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Csodálatos zongora
KONCERT Különleges képességű művész és hasonló hangszere 

Bogányi Gergely és 
messze földön híres zon-
gorája varázsolta el a kö-
zönséget szombat este. 
Bár a koncert utolsó har-
mada elmaradt a viharos 
idő miatt, akik ott voltak, 
szép élménnyel gazda-
godtak. 

A hangverseny három terve-
zett műsorblokkjából kettőt 
hallhatott a mintegy hatszáz 
főnyi közönség a plébánia 
udvarán, az utolsó, egy Liszt 
-darab (Bénédiction de Dieu 
dans la solitude - Isten áldása 
a magányban) maradt el. A 
művész azonban megígérte, 
hogy legközelebbi tapolcai 
látogatásán eljátssza majd. A 
zenekedvelők számára min-
den bizonnyal így is mara-
dandó élmény lehetett a 
Chopin-darabokat felvonul-
tató első harmad, majd utána 
Liszt Ferenc munkásságá-
nak megvillantása a világ 
egyik legjobb zongoristája, 
Bogányi Gergely által.
Az est elején Szakács Péter 
atya látta el lelki útravalóval 
az érdeklődőket, míg a kon-

cert megvalósításának fő tá-
mogatója, Rák Csaba a Bo-
gányi-féle zongoráról, illet-
ve a művésszel való szemé-
lyes kapcsolatáról szólt. Ko-
vács Melinda, a Tapolca Vá-
rosi TV főszerkesztője  az 
est házigazdái, Szakács 

Péter atya, és dr. Csernai Ba-
lázs atya nevében is köszön-
tötte a hallgatóságot. Mint 
mondta, különleges ez az 
este, hiszen különleges ven-
déget hívtak, hogy együtt 
ünnepeljék vele a plébánia-
templom búcsúját. Egyben 

ismertette Bogányi Gergely 
életútját, kiemelve  annak 
jelentősebb fordulópontjait.  
Idén januárban mutatta be a 
sajtónak a zongoraművész a 
nevét viselő, több mint 10 
éven át fejlesztett  hangver-
senyzongorát.                (szj)

Az angol válogatottat segíti

Lánglovagok akcióban 

Több fiatal angol vívó edzett 
a napokban Tapolcán, a vá-
rosi sporttelepen. Mint meg-
tudtuk, a tapolcai, de négy 
éve Londonban élő vívó, 
Keszler Dávid hozta el tanít-
ványait szülőföldjére. Az 

egykori tapolcai vívó az an-
gol válogatottnál edzőskö-
dik, most öt tehetséges tanít-
ványa kísérte haza pár napra. 
Bővebben a témáról a Tapol-
ca Városi TV-ben láthatnak 
interjút.                            (szj)

Újabb tűz ütött ki Tapolca 
környékén, azonban az 
elmúlt szombati erdő-
tűzhöz képest ez sokkal 
közelebb volt a lakóhá-
zakhoz. Igaz, a tűz jóval 
kisebb területre terjedt ki, 
és a lánglovagok pár óra 
alatt el is oltották az égő 
aljnövényzetet.

A tapolcai tűzoltók mellett a 
környékről is érkeztek szak-
emberek, illetve járművek a 
város  közelében, alig né-
hány száz méternyire pusztí-
tó lángok megfékezésére. A 
tűzoltók ezúttal is uralták a 
helyzetet, s fékezték meg a 
tűz kiterjedését. A helyszí-
nen megtudtuk, mintegy 5-6 
hektárnyi aljnövényzet égett 
le a  Fenyves utca közelében 
lévő területen.                (szj)

Ezúttal a város 
közelében ka-
pott lángra az 
aljnövényzet, de 
sikerült megfé-
kezni a gyorsan 
terjedő tüzet
     Fotók: Szijártó

Mindent 
a vevőért!
Egy potenciális vá-
sárló arra gondolt, 
hogy mobil eszközé-
hez vesz egy mobil in-
ternetet, az ahhoz 
szükséges modem-
mel együtt. Hívja ked-
venc szolgáltatóját, 
ahol zökkenőmente-
sen el is jutott a keze-
lőig, sőt már a meg-
rendelés visszaigazo-
lása zajlott. Azonban 
a telefonvonal meg-
szakadt. Újbóli pró-
bálkozás, de sikerte-
len. A következő is. 
Másnap eljut egy má-
sik kezelőig, aki az 
előzmények megis-
merése után közli, 
sajnos a webshop 
most éppen nem mű-
ködik, próbálja hívni 
később.  Potenciális 
vevő később próbál-
kozik, eredménytele-
nül. Nem fogadja hí-
vását a korszerű au-
tomata rendszer. Im-
már a sokadikat. Köz-
ben eltelik a nyár és a 
vevő már nem is akar 
mobilnetet.

          Szijártó János

Keszler Dávid és angol tanítványai Tapolcán   Fotó: szj.

Bogányi Gergely és fantasztikus „csodazongorája” Tapolcán a plébánia udvarán 
felállított színpadon a hangverseny előtt, és közben                   Fotók: Szijártó - Töreky



Megmentette egy szlo-
vák kerékpáros életét
Pintér György főtör-
zsőrmester körzeti meg-
bízott.
2015. július 23-án a dé-
lutáni órákban közös 
szolgálatot látott el a 
polgárőrség egyik tag-
jával, Csizmazia Pállal. 
A 71. számú főúton iga-
zoltatták a gépkocsive-
zetőket, majd 14 óra kö-
rül egy 6 fős szlovák ál-
lampolgárságú kerék-
páros társaság hajtott el 
előttük. 
A kerékpárosok elhala-
dása után egyszer csak 
arra lettek figyelmesek, 
hogy tőlük mintegy 30 
méterre az egyik közép-
korú férfi kerékpárjának 
első kereke kifordult, 
aki ennek következté-
ben átesett a kerékpáron 
és arccal a földre zuhant. 
Ezt észlelve azonnal 
odafutottak segítséget 
nyújtani. A szlovák férfi 
ekkor már elveszítette 
az eszméletét. Gyorsan 
a hátára fektették, lábait 
felemelték, aminek kö-
vetkeztében magához 
tért. Felállt, majd pár 
lépés után ismét össze-
esett. Ezt követően Pin-
tér György főtörzsőr-
mester megkezdte a fér-
fi újraélesztését, akit vé-
gül mentőhelikopter 
szállított kórházba.   (di)
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IDŐKÖZI VÁLASZTÁS:

A Jobbik választási rendezvényei: 
Augusztus 24. (hétfő) 8-tól, az 
Áruház előtt. 18 órakor a Juhász 
Gyula utca 43 és 45 között.
Augusztus 25. (kedd) 8-tól: Városi 
Piac. 16 óra: Csobánc utca - Kos-
suth Lajos utca sarka.
Augusztus 26. (szerda) 8-tól az 
Áruház előtt.
Augusztus 27. (csütörtök) 17 óra a 
Spar előtt.
Augusztus 28. (péntek) 8-tól a  
Városi Piacnál.
Augusztus 28-án 18 órakor a 
Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban Vona Gábor, a Jobbik el-
nöke, Rig Lajos országgyűlési kép-
viselő, Dobó Zoltán polgármester, 
Pass Sándor és Décsey Sándor 
képviselőjelöltek közösen tartanak 
lakossági fórumot. 

Hagyományaink
ELŐADÁS Búcsúi ünnep, Nagyboldogasszony 

Tapolcának és környéké-
nek  búcsúi hagyománya-
iról Hangodi László tör-
ténész, muzeológus, il-
letve Nagyboldogasz-
szony ünnep eredetéről, 
a magyarországi hagyo-
mányban betöltött szere-
péről  dr. Varga Tibor jog-
történész tartott előadást 
a városi múzeum udvarán 
a város kulturális kabi-
netjének szervezésében.  

Az eseményre augusztus 15-
én, Szűz Mária mennybeme-
netelének  napján, a keresz-
tény Magyarország egyik  
legfontosabb ünnepén, Ma-
gyarország védőszentjének 
napja alkalmából került sor. 
Hangodi László a környék  
régészeti kutatásaiból, to-
vábbá a zömében 13. szá-
zadtól fennmaradt írásos 
emlékekből építkező előa-
dásában mutatta be azt a le-
tűnt világot, amelyet a ke-
reszténység hazai megjele-
nése, elterjedése és a hajdani 
politikai, gazdasági viszo-
nyok  formáltak a nyugati 
kereszténységen belül is 
egyedivé, különlegessé. A 
közönség megtudhatta a ta-
polcai muzeológustól azt is, 
hogy miképpen keletkezik, 
mit jelent, és miképpen vált 
környékünkön is az eredeti-

Foglalkoztatás, esélyegyenlőség

A két előadó, Hangodi László és dr. Varga Tibor szá-
mos érdekességet tárt a közönség elé      Fotók:Töreky L.

leg mély keresztényi értéket, 
a jelentésében "bűnbocsána-
tot, felmentést" hordozó bú-
csúi  hagyomány végül a bú-
csúcédulák árusításán ke-
resztül, a köznép körében 
ringlises-, céllövöldés-, sok-
szor báli verekedésbe tor-
kolló népünnepéllyé. Dr. 
Varga Tibor előadását meg-
kezdve sajnálatát fejezte ki, 
hogy Magyarországon ma 
nincs helyén értékelve a 
Nagyboldogasszony ünnep, 
amely hazai egyházi eredetű 
hagyományaink közül a leg-
fontosabb. A jogtörténész 

hangsúlyozta, Szent István 
halála pillanatában, 1038 
augusztus 15-én felajánlotta 
Magyarországot Máriának. -  
Magyarország addig nem le-
het szabad ország, amíg 
Nagyboldogasszony napja, 
azaz augusztus 15-e nem 
lesz hivatalos munkaszüneti 
nap, állami ünnep - üzente a 
politikusoknak a Nagybol-
dogasszonyhoz kötődő ma-
gyarországi vallási hagyo-
mányt sok oldalról megkö-
zelítő előadását bevezetve a 
nemzeti körökben jól ismert 
és megbecsült történész. (tl)

Lebonyolítás főosztálya 33 
millió 492 ezer forint össze-
gű 100 százalékos támoga-
tásra ítélt. A pályázatba 29 
járási települést és számos 
civil szervezetet sikerült be-
vonni. A pályázat két pro-
jektmenedzsere Oszterman-
né Patus Henrietta és Para-
patics Tamás. A megvalósí-
tandó projekt célja, a térségi 
együttműködés erősítése és 
az esélyegyenlőség előmoz-
dítása a tapolcai járásban, 
amelyben kiemelt szerepet 
kap a járásszékhely önkor-
mányzat koordinációja a já-
rási települési önkormány-
zatok és intézményeik, a 
nemzetiségi önkormányza-
tok, állami szervek, a járás-
ban működő civil, egyházi 
és gazdasági szervezetek 
között. Az első rendezvény 
július 16-án volt.             (szj)

Tapolca járás foglalkoztatá-
si helyzetének bemutatása, a 
fejlesztési lehetőségek feltá-
rása, az esélyegyenlőség 
biztosítása volt a témája an-
nak a rendezvénynek, ame-
lyet pályázati támogatással a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban rendeztek meg 

július 23-án. Az előzmé-
nyekről jó tudni, hogy a ta-
polcai önkormányzat sike-
res pályázatot nyújtott be az 
Új Széchenyi Terv Államre-
form Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez,  me-
lyet a Miniszterelnökség 
Közigazgatási Programok 

Pillanatkép a második rendezvényről     Fotó: Szijártó J.
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Falunapi mulatság

Hétvégén került megren-
dezésre a XXII. Falunap 
és a X. Lángossütő Fesz-
tivál Zalahalápon.

A programok már kora reg-
gel elkezdődtek, hiszen Hu-
bert János Csaba szervezé-
sében 13 csapat vett részt az 
immáron hagyományosnak 
mondható Haláp-hegyi tel-
jesítménytúrán. 
Bedő Lajos Sándor polgár-
mester köszöntőjében örö-
mét fejezte ki a nagy lét-
számmal kapcsolatban. A 
délután folyamán, kulturális 
programokkal várták a falu 
apraja nagyját, egymást vál-

tották a fellépő csoportok a 
színpadon. Felléptek: Csató 
Boglárka hastánccal, a 
Csontváry Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Is-
kola néptáncosai, Tóth Kia-
ra, a Sáskai Dalkör, a Zala-
halápi Nyugdíjas Klub, a Ta-
polcai Musical Színpad. A 
gyerekeket  lufibohóc, lég-
vár, hagyományos népi fa-
játékok, állatsimogató, pó-
nilovaglás, arcfestés, ka-
vicsfestés várta. Az idei fő-
zőversenyen rekord számú, 
19 csapat indult, a lángossü-
tő versenyen 4 csapat ver-
sengett. Ellátogattak a Rozs-
damaró Veteránmotorosok 

is Zalahalápra, rally autózás 
és tűzoltó bemutató is szí-
nesítette a napot. "Zalahaláp 
Településért" Kitüntetésben 
idén 4 személy részesült, 
valamint elismerő oklevelet 
vehettek át a település civil 
szervezetei, támogatói. Az 
esti tombolasorsolást a vihar 
miatt félbe kellett szakítani, 
azonban a kitartó nézősereg-
nek köszönhetően a művelő-
dési ház nagyterme is meg-
telt táncos lábú ünneplőkkel, 
akiket Havasi Gábor szóra-
koztatott zenés műsorával. 
A falunap természetesen 
hajnalig tartó mulatozással 
zárult.                          (hg)

 TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró 
szakosztály soron kö-
vetkező (2015. 08. 21. 
péntek) túrája: Bakony-
bél-Kőris-hegy-Ba-
konybél, kb. 20 km. Ta-
lálkozó a tapolcai autó-
busz-állomáson pénte-
ken reggel 5.20-kor. Azt 
is megtudtuk, hogy az 
elmúlt szombati auszt-
riai túrán 44-en vettek 
részt, a17 km-es túrát 
40-en teljesítették.  (szj)

  VENDÉGÜL látja 
a Szent György Panzió 
és étterem az olimpiko-
nokat. Augusztus 25-én 
17 órától élménybeszá-
molóval egybekötött 
fogadásra várja az ér-
deklődőket Gárdos Ta-
más, az étterem vezető-
je. A két darvastói spor-
toló, Varga Ágnes Vero-
nika, Pál András, és kí-
sérőjük Havasi Gábor 
szakágvezető képes 
összeállítással eleveníti 
fel a Los Angeles-i Spe-
ciális Olimpián szerzett 
tapasztalatokat, és él-
ményeket.                 (h)

 PERMETEZIK a 
vadgesztenyefákat. Az 
aknázómoly harmadik 
generációja elleni per-
metezés várhatóan au-
gusztus 29-ig befejező-
dik Tapolcán.           (szj)

Prágai kirándulás
Változatos, gazdag prog-
rammal tervezett kirándulást 
szervez Prágába a tapolcai 
önkormányzat október 16-
18. között.
A 3 nap, két éjszaka időtar-
tamra tervezett autóbuszos 
kirándulás panziós elhelye-
zést, és félpanziós ellátást 
tartalmaz, a részvételi díj 45 
ezer forint személyenként. 
Ebből 15 ezer forint előleget 
kell befizetni a jelentkezés-
kor, szeptember 4-ig. A 
fennmaradó részt legkésőbb 
október 12-ig lehet befizet-
ni. Az utasbiztosításról min-
denkinek egyénileg kell 
gondoskodni.
A részletekkel kapcsolatban 
érdeklődni, jelentkezni, il-
letve az előleget befizetni a 
Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Pénzügyi 
irodájában lehet Csóka Atti-
láné Beánál.                 (szj)

Pótfelvételi 
a  zeneiskolában

A Járdányi Pál Zeneiskola 
pótfelvételit és pótbeiratko-
zást tart 2015. 08.24. - 2015. 
08.31. között délelőttönként 
9 és12 óra között, a zeneis-
kola épületében (Tapolca, 
Deák F. u 16.) - tájékoztatta 
lapunkat Péni Béla igazgató. 
A megadott időszakban 
felvételizni az alábbi hang-
szerekre lehet: furulya, fu-
vola, klarinét, oboa, szaxo-
fon.                                (szj)

Rövid hírek
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Rekordszámú résztvevő nevezett az idei főzőversenyre Zalahalápon             Fotó: hg.

Lehoczky Sipos Judit
Országos és nemzetközi si-
kerek fémjelzik munkássá-
gát, melynek alapja, és meg-
rendíthetetlen bástyája az 
alázat, és a zene szeretete. 
Mind a klasszikus zene, az 
operett, a nosztalgia, a musi-
cal hiteles előadásában, hi-
szen szívét, lelkét teszi a da-
lokba. Sok mai előadóval, 
énekessel szemben, ő még 
előadóművészi vizsgát tett, 
majd a vendéglátó iparban 
szerezte meg azt a rutint, 
mely ahhoz kellett, hogy ma 
a legjobb tudása szerint, 
magabiztosan adhassa át a 
közönségnek az örökzöld 
dallamok üzenetét, mely fo-
lyamatosan sugárzik mo-
solygós arcáról. Fellépései-
nek helyszínére többször 
visszahívják. A zene szár-
nyán megjárta Hollandiát, a 
Mauritius szigeteket, de 
énekelt már Svédországban 

is. Mély elkötelezettséget 
érez a klasszikus zene, azon 
belül is az egyházi zene 
iránt. Hagyományőrző és 
ápoló énekesi pályáját vé-
gigkíséri a hit és a nagy ma-
gyar zenészgéniuszok iránti 
tisztelet, melyet hitvallásá-
ban fogalmazott meg: „A 
hang, amit kaptam: szolgálat 
Isten és ember felé, minden-
kor és minden körülmények 
között”.                            (hg)

Lehoczky Sipos Judit
                            Fotó: Dancs

Tapolcai zenészek
Pimper László 
méhészmes-
ter, a Tapolca 
és Környéke 
Méhész Egye-
sület elnöke

Az elmúlt évtizedben  elsza-
porodtak a darazsak. Szak-
értők szerint Afrikából hajó-
szállítmányokkal került be 
Európába egy nagyobb tes-
tű darázsfajta is, amely ma 
sokaknak okoz bosszúsá-
got. Akár őshonos hazai, 
akár idegen darazsakkal ta-
lálkozunk, a legfontosabb 
elv: ha nem bántod, nem 
bánt. Hatásos megelőző vé-
dekezésnek számít, ha cu-
korból, sörből és ecetből ké-
szítünkegy elegyet, amelyet 
egy üvegben töltünk. Kihe-
lyezve csapdába csalhatjuk  
vele a darazsakat. Korszerű 
és szakszerű védekezés-
nek számít, ha darázsölő 
sprayt használunk. A nagy-
hatású méreganyaggal akár 
hat méter távolságból is el-
találhatjuk a fészket.

Növényvédelem

Három tapolcai gimnazista 
segíti a külföldiek, többek 
között a testvérvárosok de-
legációinak eligazodását az 
ünnepi napok idején. 
Az ifjakat a napokban Dobó 
Zoltán polgármester és Lé-
vai József alpolgármester 

Dobó Zoltán polgármester és Lévai József alpolgár-
mester a városházán fogadta a diákokat    Fotó: Szijártó

Diáktolmácsok segítenek
fogadta a városházán a fela-
datra való felkészítés okán. 
Az ünnepi napok idején La-
kinger Péter és Orbán Bence 
angol, míg Kalácska Botond 
olasz nyelven  segít abban, 
hogy a város vendégei jól 
érezzék magukat.            (szj)
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Emléktáblát avattak
SPORT Az utókor hálás példát adó életükért, teljesítményükért
Dr. Nádori László nemré-
giben elkészült emlék-
táblájával gazdagodott a 
napokban az alsó tóparti 
pantheonfal.

A dr. Papp Pál - Csermák Jó-
zsef kalapácsvető emlékver-
seny hagyományos nyitóe-
seményén immár három 
sportnagyság előtt tiszteleg-
hetett az utókor. 
A megemlékezésen a város 
polgármestere, Dobó Zoltán 
méltatta a hozzátartozók, a 
helyi politika-,  sport- és kö-
zélet szereplői előtt dr. Ná-
dori László, dr. Papp Pál és 
Csermák József életpályáját.
Dobó Zoltán személyes 
hangvételű beszédében  az 
utókor  háláját fejezte ki, 
amely annak a példaadó kül-
detéstudatnak, személyes ál-
dozatnak, emberi-  és sport-
szakmai nagyságnak szólt, 
amely Nádori Lászlót, Papp 
Pált és Csermák Józsefet 
egyaránt jellemezte.  
- Az ő segítségükkel, példá-
jukon vagyunk képesek töb-
bek lenni. Tapolca emléke-
zik és  hálás szívvel gondol 

rájuk - zárta beszédét.  A je-
lenlévők ezután az emléke-
zés koszorúit helyezték el a  
emléktáblák mellett. Koszo-
rúval tisztelgett a nagyszerű, 
tapolcai kötődésű sportem-

berek emléktábláinál a város 
önkormányzata, dr. Papp Pál 
-, Csermák József-,  és dr. 
Nádori László családja, a he-
lyi Mszp szervezet,  a Tanú-
hegyek Egyesülete, a Város-

szépítő Egyesület,  a Tapol-
ca Városért Egyesület és a 
VEDAC vezetése is.         (tl)

A tapolcai önkormányzat nevében Ughy Jenőné jegyző helyez el koszorút, Dobó 
Zoltán polgármester kíséretében                                                          Fotó: Töreky László

 FORGALMI REND  
VÁLTOZÁS - Az Ady E. 
utca, a Köztársaság tér, 
és a Sümegi út területén 
forgalmi jelek felfesté-
sével a kerékpársáv he-
lyett „kerékpárnyom” 
lett kijelölve. A gépjár-
művel történő haladás-
kor fokozottan kell fi-
gyelni a kijelölt nyom-
vonalon közlekedő ke-
rékpárosokra. A Móricz 
Zsigmond utca déli ré-
szénél, a Kossuth L. ut-
ca és az Eötvös utca kö-
zötti útszakaszon két-
irányú forgalmi rendet 
vezettek be.              (szj)

 OLVASÓINK je-
lezték, hogy a Kazinczy 
-tér 3-5. mögötti játszó-
téren régóta problémát 
okoznak (a pályának 
nevezett területen) a 
gyakran fellelhető törött 
üvegek. Jó lenne kerí-
téssel körbezárni, eset-
leg úgy megoldani, mint 
a Kazinczy-tér 11-15.  
előtti játszótéren levő 
pályát. Vélhetően sokan 
használnák azt is, mivel 
az utóbb említett pálya 
gyakran kicsi, ha több 
gyermek labdázik, ját-
szik rajta.                  (szj)

Rövid hírek

Koncert a teraszon
A Szent György Panzió és 
étterem vezetője, Gárdos 
Tamás már jó ideje lehe-
tőséget ad zenei formá-
ciók bemutatkozásának, 
ezúttal az Anna & The Big 
Faces zenekar lépett fel.

Az étterem pincehelyisége 
ad jelenleg is otthont az Új 
Idők együttes próbáinak, és 
fellépéseinek, itt zenélt a 
Violent Moon, a Báder Zol-
tán Band, az egykori Hátsó 

Udvar Rock Band, de volt 
több jótékonysági koncert is, 
sőt a Fonográf együttes le-
gendás alakja, Tolcsvay 
László is zenélt már itt.
A közelmúltban a sümegi 
bázisú Anna & The Big Fa-
ces zenekar mutatkozott be, 
akik másfél órás koncerttel. 
A csapat tagjai: Iván Anna 
ének, Bartalis András do-
bok, Iván András gitár, Ben-
kő Miklós gitár, és Nagy 
Balázs basszusgitár.        (di)

A teraszon az Anna & The Big Faces Fotó: Dancs István 

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu 

Víz mellett, az árnyas fák alatt
A klasszikus zene kedve-
lőinek nagy örömére a Ta-
polcai Nyár csütörtöki 
koncertjei között, egy ní-
vós kamarakoncert is vár-
ta a zenerajongókat a tó-
parton.

A rendezvénysorozat a Pan-
castic, majd Szekeres Adri-
enn produkciójával indult, 
ám hamarosan a komoly-
zene kedvelőinek kedveztek 
a szervezők. Román Mikola 
vezetésével igazán jó vá-
lasztás volt egy  18-tagú, re-
mek kamarazenekar meghí-
vása július 23-án. A vegye-
sen sümegi és tapolcai fia-
talokból álló Balaton Ka-
marazenekar (Román Iván 
zenetanár tanítványai és ba-
rátaik) kiváló koncertet ad-
tak. Az együttes vezetője ar-
ról sem feledkezett meg, 
hogy az előadott művek előtt 
néhány mondatban zene-
történeti adalékokkal lássa 
el a mintegy ötven főnyi kö-
zönséget, így téve érthetővé, 
átélhetőbbé az egyébként is 

gyönyörű előadást. Jean Ma-
rie Lecrair egyik művét hall-
gatva az az érzése támadt az 
embernek, hogy sehol sem 
szólhatna jobban és hitele-
sebben az előadás mint  ta-
polcai tóparton, amely egy 
korabeli kastély kerti idilljét 
idézi épített és természeti 
szépségeivel. Az igazi érté-
ket őrző zene hatott, kihan-
gosítás nélkül is elért min-
denkihez (fizikai és szellemi 
értelemben egyaránt), aki a 
közelben volt. A muzsikát 

hallgatva sokan érezhették 
úgy, hogy ez a műfaj való 
ide, ebbe a nem mindennapi 
környezetbe. Mindenesetre 
a vízi színpadon később  fel-
lépő Fonográf Emlékze-
nekar azért több nézőt von-
zott. A koncertek július 30-
án és augusztus 6-án foly-
tatódtak, a nézők láthatták és 
hallhatták még az Intermez-
zo Latin Club vérpezsdítő 
műsorát, a Neotonos Csep-
regi Éva és a Kállay Saun-
ders Band koncertjét.        (tl)

Fiatalokból álló kamarazenekar a tó partján      Fotó:tl. 
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Hirdetés

Hegyek hiányában egy jó magas kilátó kellett ahhoz, 
hogy rálássunk a Fertő-tóra               Fotó: Töreky László

KÖZLEMÉNY 

Ezúton tájékoztatom, hogy a Ma-
gyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény 
alapján a központi költségvetés a 
jogosult magánszemély részére a 
közműfejlesztési hozzájárulás 
megfizetett összegének a magán-
személyek közműfejlesztési tá-
mogatásáról szóló 262/2004. (IX. 
23.) Korm. rendeletben megha-
tározott hányadát támogatásként a 
települési önkormányzatokon ke-
resztül biztosítja.
A támogatást a helyi önkormány-
zat jegyzője igényli a magánsze-
mély jogosultaktól beérkezett, a 
kormányrendeletben foglalt felté-
teleknek megfelelő igények össze-
sítésével minden negyedévet köve-
tő hónap 20-áig a Magyar Állam-
kincstár illetékes területi szervén 
keresztül.
A jegyző a közműfejlesztési támo-
gatás jogosultakhoz történő eljut-
tatásáról a központi költségvetési 
támogatás megérkezésétől számí-
tott 20 napon belül gondoskodik.
A jogosultsági feltételekről és az 
eljárás menetéről felvilágosítást a 
Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetési Cso-
portjánál Burszán Sándor ügyinté-
zőtől (87-511-150/166, burszan-
.sandor@tapolca.hu) kérhetnek.

                Ughy Jenőné jegyző

Fertő-tó - Balaton, döntetlen

ismerünk egy addig ismeretlen 
vidéket. 
A Velencei tó, és a Balaton kör-
bekerekezése után szinte kínál-
ta magát a 80 százalékban oszt-
rák oldalon futó Fertő-tavi ke-
rékpárút. 120 kilométer, a szo-
kásos kis eltévedéssel 130.  
Menetidő tekintetében mintegy  
nyolc órával, és  - leszámítva a 
teljes időből a kisebb pihenő-
ket- 20-25 kilométeres átlagse-
bességgel számoltunk. Világ-
bajnoki cím ugyan nem jár 
ezért, de magunkhoz képest 
nem kis erőpróba. Tavaly ha-
sonló időszakban a Balaton ke-
rékpárútjait róttam, ahol  poko-
li fülledt melegben éreztem és 
csodálkoztam rá a déli-part 
nagyszerű tóközeliségére és az 
északi part gyötrelmes, de 
sportértékű terepviszonyaira. 
Fő tápálálékunk a sör volt, néha 
fröccs, a teljes kiszáradás elke-
rülésére büfékben, forrásoknál 
vételezett víz. A megszokott 
balatoni szolgálaltatások ár-
színvonalával  könnyű kalku-
lálni, a mintegy kétszer- két és 
félszer magasabb osztrák árak-
kal már gyötrelmes, lemondó 
megpróbáltatás. A kerékpár-

utak színvonala azonban a Fer-
tő-tónál bizony sokmindenért 
kárpótol. A szélessége a leg-
inkább példaértékű, hiszen ide-
gesítő megtorpanások helyett, a 
lendületet nem megtörve, 
könnyen előz az ember, és 
nincs sok kerékpárúti lődörgő 
sem. Nincsenek továbbá besza-
kadó fahidak, sem gyökérbuc-
kák, sem kátyúk, legfeljebb 
döngölt finomkavicsos rész 
egy rövid szakaszon. 
Végtelen szőlőültetvények, 
szántók, napraforgó-, kukori-
catáblák,  a burgerlandi táj kul-
túráltsága, az évszázados agrár-
vidék jóléte látszik mindenen. 
Mindenki köszön, barátságos 
köszöntésre, mosolyra, barát-
ságos köszöntés és mosoly a 
válasz.  Aztán egy „helyi üveg-
tigrisben" jó fröccsöt is kapunk, 
kiderül a vidám osztrák tu-
lajnak Badacsonyban is van 
szőlője.  Miután megtudja, 
hogy tapolcaiak vagyunk, 
azonnal ingyen és bérmentve 
talpaspohárban kínálja bada-
csonyi rizlingjét. Jó-jó, de it-
tunk már jobbat itthon, persze 
megdicsérjük a nedűt és   külö-
nösen jó vendéglátósnak bi-

zonyuló házigazdánkat Gut-
mann urat, akitől végül közös 
fotózás, és még két kisfröccs  
után válunk el. Félúton va-
gyunk, innentől boldog és pi-
hent kerékpározás következik 
20-30 kilométeren keresztül. 
Szőlőültetvények, szántóföl-
dek, egy kis mocsaras rész, fúrt 
kutakból öntözve, mélyzöld 
színben, vízforrás sehol, a tavat 
csak elvétve, leginkább akkor 
is távolból látjuk.  
Bezzeg tavaly a Balatonon! 
Belépő nélküli vidám fürdések 
a déli parton, közvetlenül a víz-
parton futó kerékpárútszaka-
szok, pezsgő élet, mozgalmas-
ság, szebb lányok, tücskök, bo-
garak, hangyák, csodálatosan 
csillogó víztükör. 
Kontra a Fertő-tó melletti  
Hegykő, ahol a szállás ára 
ugyanaz, de a vendégház mo-
dern, első osztályú. Továbbá a 
faluban kiváló termálvizes für-
dő, nyugalom,  és szerencsénk-
re este egy remek Quimby kon-
cert, amire szerencsére jegyet is 
kaptunk.  Eredmény tehát, Fer-
tő-tavi tókerülés - Balatoni 
kerékpárút  1:1.
                    (Töreky László)

Hirdetés

Körbekerekeztem  ezt is, azt 
is, de nehezen tudnék dön-
teni, hogy melyik volt jobb. A 
szívem idehúz, az ismeret-
len iránti vágy oda.  Ott, 
messzebb, a végtelennek 
tűnő szőlőültetvényeket ön-
tözik, mégis a legjobb bor a 
balatoni. A Fertő-tóból pe-
dig sajnálom, de elég keve-
set láttam.

Számomra az egyik legjobb 
szórakozás, ha barátaimmal az 
autó tetejére biggyesztjük 
kerékpárjainkat és elvisszük 
valahova, ahol aztán némileg 
már edzett amatőrként felpat-
tanunk a nyeregbe és meg-
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Füstölnek, füstölgünk...

Környezetünk tisztaságá-
nak megőrzése közös ér-
dekünk, ugyanakkor nem 
mindenki gondolja így.

Az I. és a II. Világháborús 
Katonai Emlékparkot egy 
köves út választja el egy-
mástól. Az árnyat adó gesz-
tenyefák alatt padok talál-
hatók, ezeken az esetek 
többségében ugyanazok az 
emberek töltik el szabadide-
jüket, hiszen csak az van ne-
kik. Ezzel nincs is baj, a cse-
lekedetükkel annál inkább.
A napi 24 órányi szabadide-
jükből kifolyólag, az egyik 
„leghasznosabb” időtölté-
sük a cigarettázás. Ez ellen 

Csikkek mindehol, a látvány önmagáért beszél  Fotó:di

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
augusztus 20 - 26. 
csütörtök – szerda

20. csütörtök, 22 - 23. 
szombat – vasárnap, 16:00 

1200,-Ft
25 - 26. kedd - szerda 16:00                                     

21. péntek 13:30
Irány a bárka!  3D 

Színes, szinkronizált angol-
német animációs kalandfilm

Hossz: 87 perc 
Rendező: T. Genkel, S. 

McCormack
...

20–23. csütörtök–vasárnap, 
25–26. kedd-szerda  17:45 

1000,-Ft                          
MISSION: IMPOSSIBLE 

– Titkos nemzet 
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-thriller
Hossz: 131 perc 

Rendező: Christopher 
McQuarrie

Szereplők: Tom Cruise, 
Jeremy Renner, Simon Pegg

...
20–23. csütörtök–vasárnap, 
25–26. kedd-szerda 20:00 

1000,-Ft                         
Az ajándék 

Színes, szinkronizált 
amerikai horror/thriller

Hossz: 108 perc 
Rendező: Joel Edgerton     

sem lenne kifogásunk. El-
lenben, ha elsétálunk a pa-
dok mellett, nem túlzok, 
amikor azt írom, hogy több 
száz csikket láthatunk, an-
nak ellenére, hogy 10 méte-
ren belül kettő darab fémből 
készült hulladéktároló is ta-
lálható. Ami azért fontos, 
mert a szóban forgó sze-
mélyeknek nagyjából ennyit 
kellene ballagniuk, hogy el-
nyomják a csikket, majd be-
lehelyezzék a kukába.
A problémára nehéz megol-
dást találni, mert nem lehet 
minden „kultúrlény” mellé 
kirendelni egy rendőrt, vagy 
polgárőrt, a látvány viszont 
egyre lehangolóbb lesz.   (di)



Nemzetközi verseny 
SAKK  Ismét a rendezvénycsarnok adott otthont az eseménynek

Augusztus elején, immár 
hetedik alkalommal ren-
dezték meg Tapolcán az 
Ács János   Emlékver-
senyt.

A nemzetközi, hétfordulós 
svájci rendszerben zajló ver-
senynek a Csermák József 
Rendezvénycsarnok adott 
otthont. A megnyitón a város 
önkormányzata nevében Lé-
vai József alpolgármester 
köszöntötte a jelenlévőket, 
köztük a  verseny díszven-
dégeit, Ács Jánosné Gabri-
ellát, a verseny névadójának 
özvegyét, Mádl Ildikó két-
szeres olimpiai bajnokot, a 
tapolcai szakosztály nevelt-
jét, Benczik Zsoltot, a Veszp-
rém Megyei Kormányhiva-
tal Tapolcai Járási Hivatalá-
nak vezetőjét, a Magyar 
Sakkszövetségtől Mészáros 
Attila főtitkárt, Györkös 
Lajos versenyiroda vezetőt, 
és Fazekas György versenyi-
roda munkatársat. A meg-
nyitón köszöntötték Czing-
ler Sándort, a Megyei Sakk-
szövetség főtitkárát, a Ta-
polca Városi Sportegyesület 

képviseletében pedig Ács 
Lajos elnököt és Paréj Jó-
zsefet, a sakkszakosztály ve-
zetőjét is.  
A verseny első tíz helye-
zettje, sorrendben:  Galyas 
Miklós, Nagy Gábor, Aczél 
Gergely, Bodó Bence,  Pri-
bék László, Zsirai Péter,  Úr-

hegyi Márton, Párkányi At-
tila, Juracsik József.  A leg-
jobb 12 év alatti tapolcai 
versenyző Bodó Boglárka 
volt, míg a legeredménye-
sebb gyermek versenyző 
Érseki Tamara. Az ifjúsá-
giak között Margl Roland 
volt a legjobb, a senior 

versenyzők között Sturc 
Gustav. A női mezőnyben 
Árvai Eszter gyűjtötte a leg-
több pontot, míg a 
legeredményesebb tapolcai 
versenyző Buzás Bertalan 
lett. Az értékszám nélküliek 
között Enyingi Bence bizo-
nyult a legjobbnak.          (tl)

OB ezüstig ereszkedett a kerékpáros
Kollár Balázs (32) tavaly a 
középmezőnyben-, idén 
viszont a második helyen 
végzett a Gravity Hall 
Downhill Országos Baj-
nokság 2015-ös verse-
nyének Masters kategóri-
ájában.

A tapolcai fiatalember az 
FRO Racing Team színeiben 
az eplényi Bringarénában 
érte el eddigi legjobb orszá-
gos eredményét. Aki a ke-
rékpársport említett speci-
ális fajtáját nem ismerné, an-
nak elmondjuk, hogy a 
„downhill" a sport extrém 
ága, ahol technikás, kövek-
kel, ugratókkal, letörésekkel 
tarkított, erősen lejtős tere-
pen kell lefelé bringázni. En-
nek megfelelően a downhill 
biciklire az összteleszkópos 
felépítés, sok helyen mege-
rősített váz, 150-240 mm-es 
rugóutak, duplavállas átütő-
tengely, 203-as féktárcsák és 
4-6 dugattyús hidraulikus 
fékrendszer és sokszor a 20 

kilogrammnál is nagyobb 
súly a jellemző. Kollár Ba-
lázs  15-16 éve kezdett ke-
rékpározni, de már akkor is 
leginkább a természetben, 
terepen, erdei ösvényeken 
érezte jól magát. Ez a közeg, 
az itt szerzett rutin aztán ha-
mar a sport extrémebb válto-
zata felé terelte. Elmondta: 
egy emelkedőn felmenni is 
élmény volt, ennek ellenére 
alig várta, hogy lefelé gurul-
hasson. Kollár Balázst ma 
már munkája (egy budaőrsi 

Elrepült 
a kalapács
Remek időben, a Városi 
Sport- és Szabadidő 
Centrum kiválóan előké-
szített pályáján zajlott a 
hagyományos dr. Papp 
Pál - Csermák József 
nemzetközi kalapácsvető 
emlékverseny.

A hagyományos tóparti 
megemlékezést követően 
kezdődhetett a nemes ver-
sengés a Városi Sport- és 
Szabadidőközpontban. A 
nap során hat kategóriában 
tíz egyesület dobója állt a 
dobókörbe a gyermek kor-
csoporttól egészen a szeni-
orokig. Voltak, akik több ka-
tegóriában is összevetették 
tudásukat. Összesen 112-en 
álltak dobókörbe a rangos 
erőpróbán.  A szokásokhoz 
híven a legfiatalabbak kezd-
ték a nemes versengést, vé-
gül a felnőtt nők és férfiak 
vethették el kalapácsaikat.
Eredmények:  A vándorser-
leg a VEDAC-os Hudi Ákos-
hoz ( 72,55) került, aki nagy 
csatában győzte le klubtár-
sát, Pásztor Bencét (72,10 ). 
A felnőtt nőknél az esélyes, 
Orbán Éva (VEDAC-66,34 
) nyert, a junioroknál a Dobó 
SE versenyzője, Gyurátz Ré-
ka (67,05) diadalmaskodott. 
A fiú juniorok mezőnyében a 
Dobó SE-s kalapácsvető, 
Halász Bence (77,87) állha-
tott a dobogó legmagasabb 
fokára.

Az eredményhirdetésen a dí-
jazottak Dobó Zoltántól, Ta-
polca polgármesterétől, 
Csermák Katalintól, a baj-
nok lányától, dr. Papp Pál lá-
nyaitól, és Török Krisztián-
tól, a Magyar Atlétikai 
Szövetség szakreferensétől 
vehették át az érmeket, díja-
kat, ajándékokat.            (ae) 

autóüvegezéssel foglalkozó 
cégnél dolgozik) és kedvenc 
sportja, sportegyesülete is a 
fővároshoz köti. Nem tartja 
magát profinak, a sportág 
hazai viszonyai nem is ten-
nék ezt lehetővé. Amatőr-
ként viszont szeretne to-
vábbra is fejlődni, sikereket 
elérni a sportágban, jövőre 
az országos bajnoki cím 
megszerzése például reális 
cél lehet. Balázst megkér-
deztük arról is, vajon Tapol-
cán és környékén hol érde-

mes gurulni, ha valaki a 
hegyikerékpározást szeretné 
kipróbálni? Elmondta, a ta-
núhegyek kiváló adottsá-
gokkal rendelkeznek ilyen 
szempontból, ám viszonylag 
sok a turista, a szőlőültet-
vény, egyszóval sok veszélyt 
rejt, odafigyelést igényel.  A 
kezdőknek inkább a Keszt-
helyi-hegység javasolható, 
amely egy tapolcai kerékpá-
ros számára is könnyen elér-
hető lehetőség. Balázsnak a 
hegyikerékpárosok illetve a 
magukat természetvédőként 
jellemző csoportok között 
időnként fellángoló vitákról 
is van véleménye. Szerinte 
az erdei bringázás elhanya-
golható mértékben károsítja 
talajt, a természetet, a hegyi-
kerékpárosok túlnyomó ré-
szét leginkább a természet 
szeretete, annak óvása jel-
lemzi.  Például soha nem 
dobnának el szemetet egy 
erdőben- állítja magabizto-
san a Tapolcáról származó 
downhill kerékpáros.      (tl)
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Hetedik alkalommal rendezték meg Tapolcán az Ács János sakk emlékversenyt (tl)

Kollár Balázs a sportág legjobbjai közé kerülhetett

Idén is megrendezték 
a hagyományos versenyt



Elismert életmentők 
SEGÍTETTEK  A polgármester külön gratulált a tapolcai fiúknak 
Két tapolcai fiatal, egy ti-
zennégy és egy tizenhat 
éves fiú életet mentettek. 
Egy vízben elmerült férfit 
húztak ki a partra a szig-
ligeti strandon, írtuk la-
punkban elsőként a nem 
mindennapi hírt alig né-
hány hete.

Azóta országos ismertségre 
tett szert Nyírő Béni és Fa-
zekas Dennis, ami persze 
természetes, de számukra 
egyfajta elégtétel is. A héten 
a tapolcai polgármester, Do-
bó Zoltán fejezte ki elisme-
rését, mint mondta, Tapolca 
két büszkesége számára.  
A fiúk a szigligeti strandon 
azt vették észre, hogy egy 
férfi egy rosszul sikerült fe-
jes után nem jött fel a fel-
színre. Látták, hogy merőle-
gesen érkezett a vízbe, a 
lábai előre csapódtak. Utána 
ugrottak, s közben szóltak 
egy közelben állónak, hogy 
segítsen, aki először azt 
hitte, hogy szórakoznak. Az-
tán a gyors keresés eredmé-
nyes volt, Dennis talált rá a 

víz alatt lebegő, eszméletlen 
állapotban lévő negyvenes 
férfire. Igyekeztek kihúzni, 
ekkor már segített az férfi is, 
akinek előtte jelezték a bajt. 
Kint stabil oldalfekvésbe he-
lyezték (Béni éppen kismo-

tor vizsgára készült, onnan 
az ismeret), majd érkezett 
egy egészségügyis hölgy, 
aki elkezdte az újraélesztést. 
Amire kiért a mentő, már 
magához tért a férfi. Akkor 
senkinek (felnőttnek) nem 

jutott eszébe megkérdezni, 
hogy ki vette észre és ki húz-
ta ki, s helyezte biztonságba 
a sérültet. Egy köszönömöt 
ott, azonnal megérdemeltek 
volna. Elvégre egy ember 
életét mentették meg.     (szj) 

SZEM - PONT
A Barackos lakóparkban 
már hónapok óta problé-
mát okoz egy illető, aki 
rendszeresen, napi há-
rom alkalommal póráz 
nélkül sétáltatja a nagy-
testű kutyáit - panaszko-
dott lapunknak egy szin-
tén ott élő fiatal hölgy, aki 
a részletekről is beszélt.  

Eddig türelmet tanúsítot-
tunk felé, de hiába a kérés, a 
szép szóval történő több-
szöri figyelmeztetés, a ku-
tyasétáltató fittyet hány a 
szabálysértési törvényre, 
amely kimondja: aki a felü-
gyelete alatt álló kutyát 
anélkül bocsátja közterület-
re, illetve ott, póráz nélkül 
elengedi, vagy kóborolni 
hagyja, szabálysértést követ 
el. A kutyák szabadon be-
futnak a magánterületekre, 
kárt és ijedelmet okozva ez-
zel az ott élőknek. Megtá-
madnak más, pórázon sétál-
tatott kutyákat, illetve a kör-
nyéken sétáló, bicikliző, fu-
tó embereket. Továbbá fo-

2015. 07. 21. - Fehér Tamás 
és Kerekes Ildikó
2015. 07. 24. - Gergely Ele-
mér és Karácsony Katalin
2015. 07. 24. - Molnár 
Tünde és Lukács István
2015. 07. 28. - Oláh Juli-
anna és Orsós Attila
2015. 08. 01. - Molnár Ist-
ván és Szente Éva
2015. 08. 01. - Resze Zsolt és 
Bedő Beáta
2015. 08. 07. - Dóczi László 
és Süle Tímea
2015. 08. 08. - Szalai László 
és Lakatos Adrienn

 ELVETTE A PÉNZÉT 
ÉS A KISRÁDIÓJÁT - 
Bognár Zsolt és Bognár Bá-
lint törzsőrmesterek, körzeti 
megbízottak 2014. decem-
ber 3-án vonultak ki a ta-
polcai kórházhoz, ugyanis 
bejelentés érkezett onnan, 
hogy egy olyan személy sé-
rüléseit látják el, akit koráb-
ban megvertek. A kórházban 
meghallgatták az 58 éves 
sértettet, aki elmondta, hogy 
az utcán odament hozzá H. 
Péter tapolcai lakos és min-
den előzmény nélkül fellök-
te őt, majd elvette a kisrádi-
óját és a zsebében található 
készpénzt. A rendőrök ezt 
követően a gyanúsított fel-
kutatására indultak, akit az 
élelmiszerüzlet mellett talál-
ható vendéglátóegységben 
meg is találtak, majd elő-
állították a Tapolcai Rendőr-
kapitányságra, ahol beisme-
rő vallomást tett. A lakásá-
ban tartott házkutatás során 
az eltulajdonított kisrádiót a 
rendőrök megtalálták. A 34 
éves H. Péter tapolcai lakos 
ellen rablás bűntett elköve-
tésének megalapozott gya-
núja miatt indult eljárás - 
tudtuk meg Nagy Judit meg-
előzési főelőadótól.          (di) 

 

 KAMERAFELVÉTEL 
BUKTATTA LE ŐKET - A 
térfigyelő kamerarendszer 
felvételeinek segítségével 
sikerült beazonosítani azt a 
két kaposvári fiatalembert, 
akik egy tapolcai parkoló-
ban egy nyitott tehergépko-
csiból tulajdonítottak el kö-
zel százezer forintot.  Egy 
36 éves győrvári sértett tett 
feljelentést a Tapolcai Ren-
dőrkapitányságon, hogy jú-
nius 26-án, amíg ő  a gépko-
csija mögött beszélgetett, 
valaki benyúlt a jármű kesz-
tyűtartójába és onnan körül-
belül százezer forintot vitt 
magával. A térfigyelő kame-
rarendszer képkockáinak 
elemzése során a nyomozók 
beazonosították a gyanúsí-
tottak gépkocsiját és a fel-
keresésükre indultak.  H. 
András 28 éves kaposvári la-
kost otthonától nem messze 
kapták el a rendőrök, a  24 
éves V. Tibor szintén kapos-
vári férfit a szomszéd ház 
felső emeletén. Ezt követő-
en előállították őket a Ta-
polcai Rendőrkapitányság-
ra, ahol gyanúsítottként tör-
tént kihallgatásuk alkal-
mával beismerő vallomást 
tettek.                             (di)
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Dobó Zoltán polgármester a két ifjú életmentővel a városházán  Fotó: Szijártó János

lyamatos probléma a kutya-
ürülék szedése is. Az állat-
védelmi törvény szerint a 
kedvtelésből tartott állat 
ürülékét az állattartó  köte-
les eltávolítani a közterület-
ről. Sajnos, a lakóövezetben 
ennek sem tesz eleget az em-
lített személy, a kutyái gyak-
ran az itt élők kerítései előtt 
végzik dolgukat anélkül, 
hogy sétáltatójuk eltakarí-
taná. A kutya tetteiért soha 
nem a jószág, hanem a fe-
lügyeletét biztosító személy 
a felelős. Szerencsére a leg-
több gazdi felelősséget vál-
lal az általa sétáltatott ku-
tyáért, igazodik az emberi 

normákhoz, a társadalmi el-
várásokhoz, de mindig akad 
egy-egy kivétel, aki öntör-
vényű, megzavarva ezzel a 
békességben, összetartozó 
közösségben élők nyugal-
mát.                                    (di)

Illusztráció

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 46/db
Burgonya: 120-150 Ft/kg
Sárgarépa: 190 Ft/kg
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
F.hagyma: 700-1000 Ft/kg
Paprika: 200-450 Ft/kg
Paradicsom:300-390 Ft/kg
Uborka: 250-400 Ft/kg
Körte: 350 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg

Heti SÜTI

Diós-almás rétes muffin

Hozzávalók: 1 csomag réteslap (6 
lapos, kb. 40×40), 25 dkg darált dió, 
3 közepes db reszelt alma, 2 cso-
mag vaníliás cukor, 4 ek cukor 
(almafüggő, ízlés szerint), 1 ek rum 
(vagy 1 teáskanál aroma), 2 ek 
kekszmorzsa, 3 ek citromlé, 1 dl 
napraforgó olaj (a lapok és a forma 
kenéséhez).

 
Elkészítés: A darált diót, a reszelt 
almát, a cukrokat, a kekszmorzsát a 
rummal, a citromlével összeke-
verjük, és félretesszük. A muffin for-
mát vékonyan kiolajozzuk, a sütőt 
előmelegítjük. Három réteslapot 
egyenként megkenünk olajjal, és 
egymásra tesszük, majd három 
egyforma csíkra vágjuk. Minden 
csíkot szintén három egyforma 
kockára vágunk (így 9 kockánk 
lesz), és óvatosan, egyenként a for-
ma mélyedéseibe helyezzük. A má-
sodik három lapos résszel is így te-
szünk. Mindegyikbe egy fél evőka-
nál tölteléket teszünk, a tészta tete-
jét egy kicsit összecsípjük, és olajjal 
átkenve az előmelegített sütőbe 
tesszük 180 C-on 15 perc alatt 
készre sütjük. Tálaláskor porcukor-
ral kínáljuk. Sütési hőfok: 180°C, 
sütési mód: alul-felül sütés.

            Fehér Sándorné,  Tapolca

(További recepteket várunk e-mailban:   
tapolcai7nap@gmail.com)

Rendőrségi hírek


