyas M’Barek,
Wotan Wilke Möhring
16 – 17. csütörtök–péntek,
20 –22. hétfő - szerda 16:00
1200,-Ft
18. szombat 13:00 és 17:00
19. vasárnap 14:00 és 16:00
Minyonok 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 91 perc
Rendező: Brian Lynch
16–17. csütörtök–péntek,
19–22. vasárnap-szerda
18:00 és 20:00 1000,-Ft
18. szombat 19:00 és 21:00
Ted 2.
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Hossz: 114 perc

nálni az ön által tanúsított viselkedésre. Munkám során
számomra legfontosabb a
megfelelő szakmai diagnózis felállítása, az ehhez szükséges vizsgálat precíz elvégzése, mely egyes esetekben a
körülmények miatt csak
nagyon nehezen teljesíthető.
Emlékeim szerint így volt ez
az ön kisfiának vizsgálatakor is. Arra viszont a jövőben kérném önt és minden
kedves szülőt, hogy segítse a
szakorvos munkáját, próbálja gyermekének vizsgálattól
való félelmét oldani, gyermekét megnyugtatni, hogy a
vizsgálat minél pontosabban
és könnyebben elvégezhető
legyen! Szülőként ez a legtöbb, amit gyermeke érdekében megtehet. A kisfia vizsgálatakor is a szakma szabályai szerint jártam el, a vizsgálat során elváltozást nem
tapasztaltam. A cikkben írt,
szakmaiságomat megkérdőjelező megjegyzéseire, utalásaira nem kívánok reagálni….
Gyermekének és családjának jó egészséget kívánok!
Dr. Angyaláti Enikő
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A legjobbak között
SAKK Országos bajnoki cím több szép éremmel, helyezéssel
Hat fiatal tapolcai sakkozónak sikerült elérni az első hat hely egyikét Balatonlellén, ahol a szellemi
sport országos döntőjét
rendezték a közelmúltban.
Az egyhetes sakk versenyen
a tapolcai sakkszakosztályt
19 fő képviselte, így az
egyik legtöbb sakkozót indító egyesület voltunk- mondta el lapunknak Kosztolánczi Gyula sakkmester, a gyerekek edzője. A mieink nagyon jól küzdöttek, legtöbb
játékosunknak sokáig volt
esélye arra, hogy bekerüljön
az első hat helyezett közé,
ami egy országos döntőben
kiváló eredmény - tette hozzá. Végül összesen hat tapolcai sakkozónak sikerült az
első hat hely valamelyikét
elérni. A nyolc éves lányok-

Anna a dobogó 3. fokán

Futásban
remekelt
Harmadik helyezést ért el
az országos döntőn a tapolcai Bátai Anna, a Szigligeti Általános Iskola 6.
osztályos tanulója a Kis
Egy büszke és sikeres sakkozó csapat a nem mindennapi országos szereplés után
iskolák
diákolimpiáján,
egyéniben,
600 méteres
nál Gaál Zsóka teljesítmé- tizenkét éves lányoknál Ju- A tizennégy éves fiúknál
nye külön kiemelendő, ő hász Judit 3. helyezésének Ács Márton 5. helyezésére, síkfutásban.
magyar bajnok lett. A nyolc örülhettek a tapolcaiak. Ér- a tizennyolc éves lányoknál
éves fiúknál Horváth Bar- seki Tamara kategóriájában Árvai Eszter 2. helyezésére Erről a leány édesanyja, Bánabás 5. helyezést ért el. A szintén a 3. helyen végzett. lehetünk büszkék.
(tl) tai-Szalay Mónika tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, Anna az idei tanévben
megszerezte a megyei bajnoki címet, amellyel a kiharNagy izgalmak és drámai lyán vesz részt a kiírt baj- colta a jogot a békéscsabai
körülmények között har- nokságokban. Minden eset- országos döntőn való részcolta ki női labdarúgó csa- ben dobogón zártak a lá- vételre. Annát a megyei dönpatunk a fényesen csillo- nyok. Kispályán háromszor tőben elért időeredményével
gó ezüstérmet, megtörve első, egyszer második, két- - az ország második legjobb
ezzel a négy éve tartó szer harmadik helyen végez- időeredményével - a másotek. Keresztpályán egy első dik előfutamba sorolták be,
„bronz átkot”.
és egy második hely jutott, amit megnyert. A másnapi
A bajnokság utolsó forduló- négyszer bronz került a lá- döntőt a harmadik hely megját a tapolcaiak biztos har- nyok nyakába. A csapat mér- szerzésével zárta. A felkémadikként kezdték, ám lege: 13 győzelem, 5 vere- szülésben nagy szerepe volt
Veszprém elleni győzelmük- ség, 50 rúgott, 23 kapott gól. tanárának, Mile Pálnak, aki
kel megszerezték az ezüstér- A csapat házi gólkirálya 116 nemcsak az iskolai edzések
met. Fellenbeck Mihály ed- góllal Gyarmati Renáta lett. keretében, hanem szabadiző elmondta, hogy az elmúlt A szavazatok alapján a leg- dejét nem sajnálva, tanítási
években a csapat kispályán, jobb játékosának járó díjat szünetekben is edzéseket
(szj)
illetve 2009-től keresztpá- Torma Szabina kapta. (ae) tartott Annának.

Kosaras utánpótlás Ezüstérem a leányoknak

A szépen szereplő tapolcai kosaras leány- és fiúcsapat
Újoncként indultak, s máris szép sikereket mondhatnak magukénak a Tapolca VSE kosárlabda
szakosztályának U-11-es
sportolói.
A Tapolca VSE kosárlabda
szakosztályának U11-es fiú
és U11-es lány csapata 2014
- 2015-ben első bajnoki évét
játszotta országos bajnoki
rendszerben, a „Kenguru”
bajnokságban. Nyolc fordulóban vették fel a harcot az
ellenfelekkel. A tornarendszerben bonyolított nyolc

fordulóban négyszer lettek
tornagyőztesek. Körmenden
és Szombathelyen egyszeregyszer, míg a Tapolcán rendezett két tornán veretlenül
sikerült a legjobbnak bizonyulniuk. A gyerekek eredményes felkészülését Molnár Lajos vezetőedző és Kovács Kristóf edző irányította.
A megalapozott szakmai
munka folytatásaként a következő bajnoki évben két
U11-es, két U12-es és egy
U14-es csapattal tervezik az
indulást az Országos utánpótlás-bajnokságokban. (ae)

Apa és fia az élmezőnyben
A Dunántúli Szlalom Kupa
(DSZK) sorozat júniusi
bakonyszentlászlói futamát több mint 100 induló
részvételével rendezték
meg. A tapolcai Lovász
kettős ismét jól szerepelt.
A DSZK kupasorozatban
Lovász Kornél az abszolút
versenyben a 6. helyen, kategóriájában a 2. helyen áll,
míg édesapja, Lovász Róbert
az abszolút verseny 4. helyét
birtokolja, kategóriájában
pedig első. Mint megtudtuk,
a három legjobb időt BMW-

A két szlalomos Lovász nyerő BMW-je verseny közben
vel érték el. Lovász Róbert is szerepel, ott Kornél katevolt a leggyorsabb, 4 tized- góriájában az első helyen
del verte Ungvári Pétert, és áll, az abszolút versenyben
2 másodperccel bizonyult negyedik, Róbert szintén elgyorsabbnak fiánál, Lovász ső kategóriájában, míg az
Kornélnál. Apa és fia a Ma- abszolút versenyben pilla(szj)
gyar Szlalom Bajnokságban natnyilag hatodik.
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Rendőrségi hírek
n JELENTŐS értékre elkövetett lopás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás egy 60 éves zalahalápi nő ellen, aki 2008
óta a nyirádi erdőből megközelítőleg 270 köbméter fát
tulajdonított el. A Budapesti
Erdőgazdaság Zrt. Uzsai Erdészeti Igazgatóságáról érkezett a feljelentés 2013 decemberében, hogy ismeretlen tettes október 14. és december 12. közötti időszakban a tulajdonukban lévő
nyirádi területekről több
mint 100 köbméter fát vágott ki engedély nélkül. A
nyomozás során megállapítást nyert, hogy Cs. A. 2008
óta megközelítőleg 270 köbméter fát vágatott ki és tulajdonított el, közel 5,5 millió
forint értékben. A zalahalápi
nő ellen jelentős értékre elkövetett lopás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt
indult eljárást a tapolcai rendőrkapitányság vizsgálati
osztálya a napokban vádemelési javaslattal fejezte be,
s az ügyet a járási ügyészségnek adta át - tájékoztatta
lapunkat Nagy Judit, a tapolcai rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
(di)
n OK NÉLKÜL arcon
ütötte a gépjárművéhez
igyekvő 34 éves devecseri
férfit 2014 szilveszterének
hajnalán az egyik szórakozóhely előtt egy 22 éves
tapolcai fiatalember. Gelencsér Olivér r. törzsőrmester
és Németh Tamás r. főtörzszászlós tanúkutatása és a
rendelkezésre álló adatok
alapján M. Martin lett megalapozottan gyanúsítható a
bűncselekmény elkövetésével. A rendőrök előállították
a tapolcai rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként
történő kihallgatásakor beismerő vallomást tett. A vizsgálati osztály súlyos testi
sértés miatt indított nyomozását befejezte, az ügyiratokat vádemelés kezdeményezésével átadta a Tapolcai
Járási Ügyészségnek - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit
megelőzési főelőadó. (di)

HÍREK
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Piaci helyzet nyáron
VÁSÁRTÉR A tető megújult, még az esőcsatornát kell felszerelni
Lejárt a palántaszezon, illetve több gyümölcsé is,
azonban a tapolcai piac,
pillanatnyilag a legnagyobb
látogatottságot
produkáló időszakát éli.
A szezon közepén kereste
meg lapunk Csáki László piacvezetőt. Mint elmondta, a
friss zöldség, a gyümölcs
nagyon keresett ezekben a
napokban. Éppen ezért sokan megfordulnak itt, jönnek helyiek, környékbeliek
és a nyaralók is egyaránt.
A vásárcsarnok tetőfelújítása is megtörtént, amint arról
lapunkban már korábban beszámoltunk. A piacvezető
ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a kivitelezéssel elégedett, sem a kereskedőktől,
sem a vásárlóktól nem érkezett panasz a beruházás miatt. Hozzátette, hogy rövidesen mindkét oldalon vízelvezető csatornát alakítanak
ki az épület védelme
érdekében. Valamikor a piac
déli oldalán állt egy hordó,
amely látogatott, kedvelt

Csáki László piacvezető: A hordó helyét hasznosítani szeretnénk
színfoltja volt a területnek.
Kérdésünkre Csáki László
elmondta, hogy a borozó jelleggel működtetett hordó állapota leromlott, és a tulajdonos az elszállítás mellett
döntött. - Viszont terveink
között szerepel a hely (mint-

SZEM - PONT
'' Szeresd a virágot, és ne
féltsd szívedet, mert ki azt
szereti, rossz ember nem
lehet.'' Petőfi Sándor
versrészletéből kiindulva
a Gárdos Tamás vezette
Szent György Panzió és
Étterem csapata csak jó
emberekből áll.
Több olvasónk is elismeréssel szólt arról a pozitív tényről, arról a látványról, ami a
járda mellett, majd a lépcsőkön is muskátli és leander-

költemények fogadják a
vendéget. Az étterem dolgozói a munka mellett a növények ápolására is nagy hangsúlyt fektetnek, ami az elismerő szavak tudatában, már
megérte a törődést. Emellett
a megújult Tapolcai-tavasbarlang és Látogatóközpont
„szomszédjaként” is méltó,
nyugodt és szép környezetben ülhetnek le és fogyaszthatnak az éhes, szomjas turisták vagy a helybeliek.
(di)

Házasságkötés
Komjáthy Dániel Botond és
Nyilasi Vanda 2015. július
4-én kötöttek házasságot.
A Szent György Panzió és Étterembe betérő vendégeket virágcsodák fogadják
Fotó: Dancs István

Fotó: Szijártó J.

egy 12-14 négyzetméter) újbóli, folyamatos bérbeadása, elsősorban vendéglátás,
vagy helyi termék árusítása
céljából. Fontosnak tartjuk,
hogy tovább szélesedjen a
piacon található szolgáltatások köre. Július végéig vár-

juk az érdeklődőket, hogy
még a nyári szezonban sikerüljön a területet hasznosítanunk. A vásárcsarnok teljes felújítása is régóta esedékes, de ez nagy valószínűséggel csak pályázati forrásból valósítható meg. (szj)

Heti SÜTI

Piaci információk

Sztracsatella citrommal

Hozzávalók
Tészta: 6 db tojás, 6 ek cukor, 6 evőkanál finomliszt, 1 ek napraforgó olaj, 6
gr sütőpor. Krém: 2 citromból nyert
citromhéj (nagy), 2 citromból nyert
citromlé (nagy), 6 dl tej, 20 dkg cukor, 2
tasak tejszínes pudingpor, 4 dl habtejszín (Hulala), 1 cs habfixáló, 8 dkg csokoládé (ét). Tetejére: 5 dkg csokoládéforgács
Elkészítés
Piskóta: A tojásokat a cukorral habosra
keverjük (6-8 perc gépi habverővel),
hozzáadjuk az étolajat, majd végül a sütőporral elkevert lisztet fakanállal keverjük hozzá. A tepsit szilikonos sütőpapírral béleljük, a piskótamasszát beleöntjük. 180 fokra melegített sütőben
20-25 perc alatt megsütjük. Krém: A
pudingporokat a cukorral, tejjel csomómentesre keverjük, és sűrűre felfőzzük,
majd kihűtjük. A tejszínt a fixálóval kemény habbá verjük. A kihűlt pudingos
krémhez hozzákeverjük a citrom reszelt héját és levét. Jól kihabosítjuk. A
felvert tejszínt gyengéden hozzákeverjük (fakanállal), majd végül az étcsokit
belereszeljük, hozzákeverjük fakanállal. A piskótát egy tálcára helyezzük, a
krémet rákenjük, és csokoládéforgáccsal megszórjuk. Hűtőbe tesszük,
jól lehűtjük. Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alul-felül sütés, tepsi mérete:
24×39 cm.
Fehér Sándorné, Tapolca

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 25 - 40 - 46/db
Burgonya: 179 Ft/kg
Sárgarépa: 299 Ft/kg
Zeller: 160 Ft/db
V.hagyma: 240-250 Ft/kg
Újhagyma: 100 Ft/cs
Paprika: 880 Ft/kg
Fejeskáposzta: 199/kg
Paradicsom: 490 Ft/kg
Uborka: 300 Ft/kg
Körte: 350-450 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Dió: 2600 Ft/kg
Mandula: 4100 Ft/kg
Citrom: 699 Ft/kg
Lencse: 800 Ft/kg

Túra
A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály szombati
(2015.07.18.) túraprogramja: munkatúra, Balatonederics-Sipostorok-Balatongyörök zöld sáv turistajelzés
felújításának folyatatása.
Találkozó a tapolcai vasútállomáson 6.35-kor, a vonat
6.45-kor indul.

